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На сучасному етапі розвитку екологічної політики нашої держави при-
родно-заповідний фонд, який охороняється як національне надбання, на-
лічує понад 7608 територій і об’єктів. Серед них, станом на 2010–2011 рр. 
є 19 природних та 4 біосферних заповідники, 40 національних природних 
парків, 307 заказників, 132 пам’ятки природи, 18 ботанічних садів, 7 зоо-
логічних парків, 19 дендрологічних парків, 88 парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва. 
На сьогодні територія природних заповідників складає 6,5 %, біосферних 
заповідників − 8,5%; національних природних парків − 28,7 %; заказників 
– 36,1 %, пам’яток природи – 0,9 %, регіональних ландшафтних парків – 
18,3%, заповідних урочищ – 2,8 %, ботанічних садів – 0,05 %, дендрологі-
чних парків – 0,06 %, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва – 
0,54%. Найбільшими за територією заповідання і найбагатшими за біорі-
зноманіттям є національні природні парки (НПП). Вони є природоохо-
ронними, рекреаційними, культурно-освітніми установами загальнодер-
жавного значення і створені з метою збереження, відтворення і ефектив-
ного використання природних комплексів, які мають особливу природо-
охоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну 
цінність (Проць, 2010, Сайт Мінекології, Матеріали Вікіпедії). 
Серед 11-ти НПП України, які мають високу созологічну цінність, прові-
дне місце посідає НПП «Подільські Товтри».  Він займає значну терито-
рію (261,316 тис. га) і входить до національної екомережі України. Парк 
знаходиться на межі Центральноєвропейської провінції, Південнополь-
сько-Західноподільської підпровінції і Східноєвропейської лісостепової 
провінції, Української лісостепової підпровінції, а Товтрова гряда – силь-
но розчленоване скелясте вапнякове пасмо – створює своєрідний мікро-
клімат, який і визначає багатство біорізноманіття Парку на фоні унікаль-
них ландшафтів Поділля (Оф. сайт НПП «Подільські Товтри»). 
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Раритетна флора Парку 

За сучасними даними, флора «Подільських Товтр» нараховує більше 1700 
видів рослин, з них вищих судинних – 1525 видів, мохоподібних – 52, во-
доростей – 217, лишайників – 59 видів, 47 видів справжніх грибів. 
У флорі Парку нараховують близько 300 видів рослин, які є ендемічними 
і субендемічними подільськими видами, реліктовими і рідкісними росли-
нами. Серед подільських та волино-подільських ендеміків зустрічається 
шивирекія подільська (Schiwereckia podolica (Bess.) Andrz), молочай во-
линський (Euphorbia volhynica Besser ex Racib.), а серед реліктових видів 
− змієголовник австрійський (Dracocephalum austriacum L.),  берека (Sor-
bus torminalis Crantz.), лунарія оживаюча (Lunaria rediviva) тощо. 
До Червоної книги України (2009), занесено 73 види рослин, а до Додат-
ку І до Бернської конвенції – 5 видів. Високий ендемізм пояснюється тим, 
що територія Західного Поділля є одним із центрів ендемізму в Україні. 
Із «червонокнижних» видів тут зустрічаються: аконіт Бессера (Aconitum 
besserianum subsp. lasiostomum), зіновать подільська (Chamaecytisus po-
dolicus (Btocki) Klask.), шафран Гейфелів (Crocus heuffelianus Herb.), бру-
слина карликова (Euonymus nana Bieb),  рябчик гірський (Fritillaria mon-
tana Hoppe),  три види ковили (волосиста (Stipa capillata L.), Граффа 
(S. asperella Klok.) і пірчаста (S. pennata L.)) та 15 видів орхідних (булатка 
великоквіткова (Cephalanthera damasonium), довголиста (C. longifolia (L.) 
Fritsch.) і червона (C. rubra (L.) Rich.), зозулині черевички справжні (Cy-
pripedium calceolus L.), пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza macu-
lata (L.) Soo (Orchis maculata L.)) і травневий (D. majalis (Rchb.) P.F. Hunt 
et Summerhayes s. l.), коручка темно-червона (Epipactis atrorubens (Hoffm. 
ex Bernh.) Besser), чемериковидна (E. helleborine)  і пурпурова (E. purpu-
rata), зозулині сльози яйцевидні ((Listera ovata), гніздівка звичайна (Neo-
ttia nidus-avis (L.) Rich.), зозулинець шоломоносний (Orchis militaris L.) і 
салепів (O. maculata L.),  любка дволиста (Platanthera bifolia)) (Дідух та 
ін., 2003; Любiнська та ін., 1999; ЧКУ; Літопис НПП, 2004). 
 
Раритетна фауна Парку 

Фауна Подільських Товтр, за наявною певною специфікою ландшафту та 
особливостями властивими західноукраїнській лісостеповій провінції, на-
лічує 71 вид ссавців, 223 види птахів, 10 видів плазунів, 11 видів земно-
водних,  50  видів риб,  1  вид круглоротих,  біля 700  видів комах і багато 
видів інших безхребетних тварин, інвентаризація яких поки що не закін-
чена. На території Парку охороняються 33 види тварин, занесених до Єв-
ропейського червоного списку, 98 видів, занесених до «Червоної книги 
України», 184 види тварин, що підлягають особливій охороні згідно з до-
датками до Бернською конвенцією. 
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Із «червонокнижних» − це: бражник мертва голова (Acherontia atropos 
(L., 1758)), сатурнія руда (Aglia tau (L., 1758)), вусач мускусний (Aromia 
moschata (L., 1758)), скарабей священний (Scarabaeus sacer), стрічкарка 
червоно-жовта (Catocala diversa (Geyer, 1828)), бражник олеандровий 
(Daphnis nerii) і скабіозовий (Hemaris tityus (L., 1758)), широкопалий рак 
(Astacus astacus), мінога українська (Eudontomyzon mariae),  шип (Acipen-
ser nudiventris),  стерлядь (Acipenser ruthenus), вирезуб (Rutilus frisii), ле-
лека чорний (Ciconia nigra), журавель сірий (Grus grus), орел-карлик 
(Hieraaetus pennatus), орел могильник (Aquila heliaca), пугач (Bubo bubo), 
сипуха (Tyto alba),  шпак рожевий (Sturnus roseus), ховрах європейський 
(Spermophilus citellus L., 1766), норка європейська (Mustela lutreola), тхір 
степовий (Mustela eversmanni) та ін. 
Велике значення територія Парку має для збереження рукокрилих, зок-
рема тут мешкають широковух європейський (Barbastella barbastellus 
(Schreber, 1774)), нічниця Бехштейна (Myotis bechsteini), нічниця ставкова 
(Myotis dasycneme Boie, 1825), нічниця триколірна (Myotis emarginatus 
E. Geoffroy, 1806), нічниця війчаста (Myotis nattereri), вечірниця велетен-
ська (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780), вечірниця мала (Nyctalus leisleri 
(Kuhl, 1817)), підковик малий (Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800) 
(Любiнська та ін., 1999; ЧКУ; Літопис НПП, 2004). 
 
Фактори підтримання біорізноманіття 

Національний природний парк «Подільські Товтри» зазнає чималого ан-
тропогенного навантаження, що негативно впливає на видове різноманіт-
тя регіону. На сучасному етапі виявлено, що структура ландшафтних си-
стем НПП «Подільські Товтри» визначається як «сильно порушена», і, 
відповідно, екологічна ситуація тут є незадовільною, а стан природних 
ландшафтів характеризується як «надмірно перетворений», коефіцієнт 
антропогенного перетворення (Кап) складає в середньому 5,66 і більше. 
Слід зазначити, що основним територіальним фактором, який впливає на 
концентрацію антропогенного навантаження на території Парку, є давня 
господарська освоєність більшості території (особливо, це стосується пі-
внічно-східної частини Парку). В цілому, якщо проаналізувати особливо-
сті землекористування НПП, то за сучасними дослідженнями встановле-
но наявність розбалансованості структури землекористування між при-
родними та антропогенно-перетвореними ландшафтами, співвідношення 
яких складає 33,6% : 66,3% (Гнатюк, 2010). 
Отже, значне антропогенне навантаження, надмірна перетвореність ланд-
шафтів та своєрідність землекористування НПП «Подільські Товтри» 
можуть залишити значний негативний слід на біорізноманітті Парку, що 
в майбутньому може привести до неминучих негативних наслідків у по-
ширенні та процвітанні видового різноманіття флори та фауни регіону. 



 

 28

Тим не менше, сьогодні Парк займає провідне місце за наявним видовим 
складом як флори, так і фауни України. 
Тому, враховуючи перехід нашої країни до збалансованого (сталого) роз-
витку, задля екологічної безпеки, слід удосконалювати наявну систему 
землекористування не лише у НПП «Подільські Товтри», а й у природно 
заповідному фонді України в цілому, перш за все за рахунок збільшення 
територій, захищених від людської діяльності. Ширше застосовувати еко-
номічні та регулятивні чинники заохочення суб’єктів господарської дія-
льності для впровадження маловідходних технологій, виробництва еко-
логічно безпечної продукції та надавати переваги при здійсненні будь-
яких інвестиційних проектів лише тим, які не зумовлюють надмірного 
техногенного навантаження на довкілля. 

_____ 
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