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До читачів, мандрівників та друзів!
В
ітаємо на сторінках нашого путівника
всіх любителів активного та пізнавального
відпочинку! Ми запрошуємо Вас вирушити у
малозвідану, проте мальовничу та сповнену
інтригуючих місцин для відвідування, гірську
Долинщину.

Відкрийте для себе селище Вигода та старовинні
мальовничі довколишні села – Мислівка,
Новий та Старий Мізунь з розкішними
лісами. Саме Вигода є пунктом відправлення
неймовірно популярного серед туристів України
«Карпатського трамваю». Вона розташована
біля підніжжя Українських Карпат, у розлогій
Вигодській улоговині на висоті 450 м над рівнем
моря, на правій притоці Дністра, найбільшій
водній артерії Долинського району – Свічі, при
впадінні у неї річки Мізунки. Відстань від Вигоди
до районного центру Долина становить 7 км, а до
обласного центру – Івано-Франківська ‒ 70 км.
Винятковою особливістю нашої мандрівки є
подорож справжнім потягом, що курсує углиб
гірського лісу, збереженою та відновленою
ділянкою історичної вузькоколійки. Ліс та
колія поведуть Вас у тур шляхами дерева,
що споконвіку було основою життя місцевих
мешканців – нащадків загадкового племені
бойків.

Ви пересвідчитеся самі, що побут, культура
та основна діяльність цих людей тісно
пов’язана з довколишнім лісом й усім, що
він дарує. Тутешній світ дикої природи не
багатий на хижаків, проте – це справжній
рай для дослідників лікарських рослин,
комах чи птахів. Путівник допоможе Вам
детальніше познайомитися з найбільш цікавими
представниками місцевої флори й фауни,
більшість з яких перебуває під охороною.
Отримайте справжню насолоду від прогулянок
Карпатським трамваєм, гірських походів,
велотурів. Якщо Ви не уявляєте свого
відпочинку без купання у чистих гірських ріках,
сплавів на байдарках чи каяках, насолоди від
ковтка чистої води просто з джерела – це місце
для Вас.
А якщо Ви шанувальник кулінарної спадщини чи
збирач сучасних рецептів органічних страв – Вас
подивує, як вдало у місцевій кухні поєднуються
лісові ягоди та трави з домашнім м’ясом, як
звичайна картопля присмачена білими грибами
перетворюється у кулінарний шедевр.
Тож запрошуємо у подорож, яку Ви ніколи не
забудете!
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Доторк до небес та дерева
Д

олинські Карпати пропонують
новий, ще не дуже звичний
погляд на відпочинок у горах. Цей
край дарує особливу можливість для
пізнавального туризму, популярного в
усьому світі. Спостереження за дикою
природою є не менш захопливою
та чуттєвою пригодою, аніж
«адреналінові» розваги. А в Карпатах
кращого місця для любителів природи,
ніж тутешні Горгани, не знайдеш.
Горгани – це величезна гірська
країна, яка займає майже всю
територію Долинщини. Вони завжди
були найважче доступною та найменш
заселеною частиною Карпат, тому
тут найкраще збереглося природне
розмаїття фауни та флори.

Неторкані прадавні ліси, споконвіку
некошені луки, таємничі болота
та переповнені зорями небеса
запрошують у свою казку, де кожен
може відчути – людина тут є лише
маленькою частинкою геніального
світового задуму. Бути уважним,
вдивлятися, прислухатися, любити і
не зашкодити – тоді світ Карпатської
природи відкриється у небаченій досі
розкоші.
Прогулянки у прохолоді пралісів,
спостереження за рідкісними птахами,
рослинами та комахами, ароматні
ягоди й цілющі трави, купання у
чистих ріках та водоспадах, підйоми
на кам’янисті розсипи вершин та
насолоду від блакитного неба й
чистого гірського повітря –
усе це дарує Вигода!

Доторк до небес та дерева
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Можливості для спостереження за дикою природою
Вигодське лісове господарство
Мала Тур’я
Кальна

Новоселиця

ВИШКІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (c. Вишків).
Заповідний об’єкт – урочище Січка для збереження
ялицево-ялинового пралісу.

Старий Мізунь

Вигода

Крива

Новий Мізунь
Лолин
Ангелівка

Сенечів

Вишків

Ялицеві насадження
Букові насадження
Ялинові насадження

Лісові угіддя державного підприємства «Вигодське
лісове господарство» є єдиною великою та унікальною
екосистемою. В той же час, кожне з лісництв лісгоспу
запроваджує власні практики ведення сталого
лісівництва для збереження місцевого біорізноманіття,
які можуть зацікавити як професійних біологівдослідників, так і всіх інших відвідувачів, любителів
природи. Ліси Вигоди контролюються дванадцятьма
лісництвами. Кожне з лісництв дає власні пропозиції
для спостереження за рослинним та тваринним світом.

СЛОБІДСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (c. Сенечів,
Урочище Буковець). Розведення зубрів.

БЕСКИДСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (Урочище
Мендунок Бескидський). Дендрарій з сосною
кедровою сибірською, модриною європейською,
сосною веймутвовою, дубом червоним та кленом
білим (явором). Гора Сиваня.

СОБОЛЬСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (Урочище
Соболь). Заповідні об’єкти (понад 700 га) для
збереження ялинових пралісів: Магура, Соболь,
Чорна Сигла, Розколи.

МАЛО-ТУРЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
(с. Мала Тур’я). Біля контори лісництва створено
дендропарк, який є заповідним об’єктом (50 видів
деревних та чагарникових порід). Урочище Осій на
кручах над річкою Свіча (реліктова сосна звичайна).

Свобода

Облаштовані місця
для відпочинку

МІЗУНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (с. Старий Мізунь).
Заповідні об’єкти – гідрологічна пам’ятка природи
болото Ширковець, заповідні урочища Кропивник
та Пісок.
СВІЧІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (Урочище Лисак).
Заповідний об’єкт – гідрологічна пам’ятка болото
Лисак. Заповідне урочище Укерна (580 га) для
збереження високогірних лісів з сосною гірською та
кам’яними розсипами.
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ІЛЬМ’ЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (Урочище Ільма).
Понад 3600 га заповідних територій для збереження
буково-ялинових пралісів, високогірних лісів з
сосною кедровою європейською та гірською сосною:
лісовий заказник «Урочище Ільма», ботанічні
пам’ятки природи Правич 1 та Правич 2, заповідне
урочище Яйко.
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ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
(с. Шевченкове). Орнітологічний заказник
Шевченківський (гніздування сірих чапель),
заповідні урочища Гатчин звір та Тарасівка
(плантації модрини). Шкільне лісництво
(експериментальна школа лісівництва при
загальноосвітній школі села).

ЛЮДВИКІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (c. Мислівка).
Ботанічна пам’ятка природи Сосна кримська,
заповідне урочище Нижній і Верхній Старецький.
БИСТРІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (Урочище
Кривуля). Заповідні урочища Грегіт (генетичний
резерват бука) та П’янула (високогірні буковоялицеві ліси віком до 140 років). Чудові краєвиди
на гору Андріїв Верх, кам’янисті пороги на річці
Мізунка в урочищі Кривуля. Унікальні мурашники
під охороною. Лісами лісництва проходить
Карпатський трамвай.
СОЛОТВИНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО (Урочище
Ясенів). Полонина Щавна, де зростає арніка
гірська. Здійснюється транспортування деревини
вузькоколійкою.

Квіти
та дерева
В

исокогір’я, ліси та луки
Долинських Карпат не просто
вражають красою та багатством
видів. Це ареали зростання понад 28
видів тварин та 23 видів рослин, що
занесені до Червоної книги України.
Дерева, що становлять основу
економіки регіону, водночас, є оселею
для сотень цікавих комах та птахів.
Цей регіон має ділянки добре
збережених пралісів та відносно
зрілі відтворені ліси, які готові Вам
відкрити свої таємниці. Спостерігати
за симбіозом дерев, кущів, трав
комах, птахів, плазунів, земноводних,
ссавців можна скрізь. Ми запрошуємо
вас відвідати з пізнавальною метою
та просто для естетичної насолоди
урочище Осій, болота Лисак та
Ширковець, гори Лиса та Люта,
або ж старий парк у самому центрі
селища Вигода.

Квіти та дерева
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Урочище Осій
Урочище Осій ‒ це заповідний об’єкт
загальнодержавного значення, ботанічна
пам’ятка природи. Вона розташована одразу
біля селища Вигода. Ця невеличка і зграбна
гора, всуціль вкрита екзотичними деревами,
нагадує ведмежу спину. Ведмідь наче приліг
на березі Свічі, щоб напитися її чистої
води. Недалеко від гори можна спостерігати
мальовниче злиття Свічі та Малої Мізунки.
Свою назву урочище отримало від слов’янської
назви оси. В давнину на схилах гори
гніздилося багато диких бджіл та ос. Сьогодні
урочище цінне своєю унікальною флорою.
Ціла гора укрита хвойно-листяним пралісом.
Природа на горі збережена у її первозданній
красі – стародавні ліси тут не рубають, а
дбайливо охороняють.
Тут можна побачити дуб сидячоцвітний – на
ньому жолуді сидять просто на гілці, без
черешка. Серед особливих видів рослин тут
ростуть також реліктові карпатські сосни
(сосна звичайна), кримські сосни, кремезні
буки, граби, ільми, явори, берези, смереки,
ялини та ялиці.
Із цікавих трав тут зустрінете рідкісний вид
папороті – листовик сколопендровий, а також
занесені у Червону книгу лунарію оживаючу,
ведмежу цибулю, скополію карніолійську.
Урочище Осій

Перша зупинка Карпатського трамваю.
Можна спостерігати з вікна потяга, або
вирушити на прогулянку з Вигоди.
GPS: 48° 57′ 15″ N 23° 54′ 28″ E
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Модрина європейська

Під горою знайдете гарні – плеса з глибокою
водою (на місцевому діалекті – бумбала),
де люблять купатися місцеві мешканці. З
вершини гори відкривається чудесна панорама
на лагідні пагорби Долинщини.

Смерека
Смерека, або ялина
європейська (Picea) є
найпоширенішим видом
дерев на всій території Карпат. Завдяки своїй
витривалості, у природних умовах смерека
займає території на висоті від 700 до 1400
метрів над рівнем моря, утворюючи так звану
високогірну тайгу, може рости навіть на скелях
та на заболочених місцях. Її висота може сягати
шістдесяти метрів.
На гірській території Долинщини нема такої
місцевості, де би не було хоч невеличкого
смерекового лісу.

Смерека – це головна асоціація, яка виникає при
згадці про карпатський ліс. Найлегше впізнати
смереку за неповторним червонуватим кольором
кори. Шпильки ростуть зі всіх сторін гілки, тому
зелені гілочки смереки виглядають округлими, а
не пласкими. Плоди смереки – шишки зі світлокоричневим забарвленням.
Це також найдавніше дерево в карпатських лісах.
Його походження пов’язане з крейдяним періодом
мезозойської ери. І вже на світанку виникнення
людства смерека використовувалась як рослинацілитель через свої фітонцидно-бактерицидні властивості. Вона надзвичайно смоляниста. Застигла
смола на корі – одна із цікавих особливостей
смерекового лісу. Завдяки цим смолам повітря у
смерекових лісах цілюще і лікувальне.
Смерека – надзвичайно витривале і невибагливе
дерево. Смерековий ліс темний і тінистий, тому
нижні яруси лісових рослин тут доволі убогі і
пригнічені. Природний смерековий ліс густий.
Великого зросту досягають не всі дерева, через
це часто виникають своєрідні хащі із менших
смерек. При цьому часто можна зустріти деревця
людського зросту, які можуть мати до ста років.
Однак, ще від самих початків системного лісового
господарства у Карпатах, від початку дев’ятнадцятого століття, смерека поступово стала головною лісогосподарською культурою. Вона добре
розмножувалася і достигала, тому насадження
смереки перетворилися у Карпатах на справжні
плантації.

Ільм

Чорниця звичайна
Ільм або Ільмень – це
синонім до назви в’яз
або берест (латинське
Ulmus, яке в свою чергу
походить від кельтського слова «ельм»).
Ільм, яким багата
Долинщина, має видове
ім‘я «шорсткий». Це
дерево особливо цікаве
ще тим, що в’яз –
для Карпатських лісів
дерево рідкісне.

В’язові ліси цілковито зникли у Карпатах протягом кількох століть ще на рубежі 3-2 тисячоліть до
н.е. Причина цьому ‒ випал деревного вугілля для
гончарень та ливарень, а також розчищення місць
для випасання худоби та під ріллю. Ільми можна
побачити ближче до річок, потічків, боліт або
навіть у населених пунктах (пересаджені дерева).

Ріка Ільма, гори Яйко Ілемське та Горган
Ілемський, лісовий заказник Ільма, Ільм’янське
лісництво. Зрозуміло, що так багато топонімів,
пов’язаних з ільмом, у одному районі Карпат не є
випадковим. Ільм – давній абориген цієї місцевості. Кора ільмів цілком гладенька, приємна на дотик. Шорстким він став через листя. Великі, дуже
зелені листки ільма вкриті зверху шорсткими
волосками. Це листя разом із здатністю утворювати розлогу округлу або еліптичну крону, яка
дає багато тіні, вирізняє ільми на тлі всіх інших
дерев тутешніх лісів. Весною ільм цвіте, а згодом
поширює довкола себе чисельні плоди-крилатки.
Восени ільми стають жовтими і дуже мальовничо
виглядають на тлі вічнозелених хвойних лісів.
Ільм надзвичайно витривалий. Він витримує
тінь, морози, поганий ґрунт. У карпатських лісах
ільм охоче розростається у вологих місцях. Ільм
дуже легко переживає пересадження. Тому ці
великі багатолітні дерева часто можна побачити
біля церков, вздовж доріг, на перетині шляхів –
колись ільм використовували як знакове дерево,
дерево-орієнтир, дерево-шатро. Вважалося,
що щастя можливе, коли хоч трохи побути під
кроною ільма.

Чорниця (Vaccinium myrtillus) у Карпатах має
назву «афина» або «ягода».
Достигає в липні,
а ласувати нею
можна аж до
вересня, залежно
від висоти, та
клімату місця, де
вона росте.

Здається, ці невисокі кущики, всіяні дрібними
чорними ягідками, встеляють цілі гори. Куди б ви
не пішли, в ліс, на вершину гори, чи до ріки, ви
неодмінно побачите афини. Той, хто з’їсть хоча б
кілька афин, не зможе цього приховати –
руки, губи та зуби вмить стають фіолетовочорничного кольору, але потім доволі швидко
змиваються. Природний фарбник, який міститься
у чорниці використовують для підфарбовування
плодових вин та у текстильній промисловості,
для забарвлення тканин. На відміну від кислосолодкої брусниці, афини не потребують цукру,
тому найкращий спосіб вітамінізуватися –
наїстися їх досхочу просто з куща.

Квіти та дерева
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Карпатські орхідеї –
зозулинці
Зозулинці, зозульки або пальчатокорінники
належать до родини орхідних (Orchidaceae) або
зозулинцевих, яка нараховує кілька сотень видів.
В Україні ростуть 40 видів
зозулинців і майже усі вони мають
фіолетові квіти. Поширені
найбільше у Карпатах та Криму.
Період цвітіння - червень-липень,
плоди дозрівають у серпні.
Зозулинці в Україні перебувають
на стадії зникнення через
зменшення кількості лук та боліт.
Розмноження насінням для
зозулинців дуже проблематичне, адже
для цього Карпатські орхідеї потребують
симбіозу з певним видом грибів.

Споглядаючи на Карпатських луках яскравофіолетові грона квітів на високих стеблах, мало
хто здогадується, що це – родичі екзотичних
орхідей.
Грецька назва зозулинця оρχις (яєчко) походить
від пари кореневих бульб, які нагадують яєчка.
У частини зозулинців бульби нагадують долоню
з пальцями, через що рослини називають
пальчатокорінниками. Розпізнати зозулинці на
галявині не важко. Листки зібрані у розетку і усі,
як один, розцяцьковані коричневими плямками,
в народі кажуть – зозульками. Карпатські
орхідеї, як і їхні екзотичні родичі, полюбляють
вологу, зволожений ґрунт. Найчастіше їх можна
зустріти на торфових болотах, на узліссях,
лісових галявинах та луках. Милуватися
зозулинцями радимо на болоті Ширковець. Тут
ростуть три найпоширеніші види Карпатських
орхідей: зозулинець м’ясочервоний (Dactylorhiza
incarnata, народна назва – курячі слізки),
зозулинець травневий (Dactylorhiza majalis),
який у народі називають мокрухою, та
зозулинець плямистий (Orchis maculata). Усі вони
занесені до Червоної книги. На болоті Лисак,
окрім зозулинця плямистого, знайдете також
пальчатокорінник Траунштейнера.
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Чебрець
Ароматний чабрець, чебрець або тим’ян
(Thymus), рослина, що панує на
Карпатських луках.
В Україні росте
36 видів чебрецю,
більшість з них
присутні у Карпатах.
Кожен вид чебрецю
цвіте у свій час, таким
чином, квітучі кущики
цієї рослини можна
зустріти впродовж
усього літа.

Звіробій

Звіробій звичайний
(Hypericum perforatum)
цвіте у червні-липні.
Поширений на луках та
лісах по всій території
України та у Карпатах.

Чебрець – це низький багаторічний
напівчагарник, відомий і як лікарська рослина,
і як приправа до м’ясних, рибних та овочевих
страв. Росте у хвойних і мішаних лісах, на
узліссях, галявинах, по чагарниках. Рожевобузкові квіти чебрецю, як і усі зелені частини
кущика, мають насичений характерний аромат.

Важко перерахувати усі корисні властивості звіробою. Але звіробій зібраний на чистих
Карпатських галявинах матиме найкращий цілющий ефект для організму. В період цвітіння квітучі верхівки звіробою заготовляють з лікарською
метою. У народній медицині звіробоєм лікують
практично усі захворювання.

Сушений чебрець продається в аптеках як
універсальний лікувальний фіто-засіб. З
лікувальною метою використовують сушені
наземні частини рослини. Чебрець – чудесний
антисептик. Чаї з чебрецю чудово заспокоюють
нервову систему. Не менш корисна ефірна
олія чебрецю, що має тонізуючу дію та сприяє
гарному сну. Висушений чебрець можна класти у
подушку або біля ліжка.

Звіробій завдяки великому вмісту танідів використовують для дублення шкір, трава надає
еластичності, пружності та приємного забарвлення. Квіти звіробою містять барвник гіперцин,
з допомогою якого шерсть фарбують у жовтий,
червоний, зелений або рожевий кольори.

В Е Л И К І В І Д К Р И Т Т Я В И Г ОД С Ь К О Ї П Р И Р ОД И

Болото Ширковець
Пейзаж Ширковця, немов старовинна казка

Усього за кілька метрів від колії Карпатського
трамвая вже не можна ходити, не замочивши
ніг. Болото починається раптово. Один крок ви
ще ступаєте на трав’яну твердь, а наступний –
уже тоне у воді. Болото Ширковець доволі
глибоке, тож радимо взяти з собою гумові
чоботи.
Тут панує казка. Карликові сосни тулячись
одна до одної, утворюють дивні коридори,
заманюючи мандрівників углиб. А там, як у
відомій історії, героя чекає чарівна квітка, яка,
щоправда, має зовсім не казкову назву – багно
болотяне. Ця лікарська рослина ще зветься
«багульник». Щоб побачити ці розкішні білі
квіти, вартує намочити ноги, адже багульник
росте лише на болоті. У Карпатах цю рослину
ви більше ніде не зустрінете. В кінці травня
пахощі багульника витають над болотом
важкою п’янкою хмарою. Гуляти довго не
радимо, щоб не заболіла голова.
Карликові сосни з парасолькоподібною кроною
створюють цілком незвичайний для Карпат
краєвид. Деревця не можуть вирости вищими
за 2 метри, бо у болоті бракує поживних
речовин. Цей вид сосни живе до 300-350
років!

Цікаво, що горбисто-мочажний комплекс
Ширковця є характерним для Прибалтики, а
для України – рідкісним. Боліт такого типу в
Карпатах більше немає.

Пухівка – неодмінний атрибут боліт

Під ногами подекуди майже суцільний килим
з журавлини та фіалки болотної, що зручно
вмощується на мокрих подушках сфагнуму.
Тут можна зустріти комахоїдну росичку,
зарості вересу та осоки. Серед рідкісних
видів, занесених до Червоної книги, тут
ростуть три види орхідей (пальчатокорінники
м’ясочервоний, травневий і плямистий),
билинець комариний, журавлина дрібноплода
та осока малоквіткова. Серед лікарських
рослин тут також росте бобівник трилистий.
Можна спостерігати з вікна Карпатського
трамваю під час зупинки. Або вирушити
на прогулянку з Вигоди.
GPS: 48°54’26.1 N 23°50’50.1 E

Квіти та дерева
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М’ясоїдна росичка
круглолиста
Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia) росте
на болотах, сфагнових мохах, торф’яниках.
Ви неодмінно знайдете на Лисаку та Ширковці.
Цвіте росичка у червні-серпні.
Для Карпат – це
рідкісна рослина.

Це маленька непоказна рослина, не більша
за сірникову коробку. Щоб помітити її, треба
уважно дивитися під ноги. Листки росички вкриті
тоненькими довгими війками та блискучою росою
на їх кінчиках. Крапельки роси на пелюстках
росички, через які вона й отримала свою назву –
не вода, а липка рідина. Щоб пізнати справжню
суть росички, знадобиться трохи часу. Радимо
не поспішати, аби побачити, як ця миловидна
рослина полює на комах і виявляється маленьким
вбивцею-комахоїдом. Народна назва рослини –
мухоловка. Коли комаха, приваблена сяйвом
роси, сідає на листя, вона одразу прилипає, і вже
не може вирватися.
Цікаві досліди над росичкою ставив всесвітньо
відомий англійський вчений Чарльз Дарвін із
сином Френсісом. Рослини годували різними
продуктами, але вони не все їли. Коли на
листочки клали цукор, рослинну олію,
крохмаль, краплі чаю – рослина не реагувала,
волоски не схилялися над їжею. Натомість
краплі молока, шматочки яєчного білка, сиру,
ковбаси та смаженого чи сирого м’яса росичка
перетравлювала і поглинала без залишку.
Українська росичка має численних родичівхижаків закордоном. Австралійський родич –
бібліс велетенський має у висоту пів метра і
з допомогою листків із липкою росою полює
на значно більшу здобич – равликів, жаб та
навіть білок. У Португалії та Марокко листки

Хибна роса – зброя росички

росички використовують замість липучок
для мух – розвішують рослину по стінах. У
Лапландії сік росички здавна використовують
замість сичужного ферменту – його додають до
молока, щоб пришвидшити бродіння і отримати
високоякісний сир. Можете перевірити – від соку
росички молоко зброджується дуже швидко.
Цікаво, що в листках росички, як і в усіх комахоїдних рослин, існують біоструми. Якщо між контактами гальванометра покласти листок росички,
стрілка приладу відхилиться, фіксуючи струм.

Квіти та дерева
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Болото Лисак
Ступивши на Лисак, одразу пригадуєш
таємничі болота з дитячих казок. Нога м’яко
тоне у подушці моху, провалюючись у якісь
невідомі підземні води, під якими все ж
відчувається хитка твердь. Тут можна бути
спокійним – це долинське болото лагідне
і нікого не засмокче. Якщо ви не взяли в
подорож гумових чобіт, можна кілька метрів
углиб болота перестрибувати з корчика на
корчик, але взуття таки намокне.
Стрибаючи, уважно дивіться під ноги, щоб
часом не роздушити журавлину (кам’янку)
чи чорні ягоди лікарської водянки, які на
болоті якраз облюбували собі мохові горбики.
Журавлину в Україні можна зустріти лише
на Поліссі та у Долинському районі ІваноФранківської області. Зокрема – на болотах,
бо ця ягода потребує вологи. На Лисаку її
збирати не можна, адже це заповідний об’єкт.
У цих краях журавлину ви ще зустрінете
у вологих місцинах вздовж рік (барах) та у
лісах.
Як з’явилося болото Лисак і скільки йому
років – достеменно не знає ніхто. Зате точно
відомо, що Лисак – болото рідкісне, в Україні
таких більше немає. Воно знаходиться на
висоті 800 метрів над рівнем моря. З рідкісних
рослин тут зустрінете хижачку росичку, яка
полює на комах, беладону, два види орхідей –
пальчатокорінники Траунштейнера та
плямистий, осоку малоквіткову та шейхцерію
болотну занесені до Червоної книги України.
Куди не кинь оком спалахують білі, наче
хутряні, зірочки, китиці пухівки. Маленькі
жовті лілії на довгих стеблах – це занесена у
Червону книгу купальниця. У містах її часто
продають із корінням, але вона ніколи не
приживається у ґрунті, бо її середовище –
це вода.

Сфагнум – справжній король болота. Цей мох
утримує воду. Потонути ногам не дає саме
сфагновий торфовий поклад глибиною до 4
метрів. На Лисаку ростуть три види сфагнуму:
бурий, червоний і білий.

GPS: 48°42’49.3 N 23°45’18.7 Е
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Гриб дощовик, затонулий у сфагнумі

Болотяні дзвоники. Кладонія темно-зелена
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Квіти та дерева

Сфагнум

Журавлина

Сфагнум або торфовий
мох (Sphagnidae)
є рослиною, що
притаманна болоту
(там, де з’являється
сфагнум, рано чи пізно
утвориться болото).
Мох розростається
суцільним пухким
килимом, під яким –
вода.
Можна побачити на
болотах Ширковець та
Лисак.

Журавлина (з грецької Oxycoccus ‒ «кисла
кулька»), українська назва співзвучна з
англійською «cranberry» (crane – журавель,
berry – ягода). Росте вона на мохових болотах,
заболочених територіях та у мокрих сосновоберезових лісах.

Наукова назва багульника– багно звичайне
(Rhododendron tomentosum; або Ledum palustre L.).

В Україні журавлина росте лише у 5
областях: Волинській, Рівненській,
Житомирській, Чернігівській, та ІваноФранківській. При чому, Долинщина –
чи не єдине місце у Карпатах, де
можна поласувати журавлиною.

В Україні багульник
поширений лише на
Поліссі та в Карпатах, але
й для Карпат – це рідкісна
рослина. Спостерігати
за ним можна лише на
Карпатських болотах,
зокрема – Ширковець
та Лисак. Період цвітіння ‒
травень-червень.

На Долинських болотах Лисак
та Ширковець ви зустрінете два
види журавлини – журавлина
звичайна (болотна) та
журавлина дрібноплода, яка
занесена до Червоної книги.
Ягоди дозрівають у вересні, але
ними можна ласувати навіть
наступною весною чи влітку.

Сфагнум вбирає вологи у 10 разів більше,
ніж сам важить. Його нижні стебла щорічно
відмирають, утворюючи торф. Торфовий мох дуже
цінували у давнину за його сильну антисептичну
дію та здатність вбирати вологу.

Горяни здавна використовували сфагнум у
будівництві дерев’яних хат. Мох, забитий у
шпари між колодами, не пропускав вологу
у приміщення і запобігав появі плісняви.
Сьогодні сфагнум часто використовують для
гідроізоляції дерев’яних саун.
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Ягоди журавлини гойдаються на довгих
стеблах, схилених донизу, наче шия журавля.
Це найпомітніша різниця між журавлиною та
її сестрою брусницею, які належать до однієї
родини брусничних, відокремленої з родини
вересових, і доволі схожі на вигляд та смак.
Журавлина – ягода унікальна. Під снігом ягоди
зберігаються у свіжому вигляді і не втрачають
вітамінів та цілющих властивостей. Журавлина,
яка перезимувала, стає навіть солодшою на
смак. Ягоди журавлини кисло-солодкі. У них
міститься багато антиоксидантів, мікроелементів
та вітаміну С.

Зозулин льон звичайний

Ще в ХІ столітті сфагнум використовували
для загоєння ран та як перев’язний матеріал
замість вати. Під час бойових дій сфагнум
ставав основою воєнної хірургії, коли у польових
умовах треба було швидко зупинити кровотечу,
знезаразити рани. Лише нещодавно науковці
з’ясували, що бактерицидні властивості сфагнуму
дарує фенолоподібна речовина сфагнол. Цей мох
раніше також використовували як дезинфікуючий
при епідеміях чуми та холери.

Багульник
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Багульник має дуже широкий ареал поширення росте на болотах на території колишнього
Радянського Союзу, у Скандинавії та
Центральній Європі.

Ця диво-квітка полюбляє вологу, тому обирає
заболочені території чи вогкі соснові ліси.
Багульник – кущик з родини вересових, має
лікувальні властивості. Квіти багульника не
сплутати ні з якими іншими – це доволі великі,
жовтувато-білі, схожі на щіточки, китиці, які
мають п’янкий, запаморочливий аромат. Але
довго насолоджуватись пахощами квітучого
багульника не рекомендуємо ‒ заболить голова
(багульник має легку наркотичну дію). Рослину
вважають отруйною, олія багна згубно діє на
центральну нервову систему тварин і навіть може
викликати параліч. В якості лікувального засобу
багульник відомий здавна. Лікувальні властивості
багульника універсальні. Найбільша його цінність
у лікуванні легеневих захворювань. Але при
лікуванні важливо дотримуватися рецепту, адже
непомірне вживання цієї отруйної рослини може
призвести до тяжких наслідків. Мед з квітів
багна перед вживанням радять підігрівати. В
давнину у шинках багульник навіть клали у пиво
й горілку, щоб швидше наступив ефект сп’яніння.
До складу листків і квіток багна входить ефірна
олія, яка має сильну фітонцидну та бактерицидну
дію. Горяни використовують багульник також як
засіб для боротьби з міллю, комарами, клопами
та блощицями (в деяких місцевостях багульник
називають «блощинником»), а відвар багульника
допомагає знищувати личинки колорадського жука
на картопляних грядках.

Крихітні
господарі лісу
К

Лимонниця звичайна

арпатські ліси та галявини
населяють тисячі видів
різноманітних комах. Закони їхнього
існування відображають бездоганний
природний баланс: комахи-шкідники
заважать лісові рости, руйнуючи
деревину та зелені пагони, а комахирятівники разом із птахами знищують
ворогів лісу і так триває мільйонами
років.
Скажімо, у лісі, де мешкають руді
мурахи, не буде спалахів масового
розмноження шкідливих п’ядунів та
совок. А там, де багато ос, медведки
будуть знищені ще на стадії личинок.
Комашиний всесвіт Карпат дуже
багатий. Довгоносики, листоїди,
жужелиці, короїди, метелики, бабки,
мурахи, коники, бджоли, джмелі,
оси, жуки-олені. Із кожним деревом
пов’язане життя окремої групи комах.
Так, з одним лише дубом зв’язане
існування понад 300 видів
крихітних господарів лісу!
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Метелики, жуки та бабки
Сонцевик павичеве око
(денний)

Евхальція різнобарвна
(нічна)

Павичеве око (Inachis io) – метелик родини
Сонцевиків. Латинську назву отримав на честь
Io – коханки Зевса. У Карпатах зустрінете
павичеве око або імаго з кінця червня й до пізньої
осені.

Евхальція – рідкісний вид метеликів-нічниць або
Совок з родини Noctuidae. Побачити евхальцію
різнобарвну у Карпатах не проблема, в той час
як у Європі цей вид метеликів є справжньою
рідкістю. Евхальція (Euchalcia variabilis) мешкає
у горах на субальпійських та альпійських
галявинах на висоті 1200-2000 метрів над
рівнем моря та у степу. Період спостереження –
червень-серпень.

Вилкохвіст буковий (Stauropus fagi) належить
до родини метеликів-чубаток. Назва комахи
підказує, де її можна знайти, але не все так
просто. Ці нічні метелики мешкають передовсім
у букових та мішаних листяних пралісах, яких
довкола Вигоди є декілька. Період спостереження
за метеликом: травень - липень.

Впізнати цього красивого метелика легко – його
червоно-руді крильця прикрашають великі округлі
«очі» з домішкою блакитного кольору. Улюблена
їжа цих метеликів – нектар квітів чебрецю, який
у великих кількостях росте на гірських галявинах. Також полюбляє павичеве око сік, що витікає з дерев та фруктів. У дикій природі метелик
зимує у печерах, а в населених пунктах ховається у підвали. Ранньою весною імаго вилазить зі
схованок, щоб відкласти яйця. Самка павичевого
ока відкладає до 500 яєць за одну кладку, прикріплюючи їх до зворотного боку листя. Із яєць
вилуплюється чорна гусінь у білі цятки. Гусінь
павичевого ока найчастіше можна побачити на
кропиві та хмелі, якими вона живиться, часом на
малині. Лялечка сіро-зелена або коричнева.

Зустріти евхальцію можна з червня до середини
серпня, уночі або в сутінках. Метелик харчується нектаром квітів смілки та будяків. Зимує
евхальція у стадії гусіні, яка живе групами
поміж листків, обплетених шовковинкою. Після
зимівлі гусінь розповзається у самостійне життя,
живиться верхівками рослин. В кінці травня
утворюються лялечки у білому коконі, а через
14-15 діб народжується метелик.

Зовні оливково-сірий метелик доволі
непримітний, як і всі нічниці. А от його гусінь –
справжнє диво природи. Маленький монстр має
доволі загрозливий вигляд: перші пари лап, на
відміну від гусіні інших метеликів, дуже довгі,
спину прикрашають шипи, а на кінці черевця –
клешні. Відчувши загрозу, гусінь миттєво стає
у бойову стійку, розмахуючи перед потенційним
хижаком лапками й клешнями. Це спрацьовує і
спантеличений хижак відступає.

Сонцевик кропив’яний

Евхальція різнобарвна занесена до Червоної
книги України.

Має гусінь ще одну особливість –
новонароджена вона нагадує мураху, що
дозволяє їй відлякувати птахів чи інших
комах, які би не хотіли бути вжаленими.
Вилупившись із яйця, гусінь першим ділом з’їдає
його оболонку, багату білками, а потім вже
переходить на листя. Вилкохвости, окрім листя
бука, їдять також дубове, грабове листя та листя
інших дерев. У дорослому віці гусінь завдяки
своєму забарвленню маскується під висохлу
гілочку. В кінці літа поміж опалого листя гусінь
заляльковується і перезимовує, а в травні
з’являється метелик.
Жалібниця
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Вилкохвіст буковий
(нічний)
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Бабка

Махаон (Papilio machaon) – метелик родини
косатцевих. Махаон названий шведським
натуралістом Карлом Ліннеєм на честь лікаряхірурга, сина Асклепія, який брав участь у поході
греків на Трою під час знаменитої
Троянської війни (1194 до н.е. ‒
1184 до н.е.). Побачити його
можна в травнічервні та липнівересні.

Бабки (Odonata) на території Карпат
з’являються влітку поблизу водойм, що не
пересихають. Тривалість життя – 1-3 тижні. Щоб
помилуватися цими фантастичними створіннями,
вирушайте на озеро, ріку, болото чи до струмка.

Завдяки характерному яскравому забарвленню
та великому розміру, його не сплутаєш із
іншими комахами. Жовто-чорні крила махаона
прикрашають червоні та сині плями. У цієї
комахи чи не найбільший серед українських
метеликів розмах крил – до 8 сантиметрів.
Зустріти махаона можна по цілій території
України, але його чисельність невелика, вид
занесений до Червоної книги. Харчується махаон
квітковим нектаром рослин родини зонтичних
та айстрових. Побачити його можна на узліссях,
луках, польових дорогах. Спарюванню передує
залицяння самця та шлюбний танок у повітрі.
Самка махаона дуже втомлюється поки відкладе
усі яйця: на відміну від багатьох інших метеликів,
які можуть відкласти майже всі яйця за один-два
рази, ця самка за один раз відкладає лише 2 яйця
на стебло або під листок, а усього вона відкладає
до 120 яєць.

Бабка – єдина летюча істота, яка, маючи
лапи, ніколи не ходить. Ця граційна істота
харчується комахами, захоплюючи їх на льоту.
Лапами вона лише захоплює їжу та підносить
до щелеп. Вдень одна бабка може з’їсти 40 мух.
Не страшне бабкам павутиння – вони можуть
вихопити павука просто з його плетеної пастки.
Бабки поїдають чимало шкідливих комах,
приносячи користь лісу та людині.
Серед усіх комах бабка – рекордсмен за швидкістю
польоту. Вона здатна розвинути швидкість до 57
км за годину, не кожен птах за нею вженеться.
Більшу частину життя бабки проводять у польоті.
Має бабка ще один рекорд – у неї найбільша
серед усіх комах кількість фасеток (граней) на
очах – 30 000. Для повітряного мисливця це
дуже важливо. Проте, бабки до смерті бояться
риб. Від самої лише присутності хижої риби десь
поблизу личинка бабки впадає у такий стрес, що
може загинути.
Розмножуються бабки мальовничо: зчіплюються
докупи просто у повітрі, утворюючи «шлюбне
кільце» у формі серця. Після запліднення самка
відчіплюється від самця, але самець не відпускає
самку, побоюючись зради. Відчіплюється від
самки він лише тоді, коли та відклала яйця.
Дорогоцінні капсули бабки відкладають у різні
місця поблизу води.

Капустяний білан

Перламутрівка Аглая

Махаон

Личинки вилуплюються з яєць вже у воді або
ж потрапляють туди відразу після народження.
Як і дорослі комахи, личинки бабок – хижаки.
Вони, озброєні потужними щелепами, нападають
на інфузорій, пуголовків, мальків риб. Личинки
найдрібніших бабок живуть у воді майже рік,
крупніших – два-чотири роки. Комах, якими
харчується доросла бабка, вистачає лише для
підтримки сил, але не для відкладення яєць. Їй
треба поспішати – більшість видів бабок живуть
від одного-трьох тижнів до півроку і наступного
літа вони не побачать.
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Жуки-вусачі
Жуки, яких ви найчастіше зустрічатимете у
Карпатах, швидше за все, належатимуть до
родини вусачів (Cerambycidae). У видовому
плані ця родина є однією з найбільш розмаїтих
в українських горах – тут налічують 162 види
вусачів.
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В Україні, мабуть, немає жука, більш відомого,
ніж жук-олень (Lucanus cervus). Цю видатну
комаху зі зменшеною копією оленячих рогів на
голові можна зустріти в обмежених місцях –
цей жук селиться у листяних лісах, в яких
ростуть дуби. Загальний ареал цього виду доволі
широкий: він охоплює Центральну, Південну
і Східну Європу, а також Північну Африку.
Найбільше таких лісів у Карпатах та Криму. На
дорослих жуків-оленів можна натрапити з травня
по липень. Якщо хочете побачити рогатого жука,
шукайте дуб, комаха буде десь поблизу.
Занесений у Червону книгу України.
Жук-гнойовик звичайний Вусач-пурпуронадкрил Кеглера

Головна ознака жука-вусача – довгі й гарні вуса.
Цих жуків ще називають Скрипунами, адже якщо
взяти комаху до рук, вона починає скрипіти.
Зазвичай, це спантеличує хижаків, і вони встигають випустити несподівано скриплячу жертву, до
прикладу, з дзьоба. В російській мові вусачів ще
називають лісорубами – там, де личинка жука поїдає деревину зсередини, осипається тирса. Одні
з найпоширеніших видів вусачів – вусач дубовий
малий та великий. Вусач малий цілковито чорний
з вусами, довшими за тіло, розміром до 3 сантиметрів. Зустріти його можна на квітах, де він живиться пилком та нектаром, при цьому запилюючи
рослини. Личинки вусача малого оселяються у
старих висохлих деревах та гілляках дуба, бука,
осики, граба, берези. Вусач великий (Cerambyx
cerdо) – найбільший вусач України, досягає 5
сантиметрів. Жук занесений до Червоної книги
України. Личинки вусача великого оселяються у
кількасотлітніх дубах, тому жук опинився на грані вимирання через вирубування старих дібров.
Екзотичний на вигляд вусач - розалія альпійська
(Rosalia alpina). Це доволі великий жук
ніжно-блакитного кольору у чорні цятки. Досягає
у довжину 3,5 сантиметрів. Мешкає у букових
пралісах. Найбільш розповсюджений представник
вусачів – вусачик дівочий (Carilia virginea). Його
можна побачити на багатьох квітах у липнісерпні. Жук має дивовижне «ультрафіолетове»
забарвлення, яке змінюється залежно від кута
погляду. Зазвичай, крила цих вусачів блискучі з
синьо-зеленим відливом, але трапляються також
комахи з фіолетовим, золотистим та золотистожовтим забарвленням. Таку веселкову гаму
створює оптичне явище – інтерференція світла.

Жук-олень

Великі роги (мандибули) – ознака жука-самця.
Насправді це не роги – а великі щелепи. Самець
використовує їх для двобоїв з іншими самцями.
Б’ються жуки-олені доволі часто і майже за
все: територію, їжу, самок. Захоплюючи щелепами свого суперника, жук перевертає його на
спину. Переможений повертається у нормальне
положення і відповзає з поля битви. Самці використовують роги також для відлякування різних
нападників та оборони. У самиць мандибули
значно менші, але вони також використовують
їх для захисту від потенційних ворогів. Довжина
самця – до 7,5 см, самки – до 5 см.
Живе жук у дуплах старих та мертвих дерев та
харчується переважно соком із пошкоджених
стовбурів дерев, найчастіше дубів, рідше буків
та берез. Жуки-олені добре літають, і нерідко їх
можна побачити у польоті на висоті від 1 до
10 метрів.
Доля жуків-оленів після парування доволі драматична – вони невдовзі гинуть. Самка відкладає яйця у кору пеньків чи дерев – переважно
дуба. Здійснивши свою місію, самка також гине.
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Личинки жука-оленя розвиваються 5-6 років,
перетворюючись на лялечку.
Далеко не всі дорослі жуки доживають до природного завершення свого життя. Чисельність
жуків-оленів постійно скорочується в цілому світі
через бездумне винищення лісів. Крім того, такого красеня як жук-олень хоче мати у свої колекції
не лише кожен ентомолог, а й чимало пересічних
туристів.

Суспільні комахи

Я

Руда лісова мурашка

к відомо, суспільні, соціальні,
гуртосімейні комахи – це ті,
що живуть, немов люди, великими
громадами та розподіляють між
собою відповідальність і обов’язки
перед родом. Представники родин
суспільних комах – бджіл, ос, мурах,
джмелів, що водяться в Карпатських
лісах – є генетичними близнятами,
тому мають сильно розвинений
соціальний інстинкт. На відміну від
решти комах, потреба цих суспільних
істот у спілкуванні є основою життя.
Що може бути цікавішим, як
спостерігати за танцем бджоли, яким
вона повідомляє точне розташування
медоносних квітів, що її щойно щедро
обдарували нектаром? Не менш
таємничим є запитання, що хвилює
або колись хвилювало майже кожну
дитину на світі: Як влаштований
мурашник всередині? Яким життям
живе бджолиний вулик? Яку роль
відіграють усім неприємні хижі оси у
збереженні біорізноманіття?
З суспільними комахами на території
Долинщини ми знайомимо Вас далі
на сторінках цього путівника. А
знайомитись з ними наживо радимо
у весняно-літній сезон, коли саме
триває медозбір та активно кипить
життя мурашника.
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Неймовірна мурашка
Мураха (Formicidae) найпоширеніший
членистоногий на земній кулі. На території
Українських Карпат трапляється 26 видів
мурашок. В лісах Долинщини можна зустріти
лісових рудих мурашок з роду Форміка, що
виконують важливу екологічну роль ‒ борються з
гризучими шкідниками листя та хвої.

Мурахи майстерно орієнтуються на місцевості.
Сучасні дослідження довели, що секрет не в
особливих ферментах, а в тому, що мурахи…
рахують кроки! На тілі мурашки є «крокомір»,
який відмірює відстань до потрібної точки.
Мурахи надзвичайно кмітливі. Під час одного
експерименту мурашці прив’язали до лапки
нитку, приклеїли її кінець до паперу і засипали
піском. Інші мурахи відкопали побратима,
з’ясували, що його тримає нитка, і перегризли її.
Під час іншого досліду в мурашник впала свічка.
Полум’я почало поширюватись, але за сигналом
колонія мурах оточила його і почала гасити
струменями власної кислоти. За хвилину вогонь
загас.
Серед усього тваринного світу суспільний лад
мурахи найбільш подібний до людського. Мурахи
мають домашню худобу, плантації та рабів, яких
захоплюють у полон. У мурашнику діє система
покарань для ледачих. Якщо мураха, здобувач
їжі, кілька разів поспіль вертається в мурашник
без їжі – її вбивають і з’їдають. Натомість
калік-мурашок, які не можуть самі працювати,
мурахи дбайливо годують аж до їхньої мурашиної
старості. Каліка постукує вусиками по голові
здорового мурахи, таким чином просячи їжу.
Мурахи мають своїх «корівок» ‒ тлю. Мурахи
пасуть тлю на рослинах, оберігають її від інших
хижаків, а коли хочуть їсти, доять свою худібку –
лоскочуть вусиками черевце тлі і та виділяє
залишки нектару.
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5 ФАКТІВ
про мурах

1

2

3

4

5

Мурахи ніколи
не сплять.

Мурахи
практично всеїдні
і нападають на
будь-яку здобич,
якщо можуть з
нею впоратися.

Мураха піднімає
вантаж у 100
разів важчий від
своєї ваги.

У мурахи, в
порівнянні
з іншими
тваринами,
найбільший
мозок по
відношенню до
тіла.

Щоб зігріти
мурашник
після зими,
мурашки
вилазять
з нього і
гріються на
сонці. Потім
повертаються
в мурашник,
приносячи
своє тепло.

Декілька цікавих мурашників, що сягають
1 м у висоту і дещо нагадують класичні
термітники, знаходяться та охороняються
у Бистрівському лісництві, що в урочищі
Кривуля за маршрутом Карпатського
трамваю.
А у центрі спадщини Вигодської
вузькоколійки можна глибше пізнати світ
комах. Вас по-справжньому захопить
інтерактивна гра «Мурашник» ‒ детальне
відтворення будови мурашника як
особливої екосистеми.
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Бджола
Бджола (Anthophila, або Apiformes) розселяється
по всій земній кулі. Усього нараховують 20 тисяч
видів бджіл. Спостерігати за ними у Карпатах
можна на будь-яких медоносних галявинах (від
низовин – до високогір’я), відколи зацвітають
первоцвіти (березень-квітень) і аж доки не
відцвітуть найпізніші осінні квіти (жовтень).

Бджоли харчуються пилком та нектаром квітів,
який вони висмоктують хоботком. Наївшись,
комаха транспортує пилок та нектар до вулика.
У стільницях пилок та нектар, перемішуючись,
утворюють мед, який взимку є основним харчем
для бджіл. Збір меду – справа клопітка і
довготривала, адже для виготовлення 1 кг меду
смугастим трудівницям слід здійснити
150 тис. вильотів.
Вулик – унікальне бджолине житло з такою
кількістю мешканців, як у доволі великому місті.
Це окрема країна зі своєю королевою та своїм
політичним устроєм. Тут ніхто не сидить без
діла: одні працюють (приносять до вулика пилок
та нектар), другі виховують дітей та годують їх
нектаром, треті будують стільники, а королева –
бджолина матка ‒ народжує дітей. Тривалість її
життя є найдовшою у вулику.
Не намагайтесь відігнати бджолу, розмахуючи
руками. Бджола це розцінить як загрозу і
вжалить. А після укусу помре, адже разом з
жалом травмує всі свої нутрощі. Цікаво, що у
першому українському збірнику законів «Руська
правда» за розграбування князівської борті
(вулика) брали штраф 3 гривні (ціна 1 коня або 9
овець), а за крадіжку селянської борті ‒ 2 гривні.
За порушення межі медозбірної ділянки штраф
сягав 12 гривень ‒ такий же, як за самовільне
захоплення садибної землі або вбивство
селянина!

10 ФАКТІВ
про бджолу

1

Без бджіл майже не було би
квітів! Бджоли
запилюють
квіти, і таким
чином квіти
розмножуються.

6

За один політ
одна бджола здатна принести лише
40-50 мг нектару.

2

Бджоли
сприймають і
розрізняють
запахи в 1000
разів сильніше,
ніж людина.
Аромат квітів вони
відчувають на
відстані 1 км.

7

Жалять лише
самки бджіл.

Намагаючись
звільнитись, бджола
Зазвичай з далеких відриває не лише
жало, а й частину
лугів доносить
тільки 30-40% того, своєї травної
що зібрала, бо хар- системи, фактично,
розриває сама себе і
чується в польоті.
А за все своє життя помирає. Вважається,
одна бджілка може що 1100 укусів бджіл
будуть фатальними.
виробити лише
1/12 чайної ложки
меду.

3

4

5

8

9

10

Щоб зібрати
1 кг меду бджолі
потрібно зробити
150 тис. вильотів,
і налітати 300 тис.
км, відвідавши
при цьому 10 млн.
квіток.

Стільниці
бджоли будують
з неймовірною
точністю: кут
комірки завжди
дорівнює
109°28’.

Про те, як влаштований вулик, ви можете
довідатися відвідавши пасіки в урочищі
Перелучина у підніжжі гори Лиса:
с.Новошин, Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 096 786 24 95 (Василь Малик,
пасічник),
пасіку в селі Новий Мізунь
біля будинку пасічників:
вул. Ровенька,1а, с. Новий Мізунь
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 619 69 72 (Ольга Паньків)

Бджолу можна
зустріти на усіх
континентах,
окрім
Антарктиди.

У кожному
вулику можуть
жити до
40 тис. бджіл.

Найдовше у
вулику живе
матка – 2-3
роки. Робочі
бджоли,
чоловічої статі –
трутні – не мають народжені
жала і не роблять весною-літом
ніякої роботи, ок- живуть один
рім як спарюються
місяць, осінні –
з маткою. Матка
відкладає до 2500 півроку.
У вулику
працюють лише
бджоли жіночої
статі. Бджоли

яєць на день і є
єдиною бджолою у
вулику, яка може
відкладати яйця.

Також велика пасіка розташована
на галявині біля річки Свіча в тому
ж Новому Мізуні. Тут же ви станете
свідками приготування меду, познайомитеся
з процесом викачування меду зі стільників.
Не забудьте придбати унікальні природні
антиоксиданти – мед, віск, прополіс, маточне
молочко, пергу.
А ще ви можете отримати особливі спа-процедури
за допомогою бджолиних вібрацій:
вул. Підбір’я, с. Старий Мізунь,
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
тел. +38 066 801 11 23 (Володимир Гошовський,
пасічник)
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Джміль
Джміль (Bombus), поширений на всіх територіях
земної кулі з помірним кліматом. У зв’язку з
глобальним потеплінням представники цього
виду, що населяли південні широти,
переміщуються
на північ, де
прохолодніше.
Та українські
Карпати
залишаються
ідеальним місцем
для спостереження
за цими комахами
від ранньої весни –
до пізньої осені.

Джміль і перламутрівки Аглая

Родич бджоли – джміль – справжній парадокс
і знахідка для вчених. Після дослідження його
аеродинамічних якостей і маси тіла вчені дійшли
висновку, що він... взагалі літати не може.
Дослідники вивчали швидкість кольорового
бачення комах. З’ясувалося, що джмелі є
лідерами зі швидкості бачення не лише серед
комах. Вони в 5 разів обігнали людину і посіли
перше місце за цим показником серед усіх живих
істот на планеті. Ця дивовижна здатність джмелів
дозволяє їм легко орієнтуватися у сутінках і
розрізняти окремі деталі, як от потрібну квітку чи
вхід до вулика, не знижуючи швидкості польоту.
Ще одна унікальна здатність джмеля –
морозостійкість. Скорочуючи м’язи грудей,
джмелі розігрівають своє тіло до 40° С, що
робить їх найбільш холодостійкими комахами.
Джмелі використовують холодостійкість як
перевагу над конкурентами – вони вилітають
збирати нектар рано вранці, коли ще холодно і
більшість комах сплять. Джміль запилює деякі
види рослин, які не запилюють інші комахи, як от
конюшину та метеликові рослини (здебільшого це
пряні рослини або рослини родини зонтичних та
айстрових). А для запилення овочевих культур
у теплицях використовують штучно виведених
джмелів. Ця комаха має миролюбний характер і
якщо й жалить, то не боляче. Як і у бджіл, самці
джмелів не мають жала. Живуть джмелі у вуликах
по 100-500 особин.
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Птахи
П

Глухар

онад третину території Долинщини
займають ліси, у яких мешкають
десятки видів лісових птахів. Завдяки
великій кількості хвойних дерев
тут селяться передовсім птахи, які
живляться насіннями та горіхами
хвойних та різними ягодами, як от
сойка, шишкар ялинковий, глухар,
тетерев, зяблик, ремез, повзик
звичайний. Один з найбільших гірських
птахів глухар (занесений до Червоної
книги) взимку харчується хвоєю сосни
та бруньками модрини. Ліс годує своїх
крилатих мешканців ще й різними
комахами та їх личинками, а птахи,
натомість, допомагають лісу, знищуючи
його шкідників. Синиця, соловейко
східний, щиглик, ремез, повзик, дятел
звичайний, вільшанка, дрізд – найкращі
санітари гірського лісу. Вздовж річок
ви зустрінете зовсім не типову для
Карпат сіру чаплю, яка полює на риб та
земноводних. Найцікавіший екземпляр
для мандрівника – горіхівка, екзотична
гостя з Півночі Росії, яку привабили
насадження кедрової сосни, якими
багатий цей регіон Карпат. Загалом у
Карпатах орнітологи нараховують
281 вид птахів – це майже 80%
орнітофауни України. Більша частина
птахів гніздиться (127 видів),
60 живуть осіло, 48 – перелітні,
38 залітні та 8 видів – зимуючі.
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Повзик звичайний
Повзик (Sitta europaea) – осілий птах ряду
горобцеподібних, якого можна зустріти у
Карпатах, на Поліссі та в лісостепу. На
Долинщині повзиків можна зустріти у листяних
та мішаних лісах поблизу водойм. Птахи зимуючі.
Гнізда будують на старих деревах.

Повзик знаходиться під охороною Бернської
конвенції. Для нормального існування повзиків
необхідна сувора охорона старих лісів.
Повзик за розміром менший від горобця.
Зверху птах блакитнувато-сірий, знизу білий
з каштановими боками. Характерна ознака –
чорна поздовжня смуга на рівні очей. Попри свій
малий розмір, повзик може розбивати дзьобом
найміцніші горіхи, перед тим надійно закріпивши
їх в розщелині дерева. Цей птах харчується
комахами, знищуючи чимало шкідників лісу,
насінням, ягодами та горіхами. Спів повзика –
часто повторюване «туі-туі-туі».

Взимку, особливо в люті морози, повзики у
пошуках їжі нерідко залітають на смітники.
Цікаво, що в цю пору вони всіляко уникають
спілкування з собі подібними. Два повзика,
зустрівшись близько, з криком розлітаються в
різні боки.

Сіра чапля (Ardea cinerea) – гніздовий,
перелітний птах, який зимує на Закарпатській
рівнині, в Придунайському регіоні та на півдні
Криму. Поширена майже по цілій території
України. Для Карпат є рідкісним видом.
Зустрічається лише у Долинському районі
через велику кількість водойм та заболочених
територій, де чаплі здобувають собі їжу. Період
гніздування – березень – квітень.
Радимо спостерігати за колонією сірих чапель
в орнітологічному заказнику на території
теперішнього Шевченківського лісництва.
Птахи, що віддавна живуть тут на височезних
старих липах, звикли до присутності людей
поблизу, відтак, можна доволі довго спостерігати
за ними. Цікаво, що за поживою сірі чаплі з
Шевченківського лісництва щодня літають аж у
Княжолуку – 10 кілометрів в один бік.
Побачити сірих чапель часто можна на ріках
Мізунка або Свіча, де вони нерухомо стоять у
воді на одній нозі, вичікуючи, поки здобич сама
підпливе до них, аби можна було її схопити
дзьобом.
Птах перебуває під захистом Бернської конвенції.
Велику небезпеку для виживання чаплі сірої
становить забудова берегів річок та озер,
осушення боліт та вирубка прибережних лісів.

Сіра чапля – водна птаха – живе на водоймах
різного типу, в лісових заплавах річок або
десь поблизу від води. Сірою цей вид чапель
називається завдяки попелясто-сірому
забарвленню пір’я. На боках птахи мають широкі
чорні смуги, голову прикрашає темний чуб.
Ловлять здобич у річковій воді. Здобич – це риба,
жаби, водоплавні комахи. Чапля, яка ходить по
луках, вишукує дрібних тварин: мишей, вужів,
ящірок, жуків та їх личинок. За день може
з’їдати до 1 кілограма риби. Зазвичай сірі чаплі
харчуються поодинці, але часом можна побачити
цілі групи, але й в цьому разі птахи зберігають
дистанцію й ходять кожен по своїй лінії.
Сірі чаплі – моногамні. Ціле життя вони
проживають в одній парі (тривалість життя
сягає 25 років). З зимівлі на насиджені місця
повертаються ранньою весною й одразу
починають будувати гніздо. Дорослі пари
повертаються у старі гнізда. Самець збирає
будівельний матеріал, а самка укладає гілочки
у гнізді. Яйця батьки висиджують по черзі.
Пташенята залишаються у гнізді до 7 тижнів, а
потім мандрують у пошуках їжі разом із батьками.
Почувши одного разу різкий пронизливий крик
сірих чапель, ви вже ніколи його не забудете –
подібно кричать птеродактилі у фільмах про
епоху динозаврів. Сірі чаплі гніздяться колоніями
на високих деревах. На одному дереві зазвичай
буває 3-7 гнізд. Якщо натрапити на таку
колонію – вуха довго не витримають.

Фото Наталії Мудрик

Птахи

Щиглик - один з санітарів гірського лісу

Повзики селяться у дуплах дерев, часто займаючи
дупла дятлів. Вхід вони замазують глиною так,
щоб ніхто, крім них, туди не протиснувся. Часом
повзики займають шпаківні – тоді замазують
глиною усі щілини між стінами й дахом. Всередині
гніздо вистеляють листочками та лусочками кори,
переважно соснової. Самка висиджує пташенят,
яких потім вигодовує разом із самцем.

Чапля сіра
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Сойка
Сойка (Garrulus glandarius) – невеличкий лісовий
птах родини воронових. Сойка поширена по цілій
Європі, Північній Африці, Малій Азії, в Сибіру,
Кореї, Японії та Китаї. В Україні сойки живуть у
Карпатах, Криму та на Поліссі. Зимуючий птах.
Період гніздування – березень – квітень.
Спостерігати за нею можна у всіх мішаних лісах
Долинщини і навіть у Вигодському парку.

Ремез
Ремез (Remiz pendulinus) – найменший птах
родини синицевих. Рідкісний птах для України.
Він заселяє заплавні листяні ліси, береги
повільних рік, ставки із заростями верб та вільхи
та заболочені місцевості. Зимують ремези в
Середній Азії, Закавказзі, на Балканах та Півдні
Італії. Зрідка птахи залишаються на зиму в
Криму. У Долинському районі спостерігати за
ремезом можна на берегах Мізунки та Свічі, а
також на Ширковці та Лисаку. Період будування
гнізд – квітень - травень.
Ремез перебуває під захистом Бернської
конвенції. Гнізда ремеза є справжньою спокусою
для колекціонерів, які норовлять їх забрати. Тож
для збереження цього виду важливо зберігати
гнізда ремезів в умовах дикої природи.

Має рожевувато-коричневе оперення тіла та
блакитно-чорні смуги на крилах. Птаха селиться
у лісах, полюбляючи старі дерева. Щоб побачити
її в лісі, доведеться надовго зачаїтися і уважно
спостерігати, адже сойка уникає відкритих
місць і на землі довго не затримується. Вона
перелітає з гілки на гілку або полохливо стрибає
по землі. Для лісових мешканців сойка грає
роль «поліцейського» -- появу людини в лісі
вона помічає першою і повідомляє про це своїм
скрипучим «кррр».
Миловидна зовнішність сойки оманлива – вона є
ворогом багатьох дрібних птахів, адже розорює
гнізда, випиває яйця та викрадає пташенят
собі для поживи. В той же час сойка живиться
ягодами, буковими та лісовими горішками,
особливо любить жолуді. За один політ сойка
може втримати у волі до 12 жолудів.
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Самець ремеза будує одночасно кілька гнізд,
щоб самка могла вибрати те, що їй більше до
вподоби. В обраному гнізді самка сама доплітає
трубоподібний вхід і вистеляє гніздо м’яким
пухом. Попри зовнішню хиткість конструкції,
гнізда ремезів дуже міцні і витримують різкий
вітер впродовж кількох років, але птахи ніколи не
використовують одні й ті ж самі гнізда два роки
поспіль.
Доклавши так багато зусиль аби привабити
самку, самець ремеза залишає її у гнізді, як
тільки вона відкладе яйця. Самка залишається
висиджувати їх сама впродовж 13-14 діб, а потім
сама виховує пташенят. Невтомний будівник
одразу ж починає будівництво нового гнізда десь
неподалік, щоб привабити іншу самку.

Птах має світло-сіре забарвлення тіла, з
каштановою спинкою та чорною «маскою» на
голові. Та помітити ремеза непросто: птах
майже ніколи не спускається на землю, легко
пересуваючись найтоншими гілочками (вага
ремеза 8-10 г, довжина тіла – до 11 см). Ремези
харчуються комахами, зокрема, багатьма
шкідниками лісу, павуками та різним насінням.
Свої гнізда ремези роблять у вигляді рукавички
з боковим входом через спеціальну «трубу». Щоб
побачити таке диво природної архітектури, яке
ще й підвішене на тонесенькій гілочці, треба
бути надзвичайно уважним. Свої гнізда ремези
ретельно ховають у густих чагарниках. Птаха
видає характерний писк.
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Зяблик

Сойка - птаха талановита. Вона може
відтворювати звуки інших птахів та тварин,
як папуга. Птаха час від часу вправляється
в мистецтві пародії, вочевидь, для власного
задоволення. Тоді в лісі можна почути нявкання,
дзявкання та інші звуки в сойчиній інтерпретації.

Дивовижні гнізда ремезів – це справа рук,
точніше лап та дзьоба самця. Він починає
будувати гніздо, аби його красою та практичністю
привабити самку. Будівництво починається
з роздвоєної гілочки, на яку самець намотує
деревні волокна, утворюючи дно у вигляді кільця.
Пізніше з допомогою очерету та тополиного пуху
він піднімає стінки гнізда догори.

Горіхівка
Горіхівка або кедрівка (Nucifraga Caryocatactes)
належить до родини воронових. Ареал горіхівки
простягається від Скандинавії і Альп до
Камчатки, Курильських островів, Примор’я,
Японії та Китаю. В Україні найчастіше горіхівку
можна зустріти у Карпатах та північних районах
Полісся. У лісах Долинщини зустрічається
у нетипових для решти Карпат кедрових та
соснових лісах. Зимуючий птах. Щоб побачити
горіхівку, найкраще вирушити у кедровий ліс
в урочищі Осій або до ботанічних пам’яток
Правич І та Правич ІІ. Період гніздування –
березень – травень. Горіхівка перебуває під
захистом Бернської конвенції. Збереження лісів
(обмеження чи регулювання вирубок) нерозривно
пов’язане зі збереженням
та примноженням
цього виду.

Горіхівка – трохи менша від галки, має
коричневе забарвлення з білими плямками та
білою облямівкою на хвості. Не помітити птаху
неможливо – її пронизливе «креек-креек-креек»
одразу привертає увагу. Впродовж року птаха
харчується кедровими горішками та насінням
хвойних дерев, ліщиновими горіхами. Навесні
та влітку – ягодами та комахами, знищуючи
чимало шкідників лісу – довгоносиків, а восени
переходить на горіхи та насіння хвойних дерев.
Орнітологи пов’язують нещодавню доволі
чисельну появу горіхівки в Україні з неврожаєм
кедрової сосни у Сибіру у 1985 році, тоді
зафіксували велику міграцію горіхівок в Європу.
Кілька років тому горіхівок вперше помітили на
Херсонщині та біля Чорного моря.
Пташка підвішується до шишок, видзьобуючи
насінини вниз головою. На зиму горіхівки роблять
запаси у спеціальних «коморах» ‒ під пеньками
чи корінням дерев. Птаха запасає горішки у
спеціальний мішечок, розташований під язиком.

У коморі, залежно від врожаю, може бути
від 50 до 120 горішків. Свої сховки горіхівки
безпомилково знаходять навіть під снігом, але
видобувають звідти до 80% припасів. Покинуті
або забуті запаси проростають, таким чином
горіхівки допомагають розмножуватися хвойним
деревам, зокрема, соснам, так далеко, куди ні
вітер, ні людина не змогли би дістатися.

В гнізді горіхівки

Пари молодих горіхівок в’ють гнізда з сухих
хвойних гілочок, вистеляючи їх сухою травою
та лишайниками. Самець і самка роблять гніздо
разом. Пізніше вони почергово висиджують яйця.

Птахи
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Про що
говорять
сліди тварин
З

авдяки малій заселеності Долинської
частини Карпат тут можна побачити
більше диких тварин, ніж у інших
частинах гір. Одними з таких екзотів
сьогодні є дикий кіт та рись – ці
лісові кішки опинились під загрозою
зникнення і мешкають на обмежених
територіях.
У гірських лісах та на рівнинах можна
зустріти зайця-русака, крота, лисицю,
вовка, ведмедя, дикого кабана, козулю,
оленя благородного, білку, ласку. Із
земноводних зустрічаються саламандри,
тритони, вужі, гадюки, мідянки та
жаби. У лісах Долинщини, на відміну
від інших Карпатських лісів, можна
побачити борсука.
За даними Вигодського лісового
господарства у 2013 році у районі
мешкало: благородних оленів – 222,
козуль – 231, кабанів – 176,
зайців – 331, ведмедів – 21, вовків – 7,
лисиці рудої – 59 голів.
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Мідянка
Мідянка австрійська (Coronella austriaca
Laurenti) належить до родини вужів.
Зустріти цю красиву змію у Карпатах доволі
легко. Мідянка мешкає на лісових галявинах, у
чагарниках, на сухих схилах. Змія неотруйна.
Занесена до Червоної книги України.

Мідянкою плазуна назвали за характерне
забарвлення, яке варіюється від срібно-сірого до
золотисто-мідного. В довжину мідянка досягає 65
сантиметрів, але переважно трапляються значно
менші особини. Харчується змія здебільшого
ящірками, комахами, мишоподібними гризунами
та пташенятами.
Паруються мідянки навесні, після пробудження
від зимової сплячки. Розмножуються
яйцеживородінням – яйця затримуються у
яйцепроводах самки аж до вилуплення змієнят.
Часто потривожена мідянка замість того, щоб
втекти, звивається у тугий клубок, ховаючи
голову до середини. Хоча мідянка для людини не
отруйна, вона може боляче вкусити, тому брати
змію до рук не рекомендують.

Гадюка звичайна

Саламандра вогняна

Гадюка звичайна (Vipera berus) – одна з 5 видів гадюк, які заселяють територію України, поширена на
всій території країни. У Карпатах це єдина отруйна
змія. Розпізнати гадюку звичайну серед інших
змій можна за характерним ромбовим малюнком
на спині та доволі широкою по відношенню до тіла
трикутною головою. Уздовж хребта тягнеться темна
зиґзаґоподібна лінія. Колір змії варіюється від сірого
до коричневого та цілковито чорного. Довжина
гадюки – до 1 метра, зазвичай – 50-60 см. Зустріти
гадюку в Карпатах можна з квітня-травня, відколи
змії пробуджуються після зимівлі, до вересня.

Гадюка – отруйна мешканка Карпатських гір, яка,
зазвичай, не становить смертельної небезпеки для
дорослої людини. У похмуру дощову погоду ви її не
зустрінете, а от у спекотний сонячний день гадюки
масово вилазять грітися на каменях, гірських
стежках чи просто серед трави й натрапити на
змію можна доволі несподівано. Живиться гадюка
гризунами, жабами та пташенятами птахів, які
гніздяться на землі. Молоді гадюки їдять комах
та дощових хробаків. Живуть у норах, пустотах
у пеньках, під камінням, часом у копицях сіна.
Зимують гадюки часто великими скупченнями від
кількох десятків до 200-300 особин у підземних
пустотах чи покинутих норах. За 2-4 тижні після
виходу зі сплячки змії паруються. Щоб привернути
увагу самиць самці змагаються між собою,
намагаючись притиснути голову суперника до землі.
Гадюка яйцеживородна, народжує 5-10 зрілих
змієнят, які після народження живляться оболонкою
яйця. Середня тривалість їх життя – 15 років.
Гадюка за характером миролюбна тварина – вона
ніколи не нападає першою. Вжалити може, коли на
неї необачно наступають або навмисне потривожать
палкою. Зазвичай, змія, почувши кроки людини,
встигає відповзти й сховатися якомога далі.

Саламандра вогняна або плямиста
(Salamandra) єдиний вид саламандр, що
живе в Україні. Зустріти її можна лише у
Карпатах, зокрема, у букових та смерекових
лісах, адже ця ящірка полюбляє товстий шар
листяної та мохової підстилки.
Саламандра вважається найбільшим земноводним
України. Її довжина сягає 15-25 сантиметрів. Період
спостереження – червень-липень (шлюбний період).

Маленькі Карпатські дракони, розцяцьковані вогняними чорно-жовтими плямами, усім своїм виглядом
сповіщають – не підходь до мене! Насправді, саламандри доволі миролюбні створіння і, попри свою
отруйність (позаду очей у саламандри містяться
отруйні залози паротиди), не здатні заподіяти людям
шкоди. Для людини отрута саламандри не буде шкідливою, адже через шкіру вона не діє, а пристосувань
для введення отрути в кров саламандри не мають.
Вони не кусаються. Якщо ви мандруєте з малими
дітьми, пильнуйте, щоб малюк не потягнув ящірку
до рота – це справді небезпечно. Дітям краще не
брати саламандр у руки. Отрута вогняної ящірки –
саламандрін – надзвичайно токсична для ссавців, діючи на їхню нервову систему. Однієї дози отрути саламандри достатньо, щоб убити 15 морських свинок.
Але тільки при потраплянні отрути всередину. Так,
якщо собака з’їсть вогняну саламандру, то може
померти. Саламандра – залежна від вологи, тому у
спекотні сухі дні може навіть загинути. Вдень у лісі
її можна побачити лише після дощу. Протягом дня
саламандри ховаються у вологих і темних місцинах,
а з сутінками вилазять на полювання. Харчуються
саламандри різними комахами та личинками
інших земноводних. Особливо ці ящірки люблять
дощових черв’яків, яких лапками викопують з
ґрунту. Карпатські дракони живуть 20-25 років. У
вересні-листопаді залягають у сплячку, збираючись
докупи у підземних норах, під коріннями дерев чи
під камінням. У березні-квітні вони прокидаються,
але якщо зима тепла, саламандри можуть прокинутися і сновигати по лісу навіть у лютому. Паруються
вогняні саламандри в червні-липні, чому передує
доволі довга шлюбна церемонія. Самка саламандри
відкладає у воду яйця з уже розвиненими личинками
або народжує личинок.
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Рись
Рись (Felis lynx) живе лише в гірських лісах Карпат,
на Балканах, на Скандинавському півострові, в
Польських Татрах, подекуди в Іспанії, а також в
Росії. В Україні рись водиться лише у Карпатах та на
Поліссі. Рись населяє непролазні хащі, буреломи та
скелі, ближче до високогірних
лісів (Яйко Ілемське), а також
мисливське господарство
Вигодського лісгоспу.
Проте спостерігати за
риссю дуже важко –
вона бездоганно
ховається.

Історія рисі є драматичною у цілій Європі. За її знищення
колись навіть давали премії і схаменулися доволі пізно –
рись зникла з величезної території центральної Європи. В
наш час рись в усіх країнах охороняється законом, проте
ціна на її хутро невпинно зростає. Характерною ознакою
рисі є китиці на кінчиках вух, загалом це великий
плямистий кіт розміром із собаку. Сліди рисі – типові
сліди кота, але в кілька разів більші. Важить рись до 35
кілограмів. Жодна інша кішка не пристосована до снігу
так добре, як рись. Взимку її лапи обростають додатковим
довгим хутром, а зимове хутро самої рисі стає товстішим
і теплішим. Хутро вона змінює двічі на рік – восени та
весною. Рись – чудовий мисливець, полює надвечір.
Вибирає собі зручне місце на дереві чи скелі і залягає у
засідку. Очікуючи появи жертви, рись може нерухомо
лежати годинами. Її не можливо помітити, а вона зверху
бачить усе. Якщо жертву вичекати не вдалося, рись іде
її шукати, нечутно пересуваючись лісом. За одну ніч
вона проходить 6-20 кілометрів. Непомітно підкравшись
до тварини, рись атакує. Ця кішка дуже добре плаває.
За характером рись замкнена самітниця, не схильна
до спілкування з собі подібними. Але в лютому під час
шлюбного періоду вона змінює свої звички. За самкою
ходять декілька самців, які б’ються між собою, голосно
нявкають та навіть кричать. Самки нявкають басовито.
Решту частину року рисі мовчать. Коли народжуються
кошенята, самець допомагає матері-рисі їх доглядати.
Через 40 днів у малих рисенят прокидається мисливський інстинкт і вони вчаться нападати на жертву. Рисі
ведуть осілий спосіб життя і полюють у своїх мисливських
угіддях, які займають для кожної рисі від 20 до 50 кілометрів. Живуть рисі до 20 років. Вони дуже обережні і рідко
виходять на відкриті місці.

Дикий Кабан

Вовк

Дика свиня або дик (Sus scrofa)– доволі поширений
мешканець лісових хащів та заболочених територій.
Дуже поширений у Карпатах. На Сході України
диких свиней немає.
Місця спостереження – мішані ліси, угіддя
мисливського господарства Вигодського лісгоспу.

Вовк (Canis lupus) – колись населяв усі Європейські
ліси. А вся європейська цивілізація – і карпатська
в тому числі – тримається на захисті людських
поселень від вовків і на якомога ефективнішому
винищенні цих тварин. Тому вовки у Європі є
рідкістю.
У лісах Долинщини за слідами перебування вовка
можна спостерігати
лише у мисливському
господарстві
Вигодського лісгоспу.

Вкритий жорсткою щетиною чорно-бурого кольору.
Малята дика мають білі смужки, які з віком
зникають. Дорослий дик важить до 300 кілограмів.
Ікла настільки сильні, що ними дикі свині можуть
рити навіть замерзлий ґрунт, шукаючи під ним щось
поживне.
Дики їдять різні рослини та їх корені, кору дерев,
особливо люблять букові горішки, ліщину, жолуді
та фрукти. Не гребують яйцями птахів, дрібними
ссавцями, комахами, личинками та черв’яками. З
одного боку дики знищують чимало шкідливих для
лісу комах, але з іншого – своїми іклами розривають
ґрунт, знищуючи багато молодих дерев. Харчуються
кабани переважно уночі. Сплять у спеціально
облаштованих «лежаках» ‒ заглибленнях у ґрунті,
вистелених листям.
Кабани – надзвичайно спритні, рухливі звірі.
Вони швидко бігають, добре плавають, чудово
маскуються. Мають добрі слух і нюх, але слабкий
зір. Гострими іклами дики не лише здобувають
їжу з-під землі, але й захищаються від хижаків
та мисливських собак. На дорослих диких свиней
бояться нападати навіть вовки.
Дики живуть родинними групами від 6 до 20
особин, основою яких є самиця та її виводок. Під час
шлюбного періоду до кожної групи приєднується
один з найсильніших дорослих кабанів – сікач.
Перед народженням поросят кабаниха робить
гніздо із хмизу, трави та листя. Гніздо має стіни та
дах. Навесні самка народжує до 10 поросят. Вони
зрячі і такі рухливі, що вже за 2-3 години після
народження починають бавитися і боротися між
собою.

У всіх культурах Європи вовки є найзначнішою
істотою, яка викликає захоплення і страх одночасно.
Проте вовк – надзвичайно гарна та інтелігентна
тварина. Вовча сила, витривалість і легкість стали
легендарними. Вовки ведуть сталий сімейний спосіб
життя. Їхні пари формуються практично на все
життя. Вовча зграя складається із батьків та дітей,
народжених цього року, до яких приєднуються
минулорічні діти-одинаки та старші самці без пари.
У сучасних умовах вовки змушені мігрувати,
здійснюючи переходи у сотні кілометрів, щоб
уникнути небажаних зустрічей з людьми.
Впродовж ночі вовки можуть легко проходити
60-80 кілометрів. За потреби вони можуть бігти
із швидкістю 55-60 кілометрів за годину. Група
вовків завжди йде слід в слід, тому визначити їхню
чисельність досить важко. Вовчі сліди дуже виразні,
чим відрізняються від розмитих слідів великих собак.
Вважається, що вовки є шкідниками, бо живляться
оленями, косулями, а також нападають на свійських
тварин – овець та корів. Насправді головною
їжею карпатських вовків є дрібні тварини – зайці,
гризуни, різні птахи. Вони можуть їсти також яйця,
гриби, жуків і дикі фрукти. Найбільші труднощі
вовки переживають у часи великого снігу, бо саме
тоді їм найважче прохарчуватися.
Іншим поширеним міфом є те, що навіть тепер вовки
можуть напасти на людину і загризти її. Насправді
вони достатньо добре розуміють, що люди – це
найбільша небезпека, яка зустрічається в природі,
і навіть голодними зимами намагаються ніяк не
показати себе.
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Доторк до води
Ріки і потоки
ажко знайти у Карпатах край, який
був би таким багатим на ріки, джерела, потічки, струмочки та болота, як
Долинщина. Присутність «великої води»
привабила в ці краї чимало залежних від
води тварин, птахів, комах та рослин, що
робить флору та фауну краю унікальною
не лише для Карпат, але й для України.
Ріки, які народжуються високо у горах і
біжать поміж давніх лісів і диких лук, нагадують про первозданність природи. Дене-де помічаєш стежки, якими з гір спускаються напитися до води олені й вовки, то
тут то там з води вискакують райдужні
форелі, ось вже кілька годин непорушно на
одній нозі у струмку вистоює сіра чапля.
Унікальністю рік та річечок Долинщини є
те, що вони протікають у безлюдних місцях, на берегах практично немає поселень,
чого не скажеш про інші частини Карпат.
Вода у Долинських ріках кришталевочиста і майже не зазнала людського
втручання. Найбільші ріки краю – Свіча
та її притока Мізунка. Сьогодні це швидкі,
не дуже глибокі гірські ріки, а у 18901905 роках ними масово справляли
деревину до тартаків, таким чином, вони
відігравали важливу роль в економічному
розвитку регіону, аж доки не було прокладено вузькоколійну залізницю, якою
сьогодні курсує Карпатський трамвай.
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Свіча
Достатньо хоча б один раз побувати на Свічі,
щоб не могти забути образ цієї гордовитої
гірської ріки з її скелястими берегами,
кам’янистими перекатами та характерними
Карпатськими порогами. Пейзажі Свічі
западають у пам’ять настільки, щоби хотіти
сюди вертатися ще і ще.
Ріка Свіча має два обличчя: гірське й рівнинне.
Вона починається з джерел у підніжжі гори
Кругла Млака на висоті 1120 м.
Від витоків й до села Шевченкове течія ріки
швидка, русло помережане порожистими
уступами та кам’янистими перекатами –
типова Горганська ріка. Від Шевченкового, де
Свіча виходить із гір, вона помітно лагідніє, її
течія сповільнюється, а кам’яних перешкод на
шляху води стає дедалі менше. Глибина ріки
коливається від 0,5 м до 2,5 м.
Свіча впадає у Дністер, а згодом у Чорне море.
Її довжина – 107 кілометрів. Ріка протікає
в Івано-Франківській та Львівській областях
та має майже 1100 приток. У Свічі водиться
цінна річкова риба – плотва, підлящики,
морена, голавль, форель та харіус, який
занесений до Червоної книги України.
Ріка Свіча разом з притокою Мізункою
належать до ландшафтного заказника
місцевого значення, площею 5940 га. Свіча
є джерелом питної води для Долинського
району.
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Форель Карпатська
Райдужна форель з родини лососевих з’явилася в
Карпатах доволі недавно. Батьківщиною форелі є
західна частина Північної Америки – від Південної
Аляски до Каліфорнійського узбережжя. В Україну
її вперше завезли в кінці ХІХ століття і відтоді
розводять у рибоводних господарствах. Звідти вона
потрапила в ріки, зокрема в гірські потоки Карпат та
Криму, де розмножилась та прижилась.
Спостерігати за
фореллю можна
на ріках Свіча та
Мізунка, але найкраще – у форельному господарстві
в Ільм’янському
лісництві.

Райдужною форель називають завдяки широкій
смужці кольору веселки, розташованій уздовж бічної
лінії. Вище від цієї лінії тіло форелі прикрашають
багато дрібних чорних плям. У самців райдужна
смужка яскравіша, ніж у самок, в період нересту
яскравість кольорів самців підсилюється.
Форель живиться комахами, що падають у воду,
личинками, бокоплавами. Більші за розміром
форелі їдять мальків інших риб. Ця риба доволі
ненажерлива – за добу може з’їсти 2/3 своєї ваги.
Форелі особливо люблять вітер та грозу, адже тоді у
воду падає чимало комах.
В жаркі дні риба стає неповороткою, ховається під
корчами і камінням. В цей час розімлілу на сонці
рибу можна зловити голими руками. В неспекотні
дні такий трюк не вдається, адже форель страшенно
швидка. Вона розвиває швидкість до 16 кілометрів
за годину, ще й високо вистрибує з води, коли
відчуває позаду себе хижака.

створено умови максимально наближені до умов
дикого життя цієї рідкісної риби. Господарство
Нереститься форель у березні-травні. В цей час
знаходиться на березі річки Свіча, поруч – вікові
вона піднімається у верхів’я річок, обирає собі
смереки і ялиці. Місце вибрано не випадково,
ділянку з кам’янистим дном та швидкою течією.
адже форель ‒ індикатор чистоти і в брудній
Плавцем самка робить доволі велику ямку діаметром
воді вона жити не буде. Перше, що потрапляє на
до 30 см і глибиною до 13 см. Це майбутнє гніздо.
очі, це ряд «ванн» в яких живе риба від малої до
Поки триває будівництво, самець відганяє інших
великої. Технічно все влаштовано таким чином: з
самців від своєї самки. Самка відкладає у гніздо
потоків урочища Ільма є рукотворний відвід, який
ікру – від 1,5 до 8,5 тисячі ікринок, а самець її
направляє струмкову воду в спеціальний канал, а
запліднює. Потім самка закопує гніздо.
з іншого боку ‒ відводиться назад у річку Свіча
В Ільм’янському лісництві (урочище Ільма)
самопливом. Виходить практично природна
розводять райдужну форель. Для цього тут
циркуляція. У маленьких ванночках живуть
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мальки, тут – такий собі імпровізований садочок.
Форель харчуючись і кочуючи з одного басейна
до іншого, досягає товарної ваги – 500-600 г.
Процес вирощування риби триває приблизно два
роки. Саме з цієї форелі готуються делікатеси
від місцевих ресторанів та колиб. Смак риби
кардинально відрізняється від смаку тієї форелі,
що вирощена у штучних водоймах та продається
у більшості супермаркетів України та Європи.
Форельне господарство
GPS: 48°49’03.4 N 23°48’52.5 E

Мізунський водоспад

Мізунський водоспад
На ріці Мізунці на захід від села Новий Мізунь
розташований мальовничий Мізунський
водоспад. Каскади води висотою понад 3
метри з гуркотом падають з величезних
кам’яних брил, які стоять на цій ріці, мабуть,
споконвіків.

Мізунка
Злиття Свічі та її найбільшої притоки
Мізунки біля Вигоди – одне з найбільш
мальовничих місць Долинщини. Обидві ріки
мають свій унікальний, гірський характер.
Якщо Свіча більш повноводна й широка, то
вузька і неглибока Мізунка, що весь час наче
пробивається крізь кам’яні пороги, вражає
відчуттям цілковито дикої природи.
Здається, що людська нога тут ніколи не
ступала. Проте, місцеві жителі та гості цих

місць в теплу пору купаються у глибоких,
вимитих водою ямах, або по місцевому
«бумбалах» та відпочивають на мініводоспадах неподалік від населених пунктів.
Мізунка починається у Горганах неподалік
гори Магура на висоті 1020 м, довжина
ріки 51 кілометр. У Мізунку впадає 339
дрібних річечок, кожна з яких має довжину
до 10 кілометрів. Ріка багата на форель,
харіус, голавль та інші види річкових риб.
Мізунка відома своїм водоспадом та джерелом
мінеральної води «Горянка».

Камені, наче навмисне, підставляють
свої могутні пласкі плечі, аби на них
зручно всістися, влягтися, чи просто
сфотографуватися на тлі клекочучої водної
стихії. Для купання тут є доволі глибокі
улоговини. Говорити під гуркіт води не дуже
зручно, тож водоспад налаштовує на спокійний
відпочинок у гармонії з довколишньою дикою
природою.
Уздовж русла ріки прокладена вузькоколійна
залізниця, тож до водоспаду зручно
діставатися Карпатським трамвайчиком.
Мізунський водоспад є пам’яткою природи
місцевого значення.

Доторк до води
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Вода для здоров’я

Л

ікувальні за своїм мінеральним
складом підземні води, грязі,
джерела питної води, найчистіші в
Європі гірські ріки – все це створює
чудові умови для повноцінного
«водного» спа в Долинському районі
та на Вигодщині зокрема.
В самому місті Долина розташований
шахтний колодязь «Барбара» з
високомінералізованим йодо-бромним
борно-хлоридним натрієвим розсолом.
Не завадить зазначити, що саме такі
води при їх застосуванні посилюють
обмінні процеси, нормалізують усю
систему травлення організму. На роль
мініатюрного місцевого Баден-Бадена
заслуговують Новий Мізунь та
Мислівка з родовищами мінеральних
вод та відкритим лікувальним
органічним грязьовим родовищем
«Оболоня».
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Джерело Горянка

Особливої уваги вартує мінеральна
вода з джерела «Горянка», що в селі
Новий Мізунь на березі ріки Мізунки,
бо вважається однією з найкращих на
Прикарпатті. Цілюща і кришталевочиста вода б’є з джерела на глибині
156 м. Унікальністю «Горянки» є
те, що за своїми параметрами вона
наближена до внутрішньоклітинної
води людини.
Вживання «Горянки» допомагає
лікувати хвороби шлунковокишкового тракту, а за деякими
даними, з допомогою цієї мінеральної
води можна цілком позбутися виразки
шлунку. За своїм складом «Горянка»
близька до славнозвісної «Нафтусі»
і має виразний запах нафти. З
лікувальною метою пити воду треба
відразу біля джерела, бо у герметично
закритих посудинах вона швидко
втрачає свої властивості. Аналогів
«Горянки» за межами України немає.
Природну лікувальну столову воду
з цього джерела можна придбати у
крамницях та аптеках по всій Україні
під назвою «Горянка» та «Мізунь».
Посмакувати цілющою водою
просто з джерела можна на зупинці
Карпатського трамвая, яка має
однойменну назву «Горянка».

Джерело Велдіж Жакля

Джерело Дзюркач

Доторк до води
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5 ФАКТІВ

про Карпатські водойми

1

Загалом в Україні
нараховується близько
73 тисячі річок, з них у
горах протікають 29,7
тисяч, більшість з яких
Карпатські – близько
28 тисяч.

2

Дорога до найцікавішого і
найбільшого озера
Карпат – Синевір –
проходить через Вигоду та
Вишківський перевал.

3

Найбільша повінь в
Європі, викликана дощами
і зливами, сталася 30-31
серпня 1927р. в Карпатах.

Мізунка з її порогами,
бистринами та
довколишньою красою –
ідеальне місце для
Зливи йшли одна за одною й
спортивних гірських
супроводжувалися грозою, а
сплавів та рафтингу.
в епіцентрі дощового фронту
Щороку навесні тут
випало 315 мм опадів. Підйом
проходять відкриті
рівня води у річках Стрий,
чемпіонати з техніки
Свіча, Лімниця, Бистриця
водного туризму
Солотвинська та інших був
«Карпатське ралі».
катастрофічно великим, пік

Річка Мізунка

настав вже через 3-4 год.
Було затоплено багато населених пунктів у долинах рік,
бурхливі потоки знесли сіно і
зібраний врожай.
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5

Річки Прикарпаття
вимивають з алювіальних
відкладів рештки дерев
антропогенного періоду,
що розпочався близько
2,5 млн. років тому. Рікою
Стрий було вимито дуб,
якому декілька тисячоліть.

Доторк до води
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Кам’яні
пам’ятки
природи
Бубниські скелі

О

дне з найдивовижніших місць ІваноФранківщини, відоме багатьом в
Україні та за її межами, розташоване
недалеко від селища Вигода (на відстані
близько 30 км). Це село Бубнище з його
прадавніми кам’яними утвореннями –
Скелями Довбуша. Вони отримали
назву на честь легендарного опришка
Олекси Довбуша, який за народними
переказами, часто тут переховувався від
владних переслідувань. Скелі Довбуша
відомі багатьом в Україні та за її
межами, розташовані біля села Новий
Мізунь, поруч з Мізунським водоспадом,
Мертвим (карстовим) озером на висоті
780 м н.р.м. Скелі є визначною пам’яткою природи – це виступи пісковиків
заввишки до 80 м, що утворились понад
70 млн. років тому на дні прадавнього
моря кайнозойської ери.
Кам’яний лабіринт завширшки 200 м
тягнеться серед буково-смерекового лісу
зі сходу на захід майже на
1 км. Вчені довели, що так зване
Городище на цих скелях, створене і
використовувалося людьми ще в X-XI
століттях під помешкання та в ролі
Кам’яні пам’ятки природи
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фортеці. Печерні приміщення мають
чіткі геометричні форми, правильні
пропорції, рівні поверхні вертикальних
стін, досить точну прямокутність,
чисту обробку стелі. Окрім величезного
історичного інтересу, що викликають
скелі Довбуша, вони є чудовим об’єктом
для скелелазіння та маршрутом
екологічної стежки. Саме село Бубнище
розміщене на відстані 15 км від міста
Болехів та на відстані 90 км від
обласного центру – міста ІваноФранківськ. Точна дата заснування села
невідома. Дослідники припускають, що
це може бути кінець XV ‒ початок XVI
століття, коли на Прикарпаття нападали
татарські загони. Відомо лиш, що історія
села нерозривно пов’язана з історією
захисних скель Довбуша. Численні
легенди та літописи свідчать про те,
що 1241 року татаро-монгольська
орда при переході на Закарпаття була
розгромлена великим загоном бойків,
які проживали в цій місцевості. Ця
знаменна подія зацікавила геніального
українського письменника Івана
Франка, і лягла в основу одного з його
найпопулярніших творів – історичної
повісті «Захар Беркут». Екзотичність та
вражаюча природа місцевості приваблює
сюди кінематографічні групи. Так
улітку 2015 року на скелях проходили
зйомки фентезі про перших українських
супергероїв «Вартова застава»
(режисер – Юрій Ковальов), прем’єра
якого відбудеться взимку 2016 року.
с. Бубнище Болехівської міської ради
Івано-Франківської області
GPS: 49°02’07.2 N 23°43’20.4 E
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Мертве озеро
На південний захід від Скель Довбуша, на
відстані 4 км, знаходиться мальовниче гірське
озеро природного походження площею до
0,3 га та глибиною біля 10 метрів. Озеро
розташоване на висоті 780 м над рівнем
моря серед стиглого смереково-букового лісу
та є рідкісним та унікальним для природи
Сколівських Бескидів. Витік озера впадає в
річку Сукіль біля с.Буківець. Його дно
мулисте – шар мулу навіть біля берегів досягає
3 метрів. Вода озера прозора та багата на
природний газ-метан. Через це воно завжди
було «мертве» ‒ непридатне для всякої водяної
живності. Єдина тварина, що мешкала в ньому,
був витривалий карпатський тритон. Проте
сьогодні озеро вдалося зарибнити ентузіастамприродолюбам: тепер тут водиться форель,
яка нереститься в одному із озерних струмків,
короп і диковинний для Карпат – ротан. На
схід від озера, в межах до одного кілометра,
серед лісу знаходиться багато скель-валунів,
окремі з них висотою до 20 метрів. Є місця,
де скелі утворюють непрохідні стіни довжиною
до 200 метрів. Починаючись полого в низині,
вони закінчуються стрімкими обривами.
Цю особливість свого часу активно використовували вовки для своїх облав на оленів.
Загнана на вузький гострий верх тварина була
приречена. Як і гірське озеро так і
навколишня місцевість являють собою
унікальний і живописний куточок Карпат. З
1996 року охороняється як пам’ятка природи
місцевого значення.
Організація фахових екскурсій
в історичному Бубнищі
тел. +38 095 946 58 33 (Олена Немец)
e-mail: o.nem@ukr.net

Кам’яні пам’ятки природи
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Мандри гірською колією
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МАНДРИ ГІРСЬКОЮ КОЛІЄЮ

Спочатку довго їдемо розлогою
долиною найбільшої ріки краю – Свічі.
Поодинокі сірі чаплі, що походжають
у воді, здається, вже звикли до
гуркоту трамвайчика і сприймають
його як велику живу істоту, а
нам і на краще – можемо дуже
детально сфотографувати пернатих
на тлі мальовничих ландшафтів
Долинщини. Рухаючись за руслом
ріки, здіймаємося вгору, і ось ми вже
проїжджаємо повз типові бойківські
хати, розглядаючи паркани та
подвір’я, на яких походжають корови,
кури, гуси і заклопотані суворою
гірською господаркою місцеві ґазди.
Минаємо лагідні гірські пагорби, які
щораз стають усе вищими, дивовижне
болото Ширковець та в’їжджаємо у
високогірну тайгу – густі смерекові
ліси, які заведуть нас до цілющих
джерел, до Мізунського водоспаду
та ще далі й вище у кам’янисті гори
Горгани.
одорож вузькоколійкою на
Неквапливість подорожі дарує
маленькому лісовому поїзді,
особливу насолоду від перебування
що раніше возив деревину з гір до
у горах, адже кожен фрагмент за
тартаків захоплює дух. Ні, поїзд
поворотом вартує уваги: інакша
не мчить стрімголов, навпаки - він
рослинність, мох, дерева, кут схилів,
нікуди не квапиться і пропонує своїм
пасажирам робити теж саме: дивитись, птахи, та Свіча, яка впродовж
подорожі невловимо змінює характер
вивчати, слухати, насолоджуватись і
відпочивати. Особливо приємно їхати від спокійної рівнинної до невпинної
гірської ріки, що проривається крізь
назустріч світові у відкритому вагоні,
відчуваючи на собі сонячні промені чи величезні кам’яні пороги. Чисте
повітря – наш незмінний супутник,
краплі дощу, подихи вітру і доторки
від якого часом аж паморочиться в
дерев, повз які проїжджається надто
голові.
близько.

Вирушіть
у гори
трамваєм!
П

В и ру ш і т ь у го р и т р а м в а є м !
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Коротка
історія
Вигодської
вузькоколійки
К

арпатський трамвай у с. Вигода
Долинського району ІваноФранківської області – єдиний діючий
транспортний засіб на території
України, що курсує найдавнішою і
найкоротшою з діючих вузькоколійних
залізниць в країні, а також єдина
з вузькоколійок, що перебуває у
приватній власності. Вузькоколійка та
тепловоз, що курсує по ній –
це приватний об’єкт –
ТзОВ «Карпатський трамвай»
(діє від літа 2003 року), адже ця
гілка Карпатської вузькоколійки
використовується для перевезення
робітників ТОВ «Уніплит» до лісу.
Та все більшої популярності вона
набуває саме як туристична атракція.

52

МАНДРИ ГІРСЬКОЮ КОЛІЄЮ

Історія Вигодської вузькоколійки
розпочалася наприкінці ХІХ століття,
коли сюди приїхав австрійський
підприємець барон Леопольд Поппер
фон Подграгі, який займався
лісозаготівельним бізнесом. Барон
влаштував першу у цій частині Карпат
пилораму (тартак) у селі Вигода. Від
широкої залізниці в гори спочатку
проклали «конки» - вузькоколійки,
якими коні тягнули ліс.

Така колія, довжиною в 3 кілометри
з’єднувала у 1890 році завод у
Вигоді з тартаком у Старому Мізуні.
Пізніше «конки» замінили паровози,
а протяжність колії зросла до
кількох сотень кілометрів. Занепад
вузькоколійок почався у 1960-ті
роки через масове впровадження
вантажівок-лісовозів. Рештки
залізниць припинили існування у
дев’яностих роках. І лише на початку

XXI століття деревообробна компанія
«Уніплит» відродила колію. Зараз
загальна довжина вузькоколійки
становить 78 кілометрів, туристам
зазвичай показують перших 15.
Глибше довідатися історію цієї
колії ви зможете, переглянувши
інтерпретаційний фільм у Центрі
спадщини Вигодської вузькоколійки.
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Маршрут
Карпатського
трамваю
Трамвай вирушає із смт. Вигода
двічі на день - об 11.00 і 15.00.
Вартість квитка для дорослих 70 грн.,
для дітей - 50 грн.

Чуємо паровозний гудок, трамвай подають
на посадку. Він складається з дизельної
мотодрезини ТУ-6п, двох вагонів і двох
кабріолетів кожний по 40 місць. Кожен із вагонів
оснащений радіозв’язком, пасажири слухають
історію карпатських залізниць від екскурсовода.
Під час поїздки, на зупинках ви можете попити
природної мінеральної води безпосередньо
з бювету. Ця вода за хімічним складом та
оздоровчими властивостями відповідає
знаменитій воді з джерел «Нафтуся», що
у Трускавці (Львівська область, Україна).
Скуштуйте карпатський чай, медовуху та
канапки, придбайте сувеніри. А влітку вас
запросять на ситний обід шашликами та грибною
юшкою і обов’язково з місцевими міцними
напоями – хвоїнкою та медовухою.
Кінцева зупинка — Мізунські водоспади. Тут
туристи проводять півгодини, а за той час потяг
встигає розвернутись. Наприкінці ХІХ століття
тут був великий водоспад. Проте він заважав
лісосплаву, і перший власник колії – барон
Поппер – наказав його підірвати. Після вибуху
утворилося кілька менших водоспадів, які більше
нагадують мальовничі пороги.
Час пролітає непомітно. Гудок потяга нагадує,
що пора вирушати у зворотній путь.
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урочище Осій

а

Унікальні природні об’єкти
вздовж маршруту Карпатського трамваю
Капличка
Солотвинське
лісництво

Стандартний маршрут (15 км)

Старий
Мізунь

Мізунь

г. Лиса
1158,5 м

Урочище Осій, що знаходиться на
однойменній горі з хвойно-листяним
пралісом.

Мендунок

Після водоспадів колія тягнеться
далеко вглиб лісу, 8 км пролягає
місцями дикої природи. На шляху
маршруту туристи зустрінуть такі
історичні об’єкти:

Гідрологічна пам’ятка природи
загальнодержавного значення
заповідник Ширковець, на території
якого росте карликова сосна висотою
не вище 2 м. Цей вид сосни живиться
болотом і може жити 300-350 років!
Джерело мінеральної води Горянка
(типу «Нафтуся») та найчистіше в
Карпатах гірське джерело Дзюркач.
Звідси можна стартувати у похід до
мальовничих гір Лиса (1159 м) та
Люта (1075 м).
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Вигода

Центр
Спадщини

Нестандартний маршрут (28 км)

Символічна капличка у
Солотвинському лісництві на місці
перших соляних родовищ початку
ХІ століття.

У літню пору потяг раз або двічі на
місяць курсує не звичні 15, а 28 км
шляху.

Старі виробничі приміщення та
лісничівки (зупинка Мендунок), що
свідчать про давні лісорозробки.

урочище Сенечів

Водоспади річки Мізунки з
можливістю купання у теплу пору.
Кінцева зупинка.
На зворотному шляху Карпатський
трамвайчик має ще одну зупинку –
біля старих санаторіїв, що нині не
функціонують, де відвідувачі можуть
прогулятися підвісним мостом,
придбати Карпатські сувеніри та
скуштувати смачні страви та напої
бойківської кухні.

М а р ш ру т К а р п а т с ьк о го т р а м в а ю
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Центр спадщини
Вигодської вузькоколійки
Найстаріша вузькоколійна залізниця України
у мальовничому осередку Карпат, Західних
Горганах, сама по собі є унікальним приводом,
щоб відвідати Вигоду та місцевість навколо,
пізнати місцеву природу та культуру й
насолодитися активним відпочинком.
А для того, щоб оптимально спланувати свою
Карпатську подорож, пірнути у до цього
часу незвідані факти про Карпати та історію
місцевості, тісно пов’язаною з деревообробним
промислом та вузькоколійною залізницею, –
завітайте в одну з найпривабливіших будівель
Вигоди у самому її центрі – Центр спадщини
Вигодської вузькоколійки.
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Фото 1915 року. Та ж сама будівля, та ж сама атмосфера

Історична будівля Центру спадщини має
прямий стосунок до Вигодської вузькоколійної
залізниці. Збудована у 1855 році вона, після
сільської церкви, є найстарішою будівлею у
селищі, що слугувала резиденцією Леопольду
Попперу фон Подграгі – засновнику
вузькоколійки. Це був забутий архітектурний
об’єкт, який донедавна знаходився у
критичному стані. Під час радянської епохи
будинок був трансформований у сільський
клуб. Ця трансформація зашкодила будівлі,
половина якої останні 30 років просто пустувала.

Інша половина і зараз належить сільській
бібліотеці. Лише у 2008 році дві кімнати
були впорядковані та надані місцевому
відділку міліції. Проте приміщення і далі
використовувалося мало, та до 2013 року
прийшло в повний занепад.
Будівля була реконструйована і перетворена
для відвідувачів у сучасний інтерпретаційний
візит-центр Туристичною Асоціацією ІваноФранківщини у партнерстві з Вигодською
селищною радою та Івано-Франківською
облдержадміністрацією в рамках проекту ЄС
«Карпатські вузькоколійки».
Тут гостям насамперед пропонують
переглянути інтерактивну експозицію, що
розповідає про місцеву природу та зокрема
лісову екосистему Карпат, місцеву історію –
розвиток лісової та деревообробної
промисловості довкола Вигоди, виникнення
Вигодської вузькоколійки, етнографію, народні
ремесла тощо.
Центр також поінформує вас про місцеві
атракції, допоможе забронювати житло, придбати
мапи, іншу інтерпретаційну літературу, чи
орендувати спорядження для активного туризму.
На разі, тут можна скористатися базовими
комплектами для спостереження за природою –
біноклями, лупами, а також дослідити біологічні
особливості рослин чи тварин на клітинному чи
макро- рівні під мікроскопами. При центрі також
діє природнича школа для юних відвідувачів.
І нарешті, в цьому універсальному місці,
вірніше, у крамниці центру, ви зможете
задовольнити свою потребу в Карпатських
сувенірах, путівниках та краєзнавчих
книжках, відео та аудіопродукції. В літній
сезон зможете насолодитися атмосферою
минулого в затишному дворику Центру
спадщини за чашечкою кави чи карпатського
трав’яного чаю.
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На сьогодні в українських Карпатах немає
місця, схожого на Центр спадщини Вигодської
вузькоколійки. Навряд чи знайдеться
музей чи візит-центр з таким різноманіттям
інтерпретаційних засобів місцевої природи
та етнографії. До прикладу, реалістичний
паротяг, на якому можна майже посправжньому проїхатися давнім маршрутом
Вигодської вузькоколійки, чи багатомовні
фільми, присвячені темам дерева від
деревообробки до традиційних ремесел або ж ‒
історії вузькоколійки від витоків до сьогодення.
Центр спадщини Вигодської вузькоколійки
працює сім днів на тиждень протягом сезону
(квітень - жовтень) та три дні на тиждень
у міжсезоння (листопад - березень). Центр
знаходиться безпосередньо на автодорозі Р-21,
неподалік стартує Карпатський трамвай,
поруч з його зупинкою розташований
майданчик для припарковування автомобілів
та автобусів.

вул. Д. Галицького, 66
смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
GPS 48°55’50.8″N 23°54’26.8″E
www.carpathian-heritage-railways.com
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Активний відпочинок
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Велосипедом
Т

ериторія Вигоди та довколишніх
сіл добре підходить для подорожей
велосипедом. На шляху є декілька
продуктових крамниць, де ви зможете
купити продуктів на дорогу. Питної
джерельної води вдосталь у лісах, які
стануть частиною ваших мандрівок.
На сьогодні велостежки Вигоди
ще немарковані. Тому пропонуємо
здійснювати подорожі велосипедом
за радіальним принципом (виїздіть і
повертайтеся до точки старту тим же
шляхом).

Пропонуємо Вам вирушити місцями,
які свого часу давали натхнення
до творчості вже згаданому Іванові
Франку (маршрут пролягає через
Вигоду-Шевченкове-Лолин та
завершується у Вигоді). Не менш
захоплюючим буде знайомство
з релігійними та історичними
пам’ятками, що починається і
закінчується у Вигоді та проходить
через історичне село Пациків. Один з
маршрутів є дуже популярним серед
туристів, бо частково відтворює шлях
Карпатського трамваю, але при цьому,
дозволяє відвідати бажані місця
огляду, де трамвайчик, на жаль, не
зупиняється. Це маршрут Вигода –
Старий Мізунь – Новий Мізунь –
урочище Дубовий кут – Вигода.

Велосипедом
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Пропонуємо опис одного з найцікавіших
маршрутів Вигодою.

Знайомство з релігійними
пам’ятками
Вигода – старовинний Польський цвинтар могила Січових стрільців – старовинна церква
с. Пациків – Вигода
Довжина маршруту – 7,5 км
Перепад висот – 356 м
Час в дорозі (без зупинок) ‒ 1 год. 10 хв.

Початкова точка маршруту – Центр
Спадщини Вигодської вузькоколійки.
Рухаємося центральною дорогою в напрямку
міста Долина і через 600 м повертаємо
праворуч на вулицю Сагайдачного (колишня
Гірська), яка петляючи поміж садибами,
поступово здіймається догори. Незабаром
асфальт переходить в ґрунтову дорогу - на
першому ж повороті ми повертаємо ліворуч.
Через 50 м доїжджаємо до покинутого
старовинного польського цвинтаря зі склепами
та цікавими надгробними плитами.
Відвідавши цвинтар, продовжуємо рух попри
нього догори. Далі – повертаємо ліворуч
та рухаємося вздовж високовольтних ліній.
Наш орієнтир – хрест на не високому пагорбі
на місці поховання Січових стрільців (такі
хрести типові для могил Січових стрільців
у Західній Україні). Піднімаємось доріжкою
на пагорб, і незабаром нашому зорові
відкривається чудова панорама на селище
Вигода, гору та мальовниче урочище Осій.
Далі видніються гори Лиса та Люта, поміж
яких пролягає маршрут вузькоколійної
залізниці – Карпатського трамваю. В далині
виблискує куполами Гошівський монастир
та проглядається місто Долина. Гошівський
монастир – одне з найпопулярніших міст
паломництва на Західній Україні, відоме ще з
XIV століття. Нагода зробити пам’ятні фото.
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Фото Володимира Семо

Продовжуємо рух дорогою праворуч, яка
на першому ж повороті стрімко спускається
донизу. Прямуючи вниз, не забуваємо
пригальмовувати, адже за кілька хвилин
ми спустимося в село Пациків і матимемо
можливість відвідати одну з найстаріших
церков Долинщини, пам’ятки оборонного
будівництва – церкву Успіння Пресвятої
Богородиці (1692 р.). Система підземних ходів
біля церкви, що знаходиться на підвищенні,
та стіни товщиною до 1,5 м, досліджені
науковцями влітку 2012 р., дають підстави
стверджувати, що сакральна споруда дійсно
виконувала роль фортеці. Після оглядин
церкви знаходимо центральну вулицю села
і, рухаючись по ній, доїжджаємо до центру
селища Вигода, а повернувши ліворуч,
дістаємось нашої відправної точки – Центру
спадщини Вигодської вузькоколійки.

Фото Олега Костецького

Церква Успіння Пресвятої Богородиці в с. Пациків

Послуги прокату гірських велосипедів:
готельно-відпочинковий комплекс «Ведмідь»
Урочище Йозефсталь 7а, с. Мислівка
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 91 274
+38 097 323 65 11

Піші
мандрівки
в гори
Б

агато хто з мандрівників
порівнює літні краєвиди Західних
Горган – частини Українських
Карпат, що пролягають також і
Долинським районом, – з соковитими
та екзотичними пейзажами Нової
Зеландії. Вирушіть у гірський похід –
та переконайтеся самі, що таке
порівняння має сенс. Помилуйтеся
особливими Горганськими вершинами
з розсипищами каміння, що є
наслідком виверження доісторичних
вулканів ще на етапі формування
сучасних материків та океанів.
Бентежать уже самі прадавні
бойківські назви гір – Горган
Ілемський, Гургулат, Плеша, Хом,
Кичера, Cередня… В лісових масивах
Вигодського лісового господарства
прокладено 6 туристичних маршрутів,
4 з них – із села Мислівка на
г.Горган-Ілемський (Аршиця), на
г. Гургулат, на г. Яйко-Ілемське
та до озера Синевир. До цього
гірського озера прокладено маршрут
також із села Вишків. Долинським
районом пролягає фрагмент
Східнокарпатського туристичного
шляху, що зараз активно
відновлюється.

Фото Ксенії Віттенберг
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На вершині

Пропонуємо Вам два маршрути, що
простягаються недалеко від Вигоди, легких
за складністю (підійдуть і дітям, і активним
туристам похилого віку), дуже цікавих і
мальовничих. Старт пішої частини маршрутів
розпочинається від старого автомобільного
моста у с. Новий Мізунь. До цього місця варто
добратися автотранспортом. Далі, залишивши
машину – вирушити на гірську прогулянку.

Фото Наталії Турко

Для того, щоб правильно підготуватися до
походу, отримати послуги професійних гідів
радимо звертатися до Долинської філії ІваноФранківського обласного державного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді
вул. Стуса, 3 (в приміщенні Вигодської школи)
смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
Працівниками філії розроблено ряд піших
гірських маршрутів. Для організації піших
туристичних походів різного рівня складності
(для груп в складі не більше 15 чоловік)
рекомендуємо звертатися до завідувача
філією:
тел. +38 066 874 43 15 (Михайло Мороз)
У філії також можна орендувати туристичне
спорядження (намети, рюкзаки, спальні
мішки, каремати тощо).
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АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

На гору Лису (1159 м)

На гору Люту (1075 м)

Вигода ‒ Новий Мізунь – гора Лиса – Вигода

Вигода – Новий Мізунь –
болото Ширковець – гора Люта

Немаркований
Довжина пішохідної частини маршруту у
дві сторони – 12 км
Перепад висот – 672 м
Тривалість, без зупинок до вершини –
4-4,5 год.

Стартуйте від розвилки за металевим автомобільним мостом в с. Новий Мізунь. За розвилкою
угору – русло ріки Мізунки. Обираємо шлях
в лівий бік - на гору Лису. Зверніть увагу,
що поблизу мосту, за 300 м від вузькоколійки
б’є джерело мінеральної води «Горянка».
Прямо по дорозі - будівля санаторію «Джерело
Прикарпаття», що зараз не функціонує. За
радянських часів саме тут лікували місцевими
мінеральними водами. Коло сільської церкви натрапляємо на розвилку – тримаємося дороги вліво –
на гору Лиса. Через 300 м – знову розвилка: до
гори Лисої беремо вправо. Дорога здіймається
вгору та далі йде вузьким хребтом в південнозахідному напрямку, за витоками потічка –
поступово повертає на захід, далі – на південь.
Здолавши крутий підйом, опиняємося на горі
Ступа (1060 м). Рухаємося хребтом і безлісим
плаєм на південний схід до вершини гори Лиса.
Справа – долина потоку Лисинця, зліва – потоку
Дядич. Здіймаємося на вершину гори Лиса, де
знаходиться могила жінок повстанців, яких розстріляли НКВД-исти. Місцеві люди бояться там
вирубувати ліс, збирати гриби тощо. Тут
же – велике чистилище-жертовник язичників
X століття. Гору Лиса також називають горою
відьом. Старожили розказують страшні історії
про це місце, нібито на Івана Купала сюди зліталися табуни відьом звідусіль. Із вершини гори
відкривається захоплююча панорама. Далеко на
півдні в мерехтливій синяві здіймаються масиви
Горган: Яйко-Ілемське і Горган-Ілемський, лівіше
за ними – вершини Ігровець і Сивуля. У західному напрямку височіє гора Хом. Звідси ведуть
дороги на північний схід – до села Новошин, на
південний схід – в долину Свічі і до колиби в урочищі Шандра. Південно-західний плай хребтом
веде в сторону с. Мислівка. Повертаємось у село
Новий Мізунь маршрутом підйому.

Немаркований
Довжина пішохідної частини маршруту у
дві сторони – 16 км
Перепад висот – 663 м
Тривалість, без зупинок до вершини –
3,5-4 год.

Не доїжджаючи до моста, зупиняємося біля
ґрунтової дороги на болото Ширковець.
Початкова точка пішохідного маршруту
знаходиться поблизу болота. Обережно
ступаємо. Для більш тривалого походу у
глибину болота необхідно перевзутися у
водонепроникне взуття. Навіть якщо ви
стрибатимете з горбика на горбик, обминаючи
калюжі води – ви ризикуєте замочити ноги.
Повертаємось на центральну дорогу і
рухаємось вглиб села. Через 1 км натрапляємо
на старий металевий міст через річку Мізунку.
Перед мостом на розвилці повертаємо
праворуч на ґрунтову дорогу до гори Лютої.
Продовжуємо рух праворуч. Пройшовши через
лісову галявину – покинуту лісову вирубку,
що свідчить про активну експлуатацію
лісу в XIX-XX століттях – здіймаємось по
звивистій стежині крізь зарослі березняка та
сухостій ялини. Опиняємося на невисокому
гірському хребті і ним рухаємося до вершини
гори Лютої. Характерною особливістю гори
є наявність на її вершині нагромадження в
певних місцях валунів та розсипів каміння,
типового для Горган, що є горами вулканічного
походження. В цьому головна відмінність
цих гір від Чорногори, що постала з дна
прадавнього океану Тетіс та Мармаросів, що
не були затоплені океаном, а завжди височіли
над його поверхнею. Кам’яні розсипи на
Лютій зависають на такому крутому схилі,
що здається, ніби ось-ось каміння покотиться
вниз. Повертаємось тим самим шляхом, що й
підіймалися.

Що варто пам’ятати,
подорожуючи екологічними стежками:
На території природоохоронних (заповідних)
об’єктів забороняється:
1. Відхилення від визначеного маршруту.

5.

В густих лісах можна дуже швидко залишитись
не почутим, голос втрачає свою силу, тому
не варто спокушатись скоротити шлях чи
помилуватись краєвидом, відійшовши від
визначеного маршруту. Сподіваючись, що легко
вийдеш до своїх, – можна зійти на манівці,
особливо, коли на шляху немає маркування.

2.

Пошкодження об’єктів природи.
Найбільше зацікавлюють відвідувачів на
маршрутах екологічних стежок на висоті
понад 1200 м гілочки альпійської сосни, їх
дуже важко відламати, деревина еластична і
дуже клейка, ламаючи можна лише спотворити
деревце. Тому не намагайтеся зірвати гілку
альпійської сосни напам’ять. Для розпалювання
слід використовувати сухостій, живі дерева
будуть лише намарне знищені – все одно не
горітимуть – лише створять багато диму.

3.

4.

Часто діти, бігаючи гірськими стежками,
збирають десь у кущиках мініатюрні гніздечка,
підбирають барвисті яйця. Поясніть дітям, що
випадково у кущах та й навіть поблизу стежок
у лісі лежати нічого не може. Якщо вони
там знайшли неушкоджені витвори природи,
значить їх хтось там відклав у своє гніздо –
птах, змія чи ящірка.

6.

Рубка і пошкодження дерев, кущів,
зривання квітів, збір лікарських трав.
Рубка та пошкодження дерев є недопустимими.
Щодо квітів та лікарських трав, то варто
зазначити, що в Карпатах немає нелікарських
рослин. А чудодійні рослини майже всі
занесені до Червоної книги. Звернемо увагу,
що несанкціонована заготівля арніки гірської
чи рожевої родіоли (друга назва «карпатський
женьшень») прирівнюються до браконьєрства.
Застерігайте дітей і не рвіть самі квітів.

Полювання на тварин, перебування з
вогнепальною зброєю.

Ці спостереження проливають світло на те,
як планували своє тихе життя наші предкигоряни у відповідності до календаря погоди, як
вони виховували в собі терпіння та, водночас,
відчували вдячність від кожного сонячного дня
у прекрасних та суворих горах.

2.

Не лише зброя несе реальну небезпеку
мешканцям лісу. Навіть войовничі ігри без
пострілів (на кшталт пейнт-болу) можуть
завдати непоправної шкоди екосистемі через
зайвий шум, не кажучи вже про шкоду від
вогнепальної зброї.

7.

8.

3.

Засмічення території, шум.

Обписування каміння та дерев.
На жаль, порізи на корі дерев та написи
витесані на старовинних каменях (пам’ятках
природи, якими є, наприклад, Скелі Довбуша у
Бубнищі), увіковічують імена вандалів, роки та
місяці, коли вони були зроблені, і таким чином є
пам’ятниками людському безкультур’ю. Шрами
на деревах тримаються більш, ніж 10 років. На
сакральних каменях доісторичного походження
механічні спотворення тримаються значно
довше, або й не зникають ніколи.

Своєчасно сповіщати адміністрацію
природно-заповідних територій, відповідні
державні органи про порушення
природоохоронного режиму.
Оперативно надана інформація про небезпеку
для охоронюваних об’єктів природи дозволить
зберегти ці об’єкти для наших сучасників та
нащадків – будь ласка, не будьте байдужим до
випадків неналежного використання природних
об’єктів, до реальних та можливих загроз для
них. При можливості, зафіксуйте виявлені
порушення на фото чи відеокамеру.

Слід пам’ятати, що транспорт та
звукопідсилюючі аудіо пристрої створюють
значне шумове забруднення, Воно пригнічує
життєдіяльність рослин і тварин, а для
дрібних тварин є смертельним. Неприпустимо
використовувати аудіоапаратуру потужністю
понад 80 Ват.

9.

Попереджати будь-який негативний вплив
на навколишнє середовище, проводити
екологічні акції з метою збереження
біологічного різноманіття.
Первинна утилізація, сортування та знесення
сміття з гірських вершин – це найменше, але
водночас найбільше з того, що ми можемо
зробити для збереження чистоти карпатських
ландшафтів. Екологічна та безпечна поведінка
в горах – ще один спосіб попередження
забруднення лісів.

Відлов риби будь-якими способами.
Риболовлею можна займатися, лише отримавши
спеціальний дозвіл і у спеціально відведених
місцях. Стихійна риболовля не дозволяється.
Проте у місцевому форельному господарстві
можна придбати добірну форель за помірну ціну.

Розведення вогнищ в не відведених для
цього місцях, куріння при проходженні
через лісові масиви.
Недопалки – найбільш розповсюджений
вид сміття серед первозданної карпатської
місцевості, що жодним чином не милують око ні
відвідувача, ні, очевидно, лісових господарів –
представників тваринного світу. Щодо багать,
то слід пам’ятати: рослинний покрив на
випаленому багаттям місці відновлюється не
швидше, ніж за 7 років. Розпалюйте багаття
обережно та спалюйте до білого попелу.
Проконтролюйте, щоб воно повністю погасло.

Руйнування гнізд, нір.

На маршрутах екологічної стежки
є бажаним:
1. Проводити спостереження за явищами
природи.

4.

Фотографувати об’єкти природи, робити
малюнки.
Відтворені на світлинах та малюнках красоти
карпатської природи популяризуватимуть цей
край як місце туризму. Продемонструйте свої
доробки знайомим та рідним, викладіть їх в
Інтернет – хай вони надихнуть інших пройти
цими ж стежками.
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Відпочинок
на воді
Г

ірська Долинщина – це місцевість, де
води вдосталь, в тому числі і для літніх
купань. Імпровізовані пляжі (бумбала) на
берегах Свічі та Мізунки влаштовуються у
повноводних місцях. Вода тут кришталево
чиста і прозора. Прохолода гірських
рік – звична для місцевих жителів,
проте може бути пронизливою для
мешканців південних країв. Все ж не
заперечуватимуть ні місцеві мешканці,
ні гості, що неодноразово відвідували цю
місцевість, – пірнання у Мізунці та Свічі,
купання під струменями Мізунського
водоспаду мають винятково оздоровчий
характер. Особливо, коли водні процедури
супроводжуються парними з розпеченим
камінням з дна карпатських рік, а замість
дорогих ароматизаторів використовуються
відвари з дикого чебрецю, звіробою,
молодих ялинових шишок…
Щороку в останній тиждень березня у Вигоді
відбувається чемпіонат України зі сплаву на байдарках
і катамаранах під назвою «Карпатське ралі». Водне
ралі - це чудова нагода відвідати гірську Долинщину
ранньою весною і спостерігати за витривалістю і
стійкістю учасників. У змаганнях беруть участь
професійні команди плавців на байдарках і
катамаранах гірських аварійно-рятувальних загонів.
«Карпатське ралі» проходить на річках Мізунка та
Свіча. А у літню пору на цих ріках можна здійснювати
рафтинг для любителів. Спорядження: жилети, каски,
човни, ‒ потрібно мати з собою (вірогідно, пункти
прокату з’являться у майбутньому). Сплав гірськими
річками вимагає багато роботи веслом, тому не чекайте
розслаблюючого досвіду. Крім того, не забувайте
головний убір, водонепроникне взуття або сандалі,
сонцезахисний крем і пляшку води.
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Фото Юрія Черневого

Відпочинок на воді
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Зимові
розваги
Б

езперечно, наш путівник
орієнтований на активних
дослідників природи та пов’язаних
з природними багатствами території
етнографічних, культурних,
релігійних та історичних особливостей
місцевості, які найкраще пізнавати
у весняно-літню пору. Однак, ми
не можемо залишити повз увагою
можливості для зимових розваг,
які пропонує гірська Долинщина.
Ідеальним для тих, хто лиш освоює
ази гірськолижного спорту, бажає
«поставити» на лижі дітлахів, чи хоче
просто в смак покататися на санчатах
з невисоких, проте неймовірно
мальовничих гірок, було і залишається
старовинне селище Вишків
(згадується у письмових джерелах з
1678 року).
Вишків розкинувся на березі річки
Мізунка, за 45 км від районного
центру – міста Долина. Через село
проходить автомагістраль Долина ‒
Хуст. Це одне з найвисокогірніших
сіл – між Вишковом та Мислівкою
розташований Вишківський перевал
(висота над рівнем моря – 931 м,
за іншими даними ‒ 988 м).
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У Вишкові – всього дві траси: одна на горі
Залома (довжина ‒ 1000 м, перепад висот 300 м), друга на горі Черемшина (довжина 350 м, перепад висот ‒ 150 м).

гора Залома

гора Черемшина

На горі Залома взимку функціонує бугельний
витяг з висадкою посередині і пропускною
здатністю 300 осіб за годину. Нижня
частина гори достатньо плоска, тому підійде
для початківців і для лижників середнього
рівня катання. Недоліком є невеликий
вибір спорядження на прокат, тому бажано
приїжджати зі своїм спорядженням. Є
можливість скористатися послугами
інструкторів.

На горі Черемшина з протилежного боку
центральної дороги від гори Залома є
невеликий бугельний витяг з легкою трасою.
Тут можна також вчитися катанню. Цей
«бугель» працює не постійно – його вмикають
на замовлення відвідувачів. Поблизу витягу є
магазин.

Тип
витягу
бугельний
“швабра”

Довжина

Перепад
висот

Тип
витягу

Довжина

Перепад
висот

950 м

300 м

бугельний

300 м

150 м

Час роботи

Вартість

10:00 18:00

10 грн за підйом
200 грн за денний
абонемент

Біля нижньої станції витягу є колиба, де
можна підкріпитися гарячими стравами та
напоями. Трохи нижче верхньої станції витягу
з іншої сторони гори є співоче поле — тут
часто бувають ятки з частуваннями, а іноді
й музичний супровід. Цікаво, що до станцій
витягу можна добратися у санях з кіньми.

Організації катань на лижах, прокат лижного
спорядження, костюмів, санок, послуги
інструктора:
готель «Ялинка»
с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 90 302
+38 097 233 89 56 (Петро Довжинський)

Зимові розваги
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«Все одно їхні лиця нетутешні. Так само, як і побут.
У кожній деталі більше минулих століть, як теперішньої моди.
У них ще так багато предметів і рухів, яких вже ніде нема,
у них ще так мало усього, що є всюди».
Тарас Прохасько

Т

утешнє населення – бойки – це
унікальна етнічна група Західних
українців, яка до сьогодні зберігає
у культурі та побуті свої архаїчні
традиції. Порівняти бойків неможливо
ні з ким, адже навіть зі своїми
сусідами по Карпатах – гуцулами –
вони різняться як вогонь та вода.
Із бойками пов’язана одна з
найбільших загадок сучасної
української історії, лінгвістики та
етнографії: вчені і досі не мають
єдиної версії щодо походження ані

назви «бойки», ані самих бойків.
За однією з версій, бойки – сучасні
нащадки кельтських племен.
Розповсюджене тут прізвище Грига
з кельтської можна перекласти як
«пустий хлоп».
Більшість вчених все ж схиляються
до того, що бойки є предками
слов’янського народу – білих хорватів,
які мали свою державу на цій
території понад тисячу років тому.
Бойками вони називаються, швидше
за все, тому, що кажуть «боє» замість
«так».
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Бойківський побут чудернацький
і дивний для усіх інших горян.
Гуцули дуже дивуються з того, що
бойки не мали ні мисок ні тарелів,
а їли з заглибин у вигляді тарілки,
видовбаних просто у дерев’яних
столах. Ключем до розгадки може
бути цілковита відсутність глиняних
покладів на цих землях, тож навіть
добуті десь-інде глиняні глечики
бойки старанно обмотувати дротом,
щоб ті довше служили, вважаючи
глиняне начиння справжнім скарбом.
Єдине, чого бойки завжди мали в
достатку – ліс. Усе життя крутилося
довкола лісу, який дарував щоденну
поживу – гриби, ягоди, дичину,
слугував матеріалом для будівництва
хат, меблів, сільськогосподарських
інструментів та предметів побуту,
а також був основним товаром на
продаж. Лісовому господарству бойків
навчили австріяки, які принесли
у край перші пили, запровадили
планові рубки і навчили садити ліс.
Справжній економічний розквіт край
пережив за радянських часів, коли
організувалися лісокомбінати, які
поєднали лісозаготівлю, лісообробку
та лісовідновлення і в цю діяльність
була залучена більшість населення.
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Поезія
та проза
дерева
С

віт місцевої природи тісно
пов’язаний зі способом життя
мешканців цієї меланхолійної та
загадкової території Карпат. Глибше
дізнатися про побут, культуру та
традиції бойків можна, живучи в їхніх
садибах, чуючи їхню мову, слухаючи їхні
розповіді, святкуючи разом з ними.
Деякі історичні факти з життя бойків
будуть доречними для ближчого
знайомства з місцевою культурою.

Поезія та проза дерева
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Гастрономічні
уподобання бойків
Бойківщина – це край, що з давніх давен
вважався краєм вівса та ячменю. На тутешніх
ґрунтах не росли жито й пшениця. Можливо
тому традиційна бойківська кухня побудована
на стравах з ячмінного і вівсяного борошна:
різні пляцочки, палянички, кльоцки,
борошняні зупи були основою щоденного
харчування.
Хоч бойки довший час боролися з лісом,
випалюючи його задля облаштування полонин,
ліс все одно брав своє і тваринництво на
цих землях було більш виснажливим, ніж
плодовитим. Також бойки передовсім жили «з
лісу». Різні плоди, гриби та ягоди тут завжди
були дуже важливою складовою раціону.
Також cушені дикі сливи, а згодом яблука
та грушки – «сушениці» ‒ були відомим
бойківським товаром.

Ще за Австро-Угорщини бойківські сушениці
можна було придбати у Санкт-Петербурзі.
Згодом бойки почали вирощувати у садах
сливи, яблука та грушки. Усе, що бойків
оточувало, вони робили переважно із дерева,
багато оздоблюючи різьбою домашні меблі
та предмети побуту: столи, стільці, полиці
для посуду, одвірки, скрині, сільнички,
свічники, бочки та бамбороки – посудини, у
яких святили на Великдень паску, яйця, сир,
ковбасу та хрін. Бойки декорували різьбою
навіть ґудзики.
Стільниковий мед
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Мова та культура бойків
На відміну від гуцулів, бойки не люблять
називати себе бойками, а називаються
«верховинцями». У мові бойків ви й досі
почуєте характерне архаїчне тверде «и» та
чимало давніх слів, яких не вживають більше
ніде. Про бойків найчастіше можна почути
«впертий бойко», можливо, тому, що вони не
довіряють чужинцям і з недовірою ставляться
до усього почутого, як тут кажуть «знають
своєї».
Триверхі бойківські дерев’яні церкви,
збудовані без цвяхів, стали справжнім
відкриттям для світу. У церквах і досі
роблять багатоповерхові вертепи, населяючи
їх величезною кількістю персонажів
Різдвяної містерії. Різдво – це найголовніше
і найулюбленіше свято бойків. Багатства
гуцульської коляди тут не почуєш, натомість
досі популярні живі вертепи – карнавальні
дійства з перевдяганням і багатьма
персонажами, які ходять селами від хати
до хати і вітають усіх радісною новиною:
«Христос народився!».

Короткий бойківський
словник
ями на ріці, вимиті течією,
глибокі місця для купання
Ґоґодзи
брусниця
Афини
чорниця
Бар
вологі улоговини вздовж рік
Горгани
кам’янисті розсипи
Дзюркач
маленький водоспад
Тартак
лісопильня
Бамборок або святильниця
		
круглі дерев’яні посудини
з кришкою, у яких на
Великдень святили продукти
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Утираник
Шата
Рубата
Лужанка
Най
Нанашко
Потурайки
Чилядь

рушник
одяг
білизна
лісова галявина
нехай
хрещений батько
смородина
люди

Виготовлення дерев’яної покрівлі – гонти

Бумбала

Фото Олега Костецького
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Рекомендовані місця для відвідування
Долинський краєзнавчий
музей «Бойківщина»
Обов’язково відвідайте цей музей, що є одним
із наймолодших у Карпатському регіоні ‒
заснований у 1998 році. З 2003 року музей
знаходиться у новозбудованому приміщенні,
зведеному за сприяння всесвітньо відомої
благодійної фундації Тетяни та Омеляна
Антоновичів (США). Тут ви ознайомитесь
із цікавими археологічними знахідками,
знаряддями праці та побуту стародавніх
часів, бойківським одягом та вишивкою.
Також у музеї можна побачити документи, що
висвітлюють історію краю, стародруки, видані
на території України, твори українського
образотворчого та народного мистецтва, а
також твори сакрального мистецтва. Гордість
музею ‒ чудово відтворені інтер’єри типових
бойківських осель, колекція ляльок та
сакральних пам’яткок XVI-XVIII століття
(понад 130 ікон, 27 з них із XVI століття),
а також особливі писанки, що не розписані
фарбами, а вишиті кольоровими нитками.
Адреса краєзнавчого музею «Бойківщина»
вул. В. Чорновола, 2а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
GPS: 48°58’18.9 N 23°57’54.4 E
тел. +38 03477 27 900
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Вигодський театр

Театр зародився на початку 20 століття у
с. Пациків, де на той час активізувався рух
місцевої інтелігенції – діяла організація
«Просвіта», підтримувався рух Січового
стрілецтва. Приміщення для видовищ не було.
Часто сценою і глядацькою залою служила
громадська стодола. Влітку 1913 року була
поставлена п’єса Івана Франка «Украдене
щастя», яку готував до постановки місцевий
учитель. П’єса мала великий успіх. До
нинішнього дня у селі Пациків збереглася
стодола Івана Супруна, де вона була зіграна.
Театральна студія у Пацикові бурхливо
розвивалася, її діяльність хіба що
переривалася першою та другою світовими
війнами. Коли громадою села був збудований
клуб, вже в серпні 1936 року на його сцені
була здійснена постановка оперети С.ГулакаАртемовського «Запорожець за Дунаєм».
У 1950-х роках активізується театральне
життя у промисловій Вигоді, а у 1970-х
головною місцевою театральною сценою стає
Вигодський будинок культури. За виставу
В. Васільєва «А зорі тут тихі» у грудні 1976
року Вигодському театральному колективу
було присвоєно звання «Народний аматорський
театр». До кінця 1980-х репертуар театру
включав понад 20 п’єс українських класиків і
сучасних авторів.

Сцени з п’єс «Як наші діди парубкували» й «Папочка»

Народний самодіяльний аматорський театр
Вигодського будинку культури давно вже
завоював собі любов та шану глядачів. За
історією театру можна вивчати культурний
зріз місцевого життя від початку минулого
століття і до наших днів. Вигодський театр
був і залишається гордістю місцевих громад,
кузнею театральних кадрів з числа місцевої
творчої молоді, чудовою розвагою для
відвідувачів.

У 1992 році провінційний Вигодський
театр став переможцем Всеукраїнського
фестивалю аматорських театрів у Києві за
постановку вистави «Камінний хрест» за
творами В. Стефаника (режисер Б.Мельник).
У 2006 році колектив театру презентував
на Всеукраїнському фестивалі «Від Гіпаніса
до Борисфена» у м. Очаків Миколаївської
області виставу «Украдене щастя», отримавши
за акторську майстерність, оригінальність
постановки та режисури Диплом 1 ступеня.
До 2010 року Вигодський театр вже вп’яте
отримує українську «Ніку» на Очаківському
фестивалі.
До слова, у селі Старий Мізунь 1933 року
народилася народна артистка України Наталія
Наум – знаменита Галя з комедії «За двома
зайцями» та творець ще понад 70 екранних
образів, яка свого часу була також причетна
до діяльності Вигодського театру.
Якщо ви приїздите до Вигоди взимку – радимо
подивитися постановку Вигодського народного
театру «Різдвяний вертеп», що передає один
із найдавніших галицьких обрядів за участю
біблійних персонажів, ролі яких виконують
народні актори.
Адреса народного театру
Вигодського будинку культури
вул. Данила Галицького, 63, смт. Вигода
Долинський р-н, Івано-Франківська обл.
GPS: 48°56’00.8 N 23°54’42.8 E
Постановки вистав здійснюються постійно
впродовж року. П’єси демонструються на
сцені будинку культури один раз в сезон та на
замовлення груп глядачів
(не менше 20 чоловік).
Організація «Різдвяного вертепу»
здійснюється за попереднім замовленням.
Контактна особа – Богдан Мельник, режисер
Вигодського народного театру
тел. +38 066 674 71 67
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Церквами та монастирями
Місцеві церкви, як і більшість давніх церков
Західної України становлять визначну
архітектурну та сакральну цінність та можуть
стати об’єктами окремого туру для тих, хто
цікавиться архітектурою та релігійними
традиціями краю.

знаходиться і сьогодні. В 1835-1842 роках
розібрали дерев’яні споруди монастиря
і спорудили кам’яні. 1842 року було
завершено будівництво церкви Преображення
Господнього, котра збереглася до наших днів.
Розквіт монастиря випав на часи митрополита
Андрія Шептицького. До Першої світової
Найцікавішими культовими спорудами
війни Гошівський монастир вважали одним з
Долинщини у сенсі культурної спадщини
найбільших духовних центрів всієї Галичини.
є Монастир отців Василіан та церква
Але з 1939 року почалося переслідування
Преображення Господнього (1570 р.),
греко-католицьких ченців, і були спроби
Монастир сестер Пресвятої Родини на Ясній
його закрити. 1950 року монастир було
Горі у с. Гошів; Церква Успення Пресвятої
повністю ліквідовано. У приміщеннях
Богородиці (1686 р.) у с. Пациків; Церква
спочатку знаходився дитячий будинок, потім
Пресвятої Тройці (XVIII століття) у
с. Максимівка; Церква Вознесіння Господнього армійський склад, а згодом база відпочинку.
На початку 1990-х монастир був відновлений.
(1867 р.) у с. Липа; Костел Св. Анни
Завдяки пожертвам мирян були відновлені
(ХІХ століття), Церква Різдва Пресвятої
монастирське приміщення і церква. Німецьким
Богородиці (1896 р.), Костел Рождества
реставраторам вдалося відновити 5 великих
найсвятішої Панни Марії (1835 р.) в м. Долина.
полотен XVIII століття і створити 15 нових
Якщо ви завітали на Долинщину, то Гошів –
картин.
це те місце, яке ви не можете не відвідати.
Головною святинею є чудотворна ікона
У Гошеві знаходяться два монастирі:
чоловічий монастир отців Василіан та жіночий Гошівської Божої Матері (XVIII століття),
копія Ченстоховської ікони, котру ще
монастир Згромадження (згуртування)
називають «Царицею Карпат». Ікона була
Сестер Пресвятої Родини. А Ясна гора, де
коронована в 2009 році Папою Римським
вони розташовані, надихає давньою історією,
Бенедиктом.
особливим умиротворенням та казковою
природою.

Монастир отців Василіан у с. Гошів – це
місце масового паломництва для католиків з
багатьох різних країн. Перша історична згадка
про нього датується 1509 роком.
Спочатку монастир знаходився в урочищі
Червоний Ділок, але в XVII столітті його
знищили (спалили) татари. Монастир
заново відбудували на Ясній горі, де він

Електронні дзвони Гошівського монастиря –
єдині в Україні. Гошівський карильйон
складається з 52 дзвонів, на яких можна
виконати церковні мелодії чи твори класичної
музики. Карильйоном може керувати як
людина (для цього він обладнаний спеціальною
клавіатурою), так і комп’ютер. Дзвони для
Гошівського карильйону відливали у Бельгії на
пожертви приватних осіб. Їх імена викарбувані
на дзвонах.

Карильйо́н (іноді зустрічаються також
написання карельйон, карійон тощо, від
французького carillon букв. «дзвоніння в усі
дзвони») – ударний музичний інструмент, що
складається з набору точно налагоджених
дзвонів з механічним керуванням.
Монахи монастиря з великою повагою
ставляться до своєї історії, яку натхненно
передають відвідувачам.

Розміщення туристів та екскурсії пропонує
монастир сестер Пресвятої Родини:
Урочище Ясна гора, с. Гошів
GPS: 49°01’35.5 N 23°52’51.7 E
тел. +38 068 577 68 19

Поезія та проза дерева
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Свіже - до столу
Ліс та їжа:
органічний зв’язок

Ж

иття у Карпатах – справжній
дарунок від Бога! Створюючи цей
унікальний мікросвіт, Творець подбав
про усе необхідне для його мешканців:
кришталево-чисті ріки, повні риби,
ліси, у яких бігає та літає вдосталь
дичини, ягідні галявини, а ще гриби,
які тут ростуть, здається, повсюди.
Відсутність продуктових крамниць
у давнину не була проблемою для
горян, тож і тепер, харчуючись дарами
природи, людина може почуватися
ситою і найголовніше – цілковито
щасливою від перебування у гармонії
з природою і споживання екологічночистої, органічної їжі.
Екзотична журавлина, ґоґодзи,
афини, малина, ожина, калина у руках
місцевих ґаздинь перетворюються в
запашні джеми, сиропи та компоти,
із грибів готується практично усе: від
салатів і зуп (супів) до грибної ікри та
начинки до голубців. А чого немає у
дикій природі, горяни вирощують самі,
адже уявити собі щоденний раціон без
картоплі, буряка, квасолі, капусти чи
кукурудзи, сьогодні неможливо.
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Гриби
Гриби по праву вважаються найзагадковішими
мешканцями Карпат, адже ще донедавна
науковці не могли визначитись чи віднести ці
живі істоти до класу рослин, чи тварин, адже
гриби мають ознаки обидвох класів. Врешті їх
винесли у окреме почесне Царство грибів.
Перші гриби у горах з’являються вже у червні,
але «офіційно» сезон збору грибів стартує у липні
і триває аж до жовтневих заморозків.

У долинських лісах та на галявинах ростуть сотні
різноманітних грибів, далеко не всі з яких можна
вживати в їжу. Загалом у Карпатах нараховують до
300 видів грибів. Тому, якщо ви не маєте навичок
збирання грибів, радимо вирушати на тихе полювання з кимось із місцевих.

Харчовою цінністю гриби не поступаються м’ясу.
Вони є потужним джерелом білка, недаремно
їх називають «рослинним м’ясом». Королем
Карпатських гір вважається білий гриб або
боровик. Місцеві його називають просто «гриб»,
бо усі інші гриби можуть навіть і не збирати,
якщо є багато білих. Чи смажений з цибулькою у
сметані, чи у вигляді юшки з сушених грибів, білий
має неперевершений розкішний смак та аромат.
Він належить до грибів із найвищою харчовою
цінністю, як і маслюки, рижики та грузді (їх їдять
у квашеному вигляді). Високу харчову цінність
мають також підберезовики, підосичники. Лисички,
сироїжки, підпеньки та моховики мають найменшу
харчову цінність, але від цього не перестають бути
менш смачними! Горяни готують з грибів майже
усе: салати, підливки («соси»), грибну ікру, юшки,
додають у голубці та до гарячих страв, тушкують,
смажать, квасять, маринують, сушать.
Правила при збиранні грибів:
Правило №1. Сумнівні гриби зривати не можна.
Правило №2. Гриби слід зрізати ножем, а не викручувати із землі, щоб не руйнувати грибницю.
Правило №3. Гриби «на зуб» не куштувати.

Гриби тушковані з яблуками

Для цієї страви знадобиться:
1 кг свіжих білих грибів,
рижиків або лисичок
1 ст. л. борошна
2-3 кислих яблука
150 г цибулі
0,5 склянки грибного відвару
0,5 л сметани, сіль, кріп
Білі гриби і рижики свіжими ріжемо на
великі шматки і обсмажуємо на пательні
разом з цибулькою. Зверху присипаємо
борошном і підрум’янюємо. Додаємо сметану,
нарізані скибками яблука і спеції. Тушкуємо,
заправляємо зеленню. Лисички бажано
перед тушкуванням 15 хвилин проварити,
а, коли будемо їх смажити, додати до грибів
півсклянки грибного відвару.
Смачного!

Рекорд швидкості росту
серед рослин належить навіть
не бамбуку, а представнику
грибів – веселці смердючій
(звичайній), яка зустрічається
в карпатських лісах. За 1 хв
шапка піднімається на 5 мм –
вона росте просто на очах і
вдвічі швидше за бамбук.

Свіже до столу
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Лісові ягоди

Долинщина – справжній ягідний клондайк.
Влітку, куди не глянь, ростуть різні ягоди.
Ягідний сезон у червні починають дикі запашні
суниці, у липні на лісових зрубах з’являється
малина, афини, у серпні починають дозрівати
ґоґодзи та ожина, а вересень – місяць екзотичної
журавлини, а також лікувальних калини та
шипшини.
Смак та аромат лісових малини та суниці
не зрівняється з їх городніми родичами.
Скуштувавши щойно зірвані в лісі ягоди, ви й
самі усе зрозумієте. За вмістом корисних речовин
лісові ягоди – це справжня вітамінна бомба. Усі
вони є джерелами антиоксидантів, мінералів
та корисних вуглеводів, зокрема фруктози, яка
є низькокалорійним замінником цукру, і яку
можуть споживати хворі на діабет.
Найкориснішою серед лісових ягід вважається
чорниця, яка допомагає зберегти зір та пам’ять.
В домашніх умовах ягоду можна їсти присипану
цукром, з вершками чи сметаною. Місцеві ґаздині
з чорниці роблять морси, варення, джеми, вино,
наливки, настоянки, компоти, мармелад. А щоб
зберегти у чорниці всі вітаміни на зиму – свіжу
ягоду перетирають з цукром у співвідношенні 1:1
і в банках тримають у холодильнику.
Приготовлена у такий же спосіб малина, є не
лише справжнім делікатесом, але й допомагає
знизити жар і є природним замінником аспірину.
З журавлини та брусниці місцеве населення
робить сиропи, варення, морси, соуси до м’яса та
додає ягоду у борщ.
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Фото Ксенії Віттенберг

Мочені ґоґодзи до м’яса
Для цієї страви знадобиться:
10 кг свіжих ґоґодзів
9 л води
250 г цукру
50 г солі
10 г кориці
5 гвоздик
Сіль, цукор та прянощі заливаємо водою та
кип’ятимо. Ягоди укладаємо у велику банку і
заливаємо процідженим охолодженим сиропом.
Зберігаємо у прохолодному місці.
Смачного!

Свіже до столу
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Де можна придбати місцеві органічні продукти
«І ще бойки прославилися своїми сушеницями.
З покручених напівдиких яблунь, грушок і сливок вони
визбирували плоди, сушили їх там, де тепло і димно, і
розносили своєю частиною Європи».
Тарас Прохасько

Проживаючи у місцевих зелених садибах чи
пансіонатах, Ви можете бути впевнені, що Вас
харчуватимуть стравами, приготовленими на
основі місцевих продуктів, вирощених на власних
городах чи в садах. Грибні страви, трав’яні
чаї та ягідні джеми на сто відсотків зготовані
з інгредієнтів, зібраних у тутешніх чистих
лісах. Радимо не піддавати сумніву походження
складників грибної юшки, адже цим ви можете
мимоволі образити гостинних ґаздів!

Центральний ринок
вул. Б. Хмельницького, м. Долина
Івано-Франківська обл.
Готель «Гостинний двір»
Урочище Шандра, с. Шевченкове
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 711 52 19 (Ніна Мергель)
Зелена садиба «Мізунка»
вул. Центральна 65, с. Новий Мізунь
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 647 28 10 (Михайло Галів)
Зелена садиба «Затишок»
вул. Шубинця, 98, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 098 526 57 80 (Сергій Андрусяк)
Гостинний двір «Колиба»
Урочище Шандра, с. Шевченкове
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
Мотель «Шанс»
вул. Д. Галицького, 36 в, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 050 972 51 85 (Василь Мураль)

Якщо ж ви хочете не лише скуштувати, але
й придбати свіжих чи сушених грибів, меду
та продуктів бджільництва, свіжого хліба з
традиційної пекарні, або ж домашніх неймовірно
смачних та корисних молока, вершків чи сиру,
завітайте на ринок у місті Долина.

Трав’яні збори, домашні джеми, настоянки,
сухофрукти та інші домашні продукти можете
придбати в готелі «Гостинний двір», у зелених
садибах «Мізунка» та «Затишок».
Радимо скуштувати страви за рецептами
Вигодських прабабусь у гостинному дворі
«Колиба» в урочищі Шандра чи у мотелі «Шанс»
у Вигоді. Замовте вареники з тертою картоплею,
грибну юшку, кулешу – кашу по-вигодськи (на
основі поленти з ніжними шкварками), підбиту
пшоном тушковану у домашній сметані капусту.
Повірте, ви ще не раз захочете відчути смак
місцевих страв!
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Фото з архиву краєзнавчого музею «Бойківщина»
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Фестиваль «Карпатське літо»

У барвах
природи:
традиційні
свята від
зими до осені

Фото з архиву краєзнавчого музею «Бойківщина»
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Те, що потрібно для
щастя: кілька слів про
бойківські свята

Різдво

Великдень

Зима у Вигоді особлива – м’яка, повна свіжого
повітря та святкувань. Бойківське Різдво – це
містерія, заради якої Ви зобов’язані потрапити у
цей край малозвіданої природи взимку. До речі,
святкування Різдва за Юліанським календарем
дає змогу західним туристам ще раз відсвяткувати цю подію разом з горянами. Різдвяні свята
тривають від Свят-Вечора (6 січня) до Водохреща
(19 січня). Щороку у цей час ми переносимося на
сотні років у минуле: дітлахи мандрують від хати
до хати і співають традиційні українські колядки,
отримуючи за вшанування Христового народження смачні подарунки або й гроші! Молодь перетворюється у Біблійних персонажів у символічній
виставі народження Ісуса - «Вертепі». Двері
кожної оселі відчинені перед усіма мандрівниками: заходьте, привітайте господарів традиційним
«Христос Рождається!», і станьте учасником
різдвяної трапези.

Це найбільше християнське свято відзначається
у нас навесні, зазвичай після католицької
Паски. Напередодні святкування, усі мешканці
гуртом вирушають до храмів освятити символи
Великодня у ошатних кошичках – здобну
паску, писанки та інші земні дари,- запалити
пасхальну свічку, заспівати традиційні гаївки.
Тисячі родин одночасно збираються біля храмів.
І це зворушливе й, водночас, величне видовище
необхідно побачити на власні очі! Це світле свято
збирає найвіддаленіших членів родин, гостей
з усієї країни і навіть світу. Це день веселого
гостювання та писанкових боїв! Домашні столи
повні смачних страв та напоїв! Завітайте до нас
на Великдень, познайомтеся з прикарпатськими
родинами, і ви обов’язково повернетеся сюди за
прекрасними спогадами.

Кожна страва, подана на святу вечерю (а їх
повинно бути 12), є особливою. Сакральним
центром свят-вечірнього столу є кутя. Це страва
з пшениці, маку, горіхів та меду, яку прийнято
куштувати з єдиної спільної миски. Практично
обов’язковим атрибутом святкового столу також є
узвар із сушениць, про які мовилося вище.
Власниця готелю «Гостинний двір»
організовує театралізовані святкування
Різдвяних свят, Івана Купала та
бойківських вечорниць у приміщенні свого
ресторану-колиби
с. Шевченкове, Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 711 52 19 (Ніна Мергель)
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Християнсько-язичницькі
зелені свята
Щороку на п’ятдесятий день після Великодня
увесь християнський світ відзначає Трійцю
або П’ятидесятницю – одне з провідних свят
церковного календаря (в народі – Зелені свята).
Трійця є немовби перехідним містком між весною
і літом. На Долинщині, як і всюди на Бойківщині,
уже не одне тисячоліття перед самим святом в
так звану «зелену» суботу прикрашають оселі
зіллям чи гілками ліщини, клена або липи. Такий
ритуал у бойків отримав назву «майїни». Наші
предки вірили, що зелена сила лісу, дух дерева
допомагали людині зміцнити здоров’я, вберегти
господарство від лиха і сприяли врожаю. У
неділю відбувається храмове Богослужіння,
де звеличується сходження Святого Духа на
апостолів і вшановується християнський культ
Трійці як Єдиного Бога.
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Культ дарів природи
на Спаса
19 серпня в християнському календарі –
Преображення Господнє. У бойків – це свято
врожаю і другий Спас (перший святкують 14
серпня на Маковія, коли у церквах освячують
букети із різних рослин: головок маку, колосків
жита й пшениці, василька, барвінку, м’яти, кропу, петрових батогів). На другого Спаса кожен
бойківський господар вважає за святий обов’язок
посвятити в церкві фрукти, овочі, мед. До цього
дня наші предки намагалися закінчити жнива. Це
свято освячення фруктів вважається перехідним
містком між літом і осінню. Бойки-християни і
зараз вірять, що освячені рослини мають вагому
користь: вони їх використовують для лікування
різних хвороб, а також як оберіг від нечистої
сили тощо.
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Календар місцевих
храмових свят
Ми рекомендуємо дізнатися у місцевих
мешканців, чи відзначається під час вашого
перебування якесь церковне свято, і
обов’язково взяти участь в урочистостях.
Кожен населений пункт також має власне
свято – храмове, яке передбачає урочисте
богослужіння, що відправляється священниками
з усіх довколишніх сіл, а місцеві мешканці
одягають розкішні вишиванки. Пропонуємо
календарик храмових свят Вигоди та
довколишніх сіл.

Вигода
21 вересня – Різдво Пречистої Діви
Марії
21 листопада – Собор Архистратига
Михаїла
Пациків
28 серпня – Успіння Пресвятої
Богородиці
8 листопада – Святого великомученика
Димитрія Солунського
Старий Мізунь
12 липня – Святих апостолів
Петра й Павла
27 вересня – Воздвиження
Чесного Хреста
Новий Мізунь
28 серпня – Успіння
Пресвятої Богородиці
Шевченкове
19 січня – Богоявлення Господнє
27 жовтня – мучениці Параскевії
Терновської (це свято традиційно
переноситься на неділю)
Якщо з особливими святами вам не пощастило відвідайте храм у неділю вранці. Це також гарна
нагода побачити і відчути живі традиції бойків.
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Вигодські фестини
Розкішна природа гірської Долинщини приваблює
сюди не одну подію регіонального, національного
та й міжнародного значення. Ви можете взяти
участь у будь-якому святкуванні чи фестивалі
(по місцевому – фестинах), кожен з яких має
неповторний бойківський колорит.

Еко-фестиваль Лолин
Еко-фестиваль «Лолин» вперше відбувся
20-27 червня 2015 року в селі Лолин
Долинського району. Фестиваль планується
зробити традиційним. В рамках фестивалю
започатковано «екоуніверситет», у якому
викладачі з Європи під відкритим небом читають
лекції на теми здорового способу життя,
здорового харчування, охорони природи і т.д.
Учасники фестивалю можуть вправлятися у
будівництві екобудинку з підручних матеріалів:
дерева, глини, соломи тощо. Поруч з будинком
створюються теплі грядки за правилами
пермакультури. Свято також поєднується із
традиційними купальськими розвагами (пошуком
цвіту папороті, стрибками через вогнища),
святкуванням справжнього бойківського весілля,
приготуванням їжі з місцевих натуральних
продуктів на сонячних пічках, які нагріваються
від енергії сонця; збором корисних гірських трав
і посадкою дерев. Учасники можуть обрати для
себе найрізноманітніші еко майстер-класи.
Організатор:
Центр здоров’я та розкриття особистості
«Берегиня»
вул. Чорновола, 101, м. Івано-Франківськ
тел. +38 097 566 24 29
www.beregynia-if.blogspot.com

Міжнародний фестиваль
«Дзвони Ясної Гори
єднають усіх»
Міжнародний фестиваль карильйонного і
дзвонового мистецтва «Дзвони Ясної Гори єднають
усіх», проходить у червні, з ініціативи ігумена
монастиря о. Дам’яна Кастрана. В програмі
фестивалю науковий семінар з історії дзвонів та
дзвонового мистецтва, Божественна Літургія та
концерт карильйонної музики за участі дзвонарів
України та інших держав. Гошівський карильйон є
справжньою гордістю монастиря.
Організатор:
Монастир отців Василіан
тел. +38 050 370 47 36
+38 096 386 62 24

Фестиваль ліричної
Франкової поезії
Починаючи з 1993 року в останню неділю серпня
в селі Лолин Долинського району, проводиться
традиційне свято ліричної Франкової поезії.
На фестивалі письменники з різних куточків
України читають свої твори, звучать ліричні
пісні. Фестиваль також є нагодою відвідати музей
Івана Франка в Лолині, яке називають столицею
Франкового кохання.
Організатори:
Івано-Франківський осередок Національної
спілки письменників України
Івано-Франківське управління культури при
облдержадміністрації
Лолинська сільська рада
с. Лолин Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 532 22

Фестиваль «Свято
Карпатського літа»

Фестиваль патріотичної
пісні «Яворина»

Фольклорне свято «Свято карпатського літа»
проходить в першу неділю серпня в урочищі
Калиновець поблизу с.Вишків Долинського
району. Це майстер-класи з бойківських танців,
гончарства, гри на дримбі, виготовлення
традиційних карпатських продуктів - будза
та урди вишківчанина. Тут також проходять
змагання силачів «Сильний горич», святковий
концерт. Діти розважаються у дитячих забавах
«Бойківські веселики». Всі присутні мають змогу
скуштувати овечу бринзу, оглянути виставку
бойківської самобутності та сувенірів. Фінальним
акордом свята є запалення полонинської ватри.

Щороку під назвою Яворина, 19–20 липня (в
першу неділю після свята Петра й Павла), в
урочищі Розтока поблизу села Липа Долинського
району Івано-Франківської області відбувається
традиційна патріотична акція вшанування
пам’яті героїв старшинської школи «Олені»
Української повстанської армії та провідника
ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника
(Роберта). Фестиваль названо на честь
однойменної гори, де була криївка легендарного
загону Ярослава Мельника – бункер Роберта.

Організатор:
Долинська райдержадміністрація
пр. Незалежності, 5, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 270 63

На фестиваль в урочище Розтока з’їжджаються
українці з різних куточків нашої країни і світу,
аби відчути на собі подих історії та віддати шану
національним героям, полеглим за волю України.
Тут відбувається вшанування пам’яті полеглих
воїнів за християнським звичаєм, організовується
похід до бункера Роберта для проведення
урочистостей, конкурс патріотичних пісень та
повстанська ватра. На звершення – змагання з
різних видів спорту та туризму.
Організатор:
Долинська райдержадміністрація
пр. Незалежності 5, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 270 63
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Фото Сергія Гаврилюка
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Контактна інформація
Центр спадщини
Вигодської вузькоколійки
вул. Д. Галицького 66, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
GPS: 48°55’50.8″N 23°54’26.8″E
тел. +38 066 808 32 22
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com
www.carpathian-heritage-railways.com

Туристично-інформаційний центр
«Бойківщина»
вул. М. Грушевського, 11, м. Долина
Івано-Франківська обл.
GPS: N 48.97469 E 23.97565
Час роботи: 9:00-18:00
СБ, НД вихідні
тел. +38 03477 252 30
+38 050 582 16 56
e-mail: boykivschyna@meta.ua

Умовні позначення
Можливості розміщення
Послуги харчування
Спа, велнес, медичні послуги
Додаткові послуги
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Заклади проживання
БАЗИ ВІДПОЧИНКУ, ГОТЕЛЬНО-ВІДПОЧИНКОВІ КОМПЛЕКСИ
Готельно-відпочинковий комплекс
«Ведмідь»

Лікувально-оздоровчий комплекс
«Карпати»

ПП «Станіслав»
(санаторій «Перлина Карпат»)

Урочище Йозефсталь, 7а, с. Мислівка
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. 03477 91 274
+38 097 323 65 11 (Тетяна Кушіль, директор)
+38 096 969 23 79 (Тетяна Чекан, адміністратор)
+38 03477 91 273 (ресторан-колиба)
Сучасний новий готельно-відпочинковий
комплекс при дорозі на Вишківський
перевал та Закарпаття.

м. Долина, а/с 27
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 27 717
+38 03477 27 719
+38 03477 27 700
+38 066 636 42 40 (Ярослав Михно)

вул. Вигодівка, с. Витвиця
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 354 33
факс +38 03477 35 325 (директор)
+38 050 668 7843 (Креховецький Роман)
www.vyhodivka.if.ua

2 невеличкі готелі з натурального дерева
на 20 номерів (46 місць) для відпочинку
сімей з дітьми.
Ресторан, комплексне харчування груп.
Room-сервіс (замовлення їжі в номер)
цілодобово.
2 сауни, масажі, карпатські чаї, старовинні
японські діжки-ванни.

3-поверховий корпус комплексу на 50
кімнат (100 місць).
Колиба «Карпати» та кафе «Крухе». У
вартість проживання харчування не
входить.
Підводний масаж, душ Шарко, фізіотерпія,
мінеральні води, масажі, сауна.
Більярд, настільний теніс; організація
екскурсійних подорожей, перукарня,
косметолог, манікюр.

37 кімнат на 65 місць.
Їдальня на 100 місць, бар, сауна, басейн.
Бальнеотерапія, ванни (хвойні, сольові),
гідромасаж, парафінолікування,
фізіотерапевтичне лікування,
масаж, кишкове зрошення, кисневі
коктейлі, медикаментозне лікування,
кліматотерапія, мінеральні води.

Організація піших туристичних походів
у гори та екскурсій, автобусних поїздок
на озеро Синевір, багатоденних поїздок
до Закарпаття; конференц-зал; оренда
гірських велосипедів, Wi-Fi.

Готельно-відпочинковий комплекс
«Софія»
вул. Обліски, 70, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 275 95
+38 03477 275 92
+38 050 527 73 95 (Леся Стефанів)
e-mail: sofija.70@mail.ru
www.sofia-hotel.if.ua/gotel
10 кімнат на 24 місця.
Ресторан на 70 місць, «Зимовий сад» на
15 місць, бенкетний зал на 20-30 місць.

Відпочинковий комплекс «Бескид»
Урочище Йозефсталь, с. Мислівка
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 044 489 04 65 (генеральний директор)
+38 03477 91 226 (адміністратор)
+38 03477 91 250
+38 067 505 24 64 (Світлана Осмоловська)
8 апартаментів VIP-класу на 25 місць, два
котеджі.
Ресторани «Колиба» та «Горище» з
європейською та національною кухнею;
бювет.
Два джерела мінеральних вод, басейн,
сауна та водне спа, тренажерний зал,
більярд.
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ГОТЕЛІ, МОТЕЛІ, КЕМПІНГИ
Готель «Ялинка»
с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
факс +38 03477 90 302
+38 050 233 89 56 (Петро Довжинський)
www.yalunka.com.ua
25 кімнат (60 місць); паркінг біля готелю
(близько 20 місць); дитячий майданчик.
Ресторан готелю, найрізноманітніший
вибір страв. Великий вибір напоїв.
Басейн (18 x 6 м) та дитячий басейн,
соляна печера (галотерапія), сауна на
дровах.
Організація поїздок до визначних місць,
гірських походів, екскурсії до Скель
Довбуша, в Гошівський монастир, на
озеро Синевир; Карпатський трамвай;
прокат гірських та бігових лиж, сноубордів
та іншого спорядження, костюмів, санок;
оренда туристичного спорядження;
послуги інструктора; неподалік бугельний
витяг; конференц-зал на 30-50 місць;
транспортні послуги (зустрічі та
перевезення делегацій та клієнтів).

Готель «Нафтовик»
(НГВУ «Долинанафтогаз»)
вул. Бандери, 1а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 95 307
+38 03477 95 641 (Богдан Яцук)
факс +38 03477 28 334
+38 050 373 94 22 (Ігор Гаврилюх)
Готель розташований в центрі
міста Долина
20 кімнат (37 місць).
Кафе, страви національної та
європейської кухні, дієтичні страви.

Готель «Затор»
вул. Центральна, 101а, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 067 343 43 50 (Анатолій Микуляк)
Двоповерховий готель на 5 кімнат (10
місць); паркінг. Можна розміститися з
домашніми тваринами.
Кафе (50 місць) та продуктовий магазин.
Походи в гори; збирання грибів та ягід;
екскурсії за домовленістю; до найближчого
гірськолижного витягу - 700 м; катання на
санях, взимку - на конях.

Конференц-зал.

Готель економ-класу

Мотель «Альва» (ПП Зарічнюк)

смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 613 84
+38 050 978 21 75 (Олександр Ісачевський)

вул. Б. Хмельницького, 67а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 25 071
+38 03477 25 070
+38 050 538 40 21 (Жанна Зарічнюк)
www.motel.dolyna.info

8 кімнат (24 місця).
За домовленістю.

16 кімнат (35 місць).
За домовленістю.

Готель «Гостинний двір»

Готель «Князь Олег»

Міні-готель «Млин»

Урочище Шандра, с. Шевченкове
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 617 56
+38 097 711 52 19 (Ніна Мергель)

вул. Обліски, 38а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 27 722
+38 068 144 13 73 (Віталій Данюк)

с. Тяпче
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 050 670 94 79 (Стефанія Гасуляк)

Готель розташований в лісі, на березі
ріки Свіча.
5 кімнат на 10 місць (можна розмістити ще
10 осіб).
«Бойківська колиба».
Купання в річці; збирання грибів та ягід;
танці під народні музики.
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11 кімнат (23 місця); автостоянка.
Бар, кафе.

Знаходиться неподалік автодороги Н-10
поблизу річки Свіча

Сауна, басейн.

3 кімнати на 6 місць.

Танцзал, дискотека; організація екскурсій,
фітнес-центр; більярд; конференц-зал;
оренда туристичного спорядження.

На першому та другому поверсі бар-ресторан.

Готель «Мішель»
вул. Промислова, 2, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 2 41 21
+38 03477 2 77 28
+38 050 672 30 60 (Надія Шумило)
www.hotelikmichel@gmail.com
www.mishel-hotel.com.ua
9 кімнат (18 місць), на території
Знаходиться стоянка для авто, що
охороняється.

Мотель «Володар»
смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 61 262 (Віталій Мариношенко)
8 номерів /16 місць, в т.ч. 1 люкс.
За додаткову оплату, є бар.

Мотель «Шанс»

Сучасний триповерховий комплекс.
9 кімнат (18-20 місць).
Кафе на 20 місць.
Автомайстерня, шиномонтаж
та автомийка.

Готель «Гостинний двір»

вул. Д. Галицького, 36 в, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 61 462
+38 050 972 51 85 (Василь Мураль)
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СІЛЬСЬКІ ЗЕЛЕНІ САДИБИ
Приватна садиба «У генерала»

Маєток «12 місяців»

Садиба Любомири Воробець

с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 050 536 26 67 (Віктор Якушко)
+38 050 670 14 59 (Галина)

Урочище Йозефсталь, 29 а, с. Мислівка
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 516 62 23
+38 097 516 62 62 (Лілія Готліб)

вул. Франко, 300, с. Лолин
Долинський р-н
Івано-Франківска обл.
тел. +38 067 458 50 38 (Любомира Воробець)

15 кімнат (60 місць), паркування.
Кафе та їдальня (триразове харчування,
традиційні українські страви).

Садиба категоризована Асоціацією
сільського зеленого туризму в Україні
(перша категорія).

Садиба категоризована Асоціацією
сільського зеленого туризму в Україні
(базовий рівень).

Сауна.

10 кімнат (20 місць), стоянка автомобіля.

2 кімнати (4-6 місць), туалет надворі;
автостоянка.

Прокат гірськолижного спорядження і
санок; послуга з сушіння гірськолижного
спорядження; Інтернет.

Кафе, на окреме замовлення готують
оригінальні страви національної кухні.

У будинку є кухня; приготування різних
страв на замовлення.

Сауна, тренажерний зал.

Походи в гори по гриби, ягоди; відвідання
місцевого музею.

Більярд; організація походів у гори;
катання на лижах.

Котедж «Дарваїв кут»

Котедж «Під берегами»

Садиба «Райшток»

вул. Підсигавка, 11, с. Старий Мізунь
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 096 945 90 23,
+38 050 661 91 71 (Оксана Клебан)
www.darvaiv.com

вул. Томинових, 151, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 902 28
+38 050 574 82 46 (Микола Вагилевич)

вул. Верховинця, 34, с. Старий Мізунь
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 609 79 34 (Любов Ходос)

Садиба розміщена поблизу ріки Мізунки
та гори Дебря.
4 кімнати (8 осіб), автостоянка, можливість
розміщення з домашніми тваринами.
Кафе; харчування на замовлення, зокрема
страви української кухні.

5 кімнат на 10-15 місць.
За домовленістю.
Сауна.
Можливість катання на лижах ‒
будинок розташований неподалік від
гірськолижного спуску.

7 кімнат, в т.ч. 3 спальні кімнати в
бойківському стилі (15 місць), є
можливість розміщення з домашніми
тваринами.
Страви української кухні.
Садиба розміщена поблизу вузькоколійної
залізниці; організація походів у гори; Wi-Fi.

Інтернет; організація походів у гори.

Садиба Івана Маслія

Садиба Миколи Витвицького

Садиба «Затишок»

с. Мислівка
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 91 220 (Іван Маслій)
+38 096 650 28 23

с. Витвиця
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 354 47
+38 098 719 18 58 (Витвицький Микола)

вул. Шубинця, 98, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 098 526 57 80
+38 066 808 32 22 (Сергій Андрусяк)

5 кімнат (15 місць), автостоянка.
Баня.
Мангал; організація походів у гори;
можливість катання на лижах; можливість
збирання грибів і ягід.
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2 кімнати на 4 місця.

Дерев’яний будиночок на 6 місць біля
річки та лісу.
Кухня для приготування їжі.
Альтанка, мангал.

Садиба Марії Мастило

Садиба «На Бабієвій горі»

Садиба «Світанок»

вул. Кривець, 154, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 902 69 (Марія Мастило)

вул. Бабієва гора, 51, с. Оболоня
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 200 66
+38 097 252 26 99
+38 050 278 14 79 (Зеновій Яремак)

вул. І. Франка, 18, с. Новошин
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 336 44 05 (Іванна Кузеляк)

Садиба категоризована Асоціацією
сільського зеленого туризму в Україні
(базовий рівень).
Садиба розміщена біля гірськолижного
витягу.
3 кімнати на 8 місць, автостоянка.
Їдальня, кухня, страви за домовленістю,
зокрема страви національної кухні.
Організація походів у гори.

Садиба «Мізунка»
вул. Центральна, 65, с. Новий Мізунь
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 647 28 10
+38 099 224 77 74 (Михайло Галів)
30 місць, під’їзд - ґрунтова дорога.
За домовленістю.
Руська баня; поруч із будинком протікає
річка, в якій влітку можна купатись;
неподалік ‒ ліс та джерело з лікувальною
мінеральною водою.

Садиба «Велика ведмедиця»
вул. Шубинця, 37, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 0342 52 79 99
+38 095 832 51 81
+38 096 005 73 00 (Василь Струтинський)
e-mail: belinska.d@gmail.com

2 кімнати на 4-6 осіб.
Лазня.
Якщо група більше 10 осіб є місце для
наметів; готування їжі на відкритому
вогні; для велотуристів є мийка;
можливість прання і сушки одягу; дрібний
ремонт велосипедів; інформація про
веломаршрути та цікаві місця Долинщини;
відразу за садибою починається
карпатський ліс, в якому влітку можна
збирати гриби, малину, ожину та просто
пройтися і помилуватися чудовими
карпатськими краєвидами, зимою ‒
покататися на лижах та санах.

Садиба категоризована Асоціацією
сільського зеленого туризму в Україні
(базовий рівень).
2 кімнати на 4-6 осіб; можливість
відвідування з дітьми будь-якого віку та
відвідування з домашніми тваринами;
туалет надворі; автостоянка.
На замовлення, зокрема, страви
національної кухні.
Організація походів у гори; можливість
катання на лижах; полювання; власна
пасіка; альтанка, де можна приготувати
шашлики; етнографічні екскурсії;
організація свят і традиційних бойківських
обрядів (колядування, Івана Купала,
хрещення, вінчання).

Садиба Ярослави Халус

Котедж «Ortus»

вул. Томинових, 166 а, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 902 88
+38 096 697 58 11 (Ярослава Халус)

вул. Грушевського, 109, с. Новоселиця
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 050 902 97 29 (Світлана Сова)
www.ortus.if.ua

Садиба категоризована Асоціацією
сільського зеленого туризму в Україні
(базовий рівень).

4 кімнати (13 місць), гараж на 2 машини,
автостоянка; можливість відвідування
котеджу з домашніми тваринами.

5 кімнат (13 місць), автостоянка,
можливість відвідування з домашніми
тваринами.

Кухня для самостійного приготування
їжі, харчування на замовлення, зокрема
страви національної кухні (є можливість
підлікуватися козячим молоком).

Їдальня, кухня, альтанка, колиба;
харчування на замовлення, зокрема
страви української кухні.
Сауна.
Можливість катання на лижах; екскурсії
пішими стежками; прокат гірськолижного
спорядження.

Оздоровчі купання в річці Свіча (100 м від
котеджу).
Користування дитячими спортивними
засобами (електромобіль, ролики, самокат,
велосипед); трансфер (за домовленістю);
Інтернет.

4 кімнати (12 місць).
Будинок розташований біля річки та лісу;
мангал; тенісний стіл.
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Сувенірні крамниці
Сувенірна майстерня-крамниця
«Карпатський Колорит»

Центр спадщини Вигодської
вузькоколійки

вул. Д. Галицького, 45, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 068 138 22 19 (Володимир Штогрин)

вул. Д. Галицького, 66, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 066 808 32 22
www.carpathian-heritage-railways.com

Магазин «Писанка»
вул. Грушевського, 30 в, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 066 737 00 21 (Микола Гуменюк)

Місцеві органічні продукти
Центральний ринок

Зелена садиба «Мізунка»

Хлібопекарня «Колобок»

вул. Богдана Хмельницького, м. Долина
Івано-Франківська обл.

вул. Центральна, 65, с. Новий Мізунь
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. 097 647 28 10 (Михайло Галів)

вул. Нафтовиків, 26в, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 066 853 81 30 (Іван Пастух)

Овочі, фрукти, м’ясні вироби, продукти
бджільництва.

Готель «Гостинний двір»
Урочище Шандра, с. Шевченкове, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 711 52 19 (Ніна Мергель)

Зелена садиба «Затишок»
вул. Шубинця, 98в, с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 098 526 57 80 (Сергій Андрусяк)

Музеї та театри
Краєзнавчий музей «Бойківщина»

Музей Івана Франка у Лолині

вул. Чорновола, 2а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 279 00

с. Лолин
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 096 859 83 61

Народний театр Вигодського
будинку культури
вул. Д. Галицького, 63, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 066 674 71 67 (Богдан Мельник, режисер)
Постановки вистав здійснюються постійно
впродовж року. П’єси демонструються на
сцені будинку культури один раз в сезон та
на замовлення груп глядачів (не менше 20
чоловік).
Організація «Різдвяного вертепу»
здійснюється за попереднім замовленням.
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Туристичний супровід
Долинська філія обласного
державного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді
Івано-Франківської області
вул. Стуса, 3, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 066 874 43 15 (Михайло Мороз)
e-mail: dolynafilia@gmail.com
Організація туристичних походів та оренда
туристичного спорядження (намети,
наплічники, спальні мішки, каремати).

Відділ у справах туризму ТОВ «Уніплит»
та ТзОВ «Карпатський трамвай»
смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 613 34
+38 050 373 24 75
+38 067 342 83 89 (Любомир Яцків)
факс +38 03477 614 41
e-mail: yackiv@ukr.net
www.greentrain.com.ua

Приватна садиба «У генерала»
с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 050 536 26 67 (Віктор Якушко)
+38 050 670 14 59 (Галина)
Прокат гірськолижного спорядження і
санок. Послуга з сушіння гірськолижного
спорядження.

Організація подорожей вузькоколійною
залізницею на Карпатському трамваї.

Михайло Лапчук

Олена Немец

Любомир Яцків

смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 097 179 54 91

м. Долина
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 095 946 58 33
e-mail: o.nem@ukr.net

смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 050 373 24 75
+ 38 067 342 83 89
e-mail: yackiv@ukr.net

Екскурсовод, краєзнавець.

Фахові екскурсії в Бубнищі (Скелі Довбуша).

Оренда туристичного спорядження
Центр спадщини
Вигодської вузькоколійки
вул. Д. Галицького 66, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com
www.carpathian-heritage-railways.com
Оренда біноклів та луп для спостереження
за природою, мапи природничого туризму
у Вигоді та в сусідній місцевості (в т.ч.
листки для спостереження за рослинним та
тваринним світом).

Екскурсії маршрутом Карпатського
трамваю.

Оренда велосипедів
Готель «Ялинка»

Садиба «На Бабієвій горі»

с. Вишків
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 903 02
+38 050 233 89 56 (Петро Довжинський)
www.yalunka.com.ua

вул. Бабієва гора, 51, с. Оболоня
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 200 66
+38 097 252 26 99
+38 050 278 14 79 (Зеновій Яремак)

Прокат гірських та бігових лиж, сноубордів
та іншого спорядження, костюмів, санок,
послуги інструктора.

Мийка велосипедів, можливість прання і
сушки одягу, дрібний ремонт велосипедів,
інформація про веломаршрути та цікаві
місця Долинщини.
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Служби таксі
ПП «Еліт-Клас»

вул. Обліски, 36, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 277 07
+38 03477 277 77

Служба таксі

вул. Пушкіна, 1а, м. Долина,
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 288 88

ПП «Афганець», філія «Експрес»

ПП «Гермес»

ПП «Економ Клас»

ПП «Галактика»

вул. Міцкевича, 67, м. Долина,
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 255 55
вул. Обліски, 32, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 278 78

вул. Обліски, 133, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 270 70
м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 277 75

Вокзали
Залізничний вокзал м. Долина
вул. Шевченка, 1а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 253 52

Автовокзал м. Долина

вул. Привокзальна, 1, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 253 64

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Код для міжнародного зв’язку +38
Код для міжміського зв’язку 03477
Телефонна довідка +38 03499 09 111

Центральна районна лікарня

Цілодобова аптека в районній лікарні Укртелеком

вул. О.Грицей, 15, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 254 13
+38 03477 254 05
+38 03477 254 09

вул. О. Грицей, 15, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 254 22

Болехівська центральна міська лікарня Стоматолог
вул. Євгена Коновальця, 4, м. Болехів
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03437 342 72

пр. Незалежності, 7, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 272 52

Центральна районна аптека

Пошта

пр. Незалежності, 8а, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 291 24

вул. Адама Міцкевича, 69, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 250 87

вул. Адама Міцкевича, 69, м. Долина
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 250 14

Укртелеком
вул. Д. Галицького, 73, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03477 617 07

Укртелеком
вул. Січових Стрільців, 3, м. Болехів
Долинський р-н
Івано-Франківська обл.
тел. +38 03437 342 70
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Івано-Франківськ (70 км) – обласний центр
має пряме залізничне сполучення з Києвом,
Харковом, Одесою, Дніпропетровськом,
Полтавою, Вінницею, Ковелем, Москвою, і
звичайно, зі Львовом та Чернівцями. Прямі
автобусні рейси з’єднують місто з більшістю
інших обласних центрів та великих міст
Західної та Центральної України. Крім того,
аеропорт «Івано-Франківськ», розташований
на міській південно-західній околиці,
приймає щоденні рейси з Києва.

Як добратися до Вигоди
Селище Вигода Долинського району
Івано-Франківської області знаходиться
на автомобільному шляху регіонального
значення Долина-Хуст (Р-21). У свою чергу
цей шлях примикає у м. Долині
(7 км. від Вигоди) до автодороги
національного значення Стрий – ІваноФранківськ – Чернівці - Мамалига (Н-10).

З вокзалу станції Івано-Франківськ тричі
на день курсує дизель-поїзд до Стрия із
зупинкою в Долині. Час в дорозі – приблизно
2 год. 20 хв.
Потім – пересадка на рейсовий автобус у
напрямку Міжгір’я, що довезе до Вигоди
приблизно за 30 хв. (залізничний вокзал та
автостанція в Долині знаходяться в одній
будівлі, що досить зручно).
Автобусне сполучення з Вигодою
здійснюється з автостанції №2 (мікрорайон
Пасічна, 6 км від залізничного вокзалу).
При цьому прямі автобусні рейси на Вигоду
виконуються 1-2 рази на день (маршрут
Івано-Франківськ – Ужгород через Міжгір’я).
Тож скоріше за все, доведеться пересідати
на інший автобус в Долині – рейси туди
виконуються досить часто (Калуський
напрямок). Час в дорозі до Долини не
перевищить 2-х годин, а потім ще до 30 хв. –
на дорогу до селища.
Добиратися до Вигоди автотранспортом
слід, рухаючись приблизно 60 км дорогою
Н-10 (з мікрорайону Пасічна) у напрямку
Стрия до кільця у центрі Долини, де слід
звернути ліворуч (автошлях Р-21, на
Міжгір’я, Хуст).

106

Я К Д О Б РАТ И С Я Д О В И Г О Д И

Львів (120 км) – це найбільше місто та
транспортний вузол в Західній Україні,
Львів має пряме залізничне та автобусне
сполучення з переважною більшістю
регіональних центрів та великих міст
України, низкою столиць та великих міст
країн Європи (зокрема, прямі потяги
курсують сюди з Будапешта, Братислави,
Кракова, Вроцлава).
Нещодавно реконструйований міжнародний
аеропорт Львова (LWO) приймає близько
двох десятків внутрішніх та міжнародних
рейсів (Варшава, Відень, Стамбул, Мюнхен,
Баку тощо), в тому числі, низку бюджетних
перельотів. Сайт аеропорту www.lwo.aero.
Щоденно зі Львова через Вигоду
виконується кілька прямих автобусних
рейсів, що прямують до Міжгір’я, Хуста,
Тячева, Солотвина, Нового Мізуня (час
в дорозі – 3,5 год.). Автобусні рейси
виконуються як з центрального автовокзалу
(вул. Стрийська), так і з автостанції № 8
біля залізничного вокзалу (пл. Двірцева),
час в дорозі – близько 3,5 год. Крім цього, зі
Львова також виконуються щонайменше 4
щоденних автобусних рейси, що прямують
до Долини або через неї, перебуваючи
в дорозі приблизно 3 год. Розглядати
залізницю в якості засобу доїзду зі Львова
до Вигоди – недоцільно.
Їхати на Вигоду автотранспортом слід
міжнародним автошляхом Київ-Чоп (М-06)
до Стрия (71 км), на розв’язці за містом
перейти на дорогу Н-10 (в напрямку ІваноФранківська, Чернівців) і прямувати по ній
40 км до Долини. У центрі Долини на кільці –
виїзд праворуч (Р-21, на Міжгір’я, Хуст).

Ужгород (245 км) – місто, розташоване біля
стику кордонів України зі Словаччиною,
Угорщиною та Румунією, південно-західні
ворота країни. Має автобусне сполучення з
багатьма містами сусідніх держав. Крім того,
розташований на відстані 22 км від центру
Ужгорода залізничний вузол Чоп зв’язаний
маршрутами потягів з Будапештом,
Дебреценом, Братиславою, Кошице. З
місцевого аеропорту виконуються регулярні
рейси до Києва.

Київ (660 км) – найбільший транспортний
вузол України, пов’язаний авіаційним,
залізничним та автобусним сполученням
з багатьма країнами й містами Європи
та світу. Має два аеропорти: Бориспіль
(KBP, www.kbp.aero), що обслуговує багато
внутрішніх рейсів та маршрути провідних
міжнародних авіаліній, а також Київ
(Жуляни, IEV, www.airport.kiev.ua), куди
прокладено більш дешевші міжнародні та
внутрішні маршрути.

З Ужгорода на Вигоду 1-2 рази на день
виконуються прямі автобусні рейси
(маршрут Ужгород – Івано-Франківськ
через Міжгір’я). Інший варіант – добиратися
потягом або автобусом до Стрия Львівської
обл. (час в дорозі – 5-7 год.), звідки до
Вигоди протягом дня (з 10.00 до 18.30)
виконується декілька автобусних маршрутів
(прямують на Хуст, Тячів, Солотвино,
Новий Мізунь, час в дорозі – до 1,5 години).
Автотранспортом до Вигоди краще їхати
міжнародним автошляхом Київ-Чоп (М-06)
198 км, при в’їзді до м. Стрия на розв’язці
перейти на дорогу Н-10 (в напрямку
Івано-Франківська, Чернівців), по якій
треба прямувати 40 км до Долини. У
центрі Долини на кільці – виїзд праворуч
(автодорога Р-21, на Міжгір’я, Хуст). При
цьому загальна відстань від Ужгорода до
Вигоди складе 245 км. Інший варіант –
прямувати трасою М-06 41 км до
Мукачевого, де звернути на дорогу
Мукачеве-Івано-Франківськ-Львів (Н-09)
їхати нею 65 км до Хуста, а там – поворот
ліворуч на дорогу Р-21 (в напрямку
Міжгір’я, Долини), по ній до Вигоди – 125
км. Загальний кілометраж при цьому буде
дещо коротшим – 231 км, однак це навряд
чи призведе до економії часу та пального,
зважаючи на проблемний стан дороги Р-21.

Добиратись залізницею до Вигоди
раціонально через Стрий – залізничний
вузол у Львівській обл., з’єднаний з
Києвом приблизно десятком щоденних
маршрутів поїздів, що прямують до
Ужгорода, Мукачевого, Чопа, Будапешта,
Братислави (час в дорозі – 9-10 годин). Зі
Стрия через Вигоду протягом дня (з 10.00
до 20.00) виконується декілька автобусних
маршрутів (прямують на Хуст, Тячів,
Солотвино, Новий Мізунь, час в дорозі – до
1,5 години). Інший варіант – добиратися
потягом з Києва до Івано-Франківська, куди
щодня курсує 3-4 потяги (переважно нічні,
знаходяться в дорозі 10-12 годин). Також
між столицею та обласним центом існує
щоденне автобусне та авіасполучення. З
центрального автовокзалу Києва (просп.
Науки) через Долину та Вигоду виконується
прямий автобусний рейс Київ-Хуст (виїзд о
16.20, час в дорозі – до 14 год.). Як варіант
можлива пересадка у Львові на рейси, що
прямують до Хуста, Тячева, Солотвина,
Нового Мізуня (час в дорозі зі Львова –
близько 3,5 год.). Їхати автомобілем зі
столиці до Вигоди радимо по міжнародному
автошляху Київ-Чоп (М-06) через Львів
до Стрия (615 км), на розв’язці за містом
слід перейти на дорогу Н-10 (в напрямку
Івано-Франківська, Чернівців) і прямувати
по ній 40 км до кільця у центрі Долини, з
якого виїхати праворуч (автодорога Р-21, на
Міжгір’я, Хуст).

www.uz.gov.ua – сайт «Укрзалізниці», де
подано актуальну інформацію про рух
потягів;
www.bus.com.ua – актуальна
інформація про рух автобусів
(охоплює не всі автостанції, зокрема
немає інформації з автостанцій
Івано-Франківська);
www.page.if.ua – розклад руху автобусів
з автостанцій Івано-Франківська;
www.zabytky.in.ua – розклад руху
автобусів з автостанцій ІваноФранківська, Долини, Стрия, інших міст
Західної України;
www.rasp.yandex.ua ‒ актуальна
інформація про транспортний рух по
всій Україні та повні розклади.
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Програма фінансована з фондів
Європейського Союзу

Путівник підготовлено в рамках проекту «Карпатські вузькоколійки». Проект виконувався з листопада 2013 до грудня
2015 року Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з Вигодською селищною радою, Івано-Франківською обласною
державною адміністрацією (Україна) та Адміністрацією Марамуреського гірського природного парку (Румунія). Проект ставив за
мету збереження історичної та природної спадщини вузькоколійних залізниць як чинників підвищення туристичної привабливості
транскордонного карпатського єврорегіону.
Проект «Карпатські вузькоколійки» виконувався в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна» на 2007-2013 роки і фінансувався з фондів Європейського Союзу через Європейський Інструмент Сусідства та
Партнерства.
До Європейського Союзу входять 28 держав - 28 різних націй вирішили разом творити своє майбутнє. За 50 років розширення
ЄС вони разом побудували територію миру, стабільності, прогресу та солідарності. Європейський Союз є моделлю вирішення
конфліктів і встановлення дружніх відносин шляхом тісного співробітництва з метою досягнення спільних цілей, зберігаючи при
цьому національний суверенітет та територіальну цілісність. Але ЄС займається не лише своїми внутрішніми питаннями: він прагне
поділитися своїми надбаннями і цінностями з країнами та людьми поза власними кордонами. Європейська Комісія є виконавчим
органом ЄС.
Програма прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна реалізується протягом 2007 – 2013 років
на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС з Україною. Європейський інструмент сусідства та Партнерства підтримує транскордонне
співробітництво на зовнішніх кордонах ЄС.
Загальна мета програми полягає в інтенсифікації і поглибленні екологічного, соціального та економічного співробітництва між
Закарпатською, Івано-Франківською та Чернівецькою областями України та відповідними прилеглими територіями Угорщини,
Румунії та Словаччини.
Спільним органом управління Програми є Національне Агентство Розвитку, Угорщина. Веб-сайт Програми www.huskroua-cbc.net.

Видавці висловлюють вдячність
за допомогу в підготовці путівника – Тарасові Прохаську та Наталії Голомідовій,
за надані для путівника фото Долинському народному фотоклубу «Промінь»
та Долинському краєзнавчому музею «Бойківщина»

© Туристична Асоціація Івано-Франківщини
Вигода. Туристичний путівник (українська версія), 2015, 108 сторінок
Тираж 3000 примірників. Розповсюджується безкоштовно

Центр спадщини
Вигодської вузькоколійки
вул. Д. Галицького, 66, смт. Вигода
Долинський район
Івано-Франківська область
Україна, 77552
тел. +38 066 808 32 22
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com
Туристична Асоціація Івано-Франківщини
вул. Дністровська, 26
м. Івано-Франківськ,
Україна, 76018
тел. / факс +38 03427 202 32
www.taif.org.ua
Вигодська селищна рада
вул. Д. Галицького, 75, смт. Вигода
Долинський р-н
Івано Франківська обл.
Україна, 77552
тел. +38 03477 612 44

www. carpathian-heritage-railways.com
Видання підготовлене за підтримки Євро-пейського Союзу.
Зміст цього видання є виключною відповідальністю
Туристичної Асоціації Івано-Франківщини і в жодному разі
не може вважатись таким, що відображає позицію
Європейського Союзу.

