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СПЕЦИФІКА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ В ПОЛЬЩІ
Інна Сіренко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна
Описано стан і специфіку природно-заповідного фонду Польщі, зокрема в тій частині, яка
стосується охорони об’єктів неживої природи. Систематизовано досвід наших сусідів пристосуванням наявних природоохоронних категорій до нових, які активно ввійшли в наше життя
протягом останнього десятиліття, наведено найцікавіші класифікації і принципи, що взяті за
основу їхнього створення.
Ключові слова: форми охорони природи, геоохорона, георізноманіття, геологічна спадщина,
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Для Польщі, незважаючи на невелику площу, характерне багатство геологічної
будови, форм рельєфу, флори і фауни. Традиції охорони природної спадщини сягають
у цій країні часів перших королів – Болеслава Хороброго, який ще в Х ст. увів заборону
полювати на бобрів, та Казимира Великого, який першим наказав охороняти ліси.
Однак, мабуть, багатство природного середовища і глибокі традиції – не єдина причина
позитивної ситуації зі станом природоохоронної справи у Польщі. Україна має не
менше біо- і георізноманіття й традиції заповідної справи, проте сьогодні частка
заповідності України становить лише 5,4 % [1], тоді як у Польщі – 32,4 % території
країни, і це без урахування мережі територій “Natura 2000” [2]. В Україні ПЗФ станом
на 1 січня 2010 р. налічував 7 606 територій [1], а в Польщі тоді ж було у 6 разів
більше – 45 636 об’єктів ПЗФ [2]. За частки заповідності європейських країн на рівні
12–15 % Польщу нині впевнено можна зачисляти до країн-лідерів у галузі охорони
довкілля, досвід яких можна і потрібно вивчати.
Наша мета – характеристика теперішнього стану ПЗФ Польщі, особливо в тій його
частині, яка стосується об’єктів неживої природи, аналіз специфіки структури ПЗФ,
дещо відмінної від української, аналіз багатого досвіду наших сусідів у створенні
об’єктів ПЗФ, проблем, що виникають з пристосуванням природоохоронних категорій
до нових вимог і нових тенденцій у розвитку природоохоронної справи у зв’язку з
входженням у Європейську структуру, опис найцікавіших класифікацій об’єктів ПЗФ,
принципів їхнього виділення і використання Інтернету для поширення інформації про
цікаві об’єкти неживої природи.
Охорону природи в Польщі регулюють положення Закону про охорону природи від
16 квітня 2004 р. [14]. Згідно з цим законом, охорона природи полягає в збереженні,
зрівноваженому користуванні та відновленні запасів, утворень і складників природи.
У ст. 6 цього закону визначено десять основних категорій – форм охорони природи:
1) національні парки,
2) природні заповідники,
3) ландшафтні парки,
_____________________
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4) охоронні ландшафти,
5) простори “Natura 2000”,
6) пам’ятки природи,
7) документальні місця,
8) екологічні угіддя,
9) природно-ландшафтні комплекси,
10) охорона видів рослин, тварин і грибів.
Площа всього природно-заповідного фонду Польщі (без територій Natura 2000)
наприкінці 2010 р. становила понад 10,1 млн га, тобто 32,4 % території країни [2].
Форми неживої природи охороняють як безпосередньо, так і опосередковано в усіх
перелічених категоріях, за винятком останньої, у межах територіальних та в об’єктних
формах природно-заповідного фонду. До форм природно-заповідного фонду належать
пам’ятки неживої природи і документальні місця.
Розглянемо дещо детальніше складові польського природно-заповідного фонду.
Національні парки (пол. рarki narodowe, англ. national parks) – головна складова
системи охорони, займає найвищу позицію серед форм охорони природи в Польщі. У
Польщі нині є 23 національні парки загальною площею 314,5 тис. га, тобто 1 % площі
країни (табл. 1). Національний парк охоплює територію, що вирізняється особливими
природними, науковими, культурними й освітніми цінностями, площею не менше
1 000 га, у межах якої охороні підлягає вся природна система та її ландшафтні цінності.
Таблиця 1
Категорії охорони природи в Польщі [2]
Природоохоронні об’єкти
Національні парки
Природні заповідники
Ландшафтні парки
Охоронні ландшафти

Екологічні угіддя
Природні-ландшафтні комплекси
Документальні місця
Пам’ятки природи

Кількість
23
1463
121
386
967 (144 – території
спеціальної охорони
птахів + 823 – спеціальні
території охорони
біотопів)
6877
318
155
36293

Увесь природно-заповідний фонд

45636

Території Natura 2000

Площа, га
314 474,5
164 202,1
2 529 022,0
6 990 047,7

9 362 632,0

51 029,5
93 463,6
885,2
–
10 143 124,6 ( без
територій Природа 2000)

Польща прийняла визначення національного парку, затверджене на X (1969)
і XI (1972) з’їздах Міжнародної спілки охорони природи і природних ресурсів
(IUCN–WCU). Усі польські національні парки, які відповідають вимогам IUCN,
опинилися в її списку, зокрема 15 отримало другу категорію, 2 парки отримали п’яту
категорію (Ойцовський і Вігерський). Шість парків (Бєбжанський, Бори Tухольські,
Столових Гір, Нарвянський, Магурський, Витоки Варти) тоді ще не було, тому вони не
прокласифіковані IUCN–WCU. Окрім того, дев’ять національних парків UNESCO
внесла у список біосферних заповідників (Бабьогурський, Біловезький, Бещадський,
Бори Тухольські, Кампіноський, Карконоський, Поліський, Словінський, Татршансь-
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кий), зокрема один (Біловезький) був визнаний UNESCO об’єктом світової спадщини [11]. Територія парків доступна для відвідування, однак туристичний рух може
відбуватися винятково визначеними стежками. У межах парків на площі 68 тис. га
(21 % площі всіх національних парків) виокремлено зони так званої стислої охорони
(заповідні), де взагалі заборонене будь-яке втручання людини в екосистему. Найменший у Польщі Ойцовський парк – 2 146 га, найбільший – Бєбжанський – 59 223 га.
Національні парки в Польщі мають лісовий характер, практично 62 % їхньої площі
займають ліси. Виняток – “Витоки Варти”, у якому ліси становлять лише 1 % площі, і
“Нарвянський” (площа лісів – 3 %), у якому основною цінністю є унікальний характер
р. Нарев (анастомозувальне русло).
Природні заповідники (пол. rezerwaty przyrody, англ. nature reserves) – цінні природні просторові форми охорони природи, менші за площею. Наприкінці 2010 р.
кількість об’єктів цього типу досягла 1 463, а їхня загальна площа становила понад
164 тис. га, (0,5 % площі країни і 1,6 % площі природоохоронного фонду країни) (див. табл. 1). Закон від 16 квітня 2004 р. визначає природний заповідник як
територію, яка охоплює простори, збережені в незміненому або малозміненому стані,
екосистеми, біотопи рослин, тварин, грибів та об’єкти і складники неживої природи,
що мають особливі природні, наукові, культурні або ландшафтні цінності [14].
Предметом охорони в заповіднику може бути вся природна система або окремі її
складники, зокрема, фауна, флора, біота грибів, об’єкти неживої природи. Вся територія заповідника або його частини може підлягати обмеженій охороні, активній охороні
або ландшафтній охороні. Заповідники поділяють на дев’ять типів за класифікацією
З. Чубінського [4]: лісовий, флористичний, торф’яний, фауністичний, ландшафтний,
неживої природи, водний, степовий, галофітний. Cеред природних заповідників
лише 73 (5 %), загальною площею 2 132 га належать до категорії заповідників неживої
природи (див. табл. 1). Прикладом може бути заповідник неживої природи “Гора
Зборів” (45 га) в межах Краківсько-Ченстоховської височини з вапняковими останцями
висотою до 30 м, карстовими лійками, карстовими печерами, у які відкрито доступ
туристів, або заповідник неживої природи “Госьцьож” (174 га) у КуявськоПоморському воєводстві, розташований на терасі Торунсько-Еберсвальдської прадолини, головною метою охорони в якому є збереження унікальних серій шаруватих
донних озерних відкладів віком понад 12 тис. років.
Ландшафтні парки (пол. parki krajobrazowe, англ. landscape parks). Іншим важливим складником природно-заповідного фонду Польщі є 121 ландшафтний парк
загальною площею понад 2,5 млн га, що становить понад 8 % площі країни (див. табл. 1). Особливістю ландшафтних парків, на відміну від попередніх форм
природно-заповідного фонду, є те, що в них можна вести господарську діяльність.
Ландшафтний парк створюють на території, що має природні, історичні і культурні та
ландшафтні цінності для збереження, популяризації цих цінностей в умовах зрівноваженого розвитку. Такий парк повинен слугувати краєзнавчій рекреації, тобто туризму,
відпочинку, а також освіті [8]. Хоча в межах ландшафтних парків і допустима антропогенна діяльність, проте є певний перелік заборон, які можуть застосовувати в парку.
Перелік цих заборон визначає ст. 17 Закону про охорону природи [14]. Це значно менш
рестриктивна форма охорони природи порівняно з національними парками і природними заповідниками, однак не менш популярна. Наприклад, у Люблінському, прикордонному з Україною, воєводстві локалізовано 17 таких парків. Найстарший ландшафт-
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ний парк у Польщі – “Сувальський” (1976), а найбільший за площею – ландшафтний
парк “Долина Баричі” (понад 84 га).
Охоронні ландшафти (пол. obszary chronionego krajobrazu, англ. protected
landscape areas). Такі території займають значні площі – річкові долини, лісові
комплекси, горбогір’я, дюнні поля, торфовища тощо. Ці простори вважають цінними
з огляду на винятковий ландшафт, багатство екосистем або виконувану ними функцію
екологічних коридорів між важливішими просторами, які охороняють, наприклад
національними, ландшафтними парками і заповідниками. Ці території цінні, оскільки
дають змогу задовольняти потреби, пов’язані з туризмом і відпочинком [10]. За даними
на кінець 2010 р., у Польщі існувало 386 територій ландшафту, що перебували під
охороною, загальною площею майже 7 млн га, або 22,3 % від площі країни (див. табл. 1). Це одна з найменш рестриктивних просторових форм охорони
природи в Польщі з мало обмежувальним охоронним режимом. Головне призначення
територій ландшафтів, які перебувають під охороною, – рекреація, а господарська
діяльність підлягає лише незначним обмеженням (заборона будівництва об’єктів,
шкідливих для середовища, і нищення навколишнього середовища). Прикладом
охоронних ландшафтів можуть бути “Збуєнські друмліни”, 7 085 га (КуявськоПоморське воєводство); “Долина Бугу”, 30 162 га (Підляське воєводство); “Ози
Вєльовицькі”, 815 га (Бидгоське воєводство); “Бардські і Совині гори”, 22 500 га
(Дольношльонське воєводство).
Мережа територій “Natura 2000” (пол. siec obszarów Natura 2000, англ. Natura
2000 network of protected areas) – це комплексна європейська екологічна мережа, яку
створюють у Європі для збереження природних біотопів і видів, яким загрожує
зникнення. У Польщі цю форму охорони впроваджено 2004 р. Планують, що такі
простори охоплять близько 15–20 % площі країни. Юридичною підставою створення
мережі “Natura 2000” є два юридичні акти: Директива Ради 79/409/EWG від 2 квітня
1979 р. у справі охорони дикого птаства (так звана Пташина директива), та Директива
Ради 92/43/EWG від 21 травня 1992 р. у справі охорони природних біотопів і дикої
фауни та флори (так звана Біотопна директива). Вони передбачують створення системи
просторів, з’єднаних екологічними коридорами, тобто фрагментами ландшафту, які
уможливлюють міграцію, поширення й обмін генетичного фонду видів. Завданням
мережі є збереження біорізноманіття завдяки охороні не лише найцінніших і найрідкісніших елементів природи, а також найбільш типових, найбільше поширених
природних систем, характерних для біогеографічних регіонів (наприклад, альпійського,
атлантичного, континентального). Територія “Natura 2000” може охоплювати частину
або сукупність просторів і об’єктів, де задіяні інші форми охорони природи. Досі в
Польщі були визначені 144 простори спеціальної охорони птахів (Special Protection
Areas – SPA) та 823 простори, що мають значення для ЄС (Special Areas of
Conservation – SAC) (див. табл. 1).
Пам’ятки природи (пол. pomniki przyrody, англ. natural monuments). Закон про
охорону природи від 2004 р. визначає пам’ятки природи як окремі об’єкти живої
і неживої природи або їх скупчення, які мають особливу природну, наукову, культурну,
історичну або пейзажну цінність та індивідуальні ознаки, які вирізняють їх серед інших
об’єктів [14]. За даними станом на 31 грудня 2010 р. кількість пам’яток природи
в Польщі становила 36 293 (див. табл. 1). Серед пам’яток природи окрему групу
становлять пам’ятки живої природи (дерева, групи дерев, алеї – 33 717) і значно
меншу – тільки трохи більше 5 % усіх пам’яток природи – пам’ятки неживої природи,
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серед яких найбільше ератичних валунів – 1 034, решта (604 об’єкти) – цікаві форми
рельєфу, такі як джерела, водоспади, яри, скелі, фрагменти врізаних долин, печери,
кар’єри тощо. До найцікавіших пам’яток неживої природи належать скелі “Чортовий
камінь” у Магурському національному парку, “Булава Геркулеса” в Ойцовському
національному парку, пульсуюче джерело “Джордан” у Сцібожицах, водоспад і
мінеральні джерела “Ломнічанкі” в Ломніци-Здрою, “Став Вєшхомля” в Вєшхомлі
Вєлькей, “Воронячі Скелі” в Єжманіцах-Здрою, “Гіпсові кристали” в Буску-Здрою,
найбільший ератичний валун у Польщі “Триглав” (50 м у периметрі) в Західнопоморському воєводстві, ератичний валун “Адам” у Парку Жеромського в Щеціні, “Ератичні
валуни Гномів” у Гожешові, карстова печера “Хелосьова Яма” в Явожно і багато
інших.
Документальні місця (пол. stanowiska dokumentacyjne, англ. documentation sities) –
це індивідуальна форма охорони неживої природи, яка передбачає охорону місць,
цінних з наукового і дидактичного погляду. Такими місцями можуть бути специфічні
формації та геологічні профілі, відслонення, товщі порід, які містять скам’янілі рештки
організмів, місця, з яких походять нововідкриті види викопної фауни або флори,
печери, фрагменти експлуатованих або недіючих поверхневих і підземних виробок.
Часто ними є місця, які зовсім не виділяються на поверхні землі, однак про їхню
наявність свідчить відповідна інформаційна таблиця. Документальне місце затверджують ухвалою ради гміни, тобто місцевих органів самоврядування. Детальна сфера
обмежень і заборон для конкретного документального місця визначена в розпорядженні або ухвалі, яка затверджує його створення. Заборони, які можна застосувати в межах
документального місця, перераховані в ст. 45 п. 1. Закону про охорону природи, вони
такі ж, як і у випадку пам’яток природи [14]. За даними станом на 31 грудня 2010 р.
кількість документальних місць у Польщі становила 155 (загальна площа – 885,2 га)
(див. табл. 1). Класифікація документальних місць неживої природи за генезисом
охоплює: а) місця, сформовані внаслідок домінування ерозійних процесів – відслонення і профілі відкладів у річкових долинах (річкова ерозія) або на кліфових узбережжях
та деякі форми рельєфу, такі як яри (річкова ерозія, площинний змив), печери в
піщаних осадових відкладах (ерозія підземних вод), льодовикова поліровка, ератичні
валуни (льодовикова ерозія); б) місця, сформовані внаслідок домінування денудаційних процесів – відслонення в межах вершинних партій височин і підвищень (звітрювання), денудаційні останці (звітрювання у вапнякових породах, розчинення); в) місця,
сформовані внаслідок домінування акумулятивних процесів – форми рельєфу, сформовані в четвертинний час: морени (льодовикова акумуляція), дюни (еолова акумуляція);
г) місця, сформовані внаслідок домінування карстових процесів – форми рельєфу,
пов’язані з карстовою ерозією вапнякових порід (печери, карстові лійки), карстові
джерела; д) місця, сформовані внаслідок домінування зсувних процесів – представлені
зсувними формами рельєфу в піщаних і супіщаних відкладах та відслоненнями, які
виникли внаслідок зсувних процесів; е) місця, які є наслідком діяльності людини –
переважно відслонення і профілі різних відкладів у діючих або недіючих кар’єрах,
недіючі каменоломні (зі збереженими профілями стінок), шахти; є) місця, сформовані
внаслідок різних процесів (полігенетичні) – місця, у яких не можна однозначно
визначити переважаючий геоморфологічний процес. Класифікація документальних
місць неживої природи з урахуванням їхньої цінності охоплює місця, які мають:
а) науково-дидактичну цінність, представлені відслоненнями і профілями;
б) палеонтолого-стратиграфічну цінність; в) стратиграфічно-літологічну цінність;
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г) седиментаційну
або
тектонічну
цінність;
д) палеогеографічну
цінність;
е) загальнонаукову цінність; є) туристично-краєзнавчу цінність, представлені формами
рельєфу або групами форм: денудаційні й денудаційно-карстові останці, печери;
карстові лійки і провалля; зсуви; яри; морени; дюни; поексплуатаційні виробки і
каменоломні; водоспади; джерела. Прикладом таких місць у Польщі є: документальне
місце “Тріас” – палеонтологічна знахідка на території глиняного кар’єру в Красєйові
(Опольське воєводство) з добре збереженими рештками мезозойських метопозаврів і
фітозаврів та інших груп організмів, таких як молюски, дводихальні риби, ганоїди,
харові водорості. Інший приклад – документальне місце “Бялохово” у КуявськоПоморському воєводстві – на площі в 93,52 га охороняється унікальний фрагмент
моренної височини; документальне місце “Печера Вертиця” – на території КраківськоЧенстоховської височини (Сілезьке воєводство) з системою карстових коридорів
і кімнат довжиною 210 м і різницею рівнів 31 м.
Екологічні угіддя (пол. użytki ekologiczne, англ. ecological arable lands) – фрагменти
екосистем, які заслуговують на охорону і мають значення для збереження біорізноманіття – натуральні водойми, лісові й кущові насадження, болота, торфовища, дюни,
стариці, скельні відслонення, природні відкоси, місця локалізації рідкісних або таких,
що перебувають під охороною, видів рослин, тварин, грибів тощо. Екологічні угіддя
належать до об’єктних, тобто індивідуальних форм охорони природи. Суттєвою
причиною створення екологічних угідь є потреба охорони невеликих за площею, проте
цінних з природного погляду природних об’єктів. Вони не можуть бути охоплені
охороною як просторові об’єкти з огляду на невелику площу і зазвичай нижчий ранг
природних цінностей. У Польщі виділено 6 877 екологічних угідь загальною площею
понад 51 тис. га (див. табл. 1). На думку аналітиків, екологічні угіддя – дієве знаряддя
охорони навколишнього середовища, яке використовують у Польщі не повною мірою.
Прикладом екологічних угідь, у яких охороняють геоморфологічну складову, може
бути “Блендовська пустеля” (683,91 га). Метою охорони цього простору є збереження з
наукових, дидактичних і ландшафтних міркувань залишків найбільшого в Польщі
простору континентальних дюнних пісків з цікавими морфологічними формами,
численними рідкісними видами флори, фауни, які перебувають під охороною.
“Блендовську пустелю” вважають великою природною особливістю не лише в масштабі Польщі.
Природно-ландшафтні комплекси (пол. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
англ. landscape nature complexes) – фрагменти натурального і культурного ландшафту,
який заслуговує на охорону з огляду на естетичні й пейзажні цінності. Цінну з природного погляду територію цією формою охорони охоплюють іноді тимчасово як територію, яка в майбутньому може стати природним заповідником. За даними станом на
31 грудня 2010 р. кількість природно-ландшафтних комплексів у Польщі становила 318
загальною площею понад 93 тис. га (див. табл. 1). Головно це фрагменти долин рік,
зокрема їхні витоки, озера, торфовища, горобогір’я, комплекси ставів тощо. Приклади
природно-ландшафтних комплексів, у яких естетичну цінність становить, зокрема,
рельєф: комплекс “Вапнякові Гори” у межах ландшафтного парку “Межріччя Варти і
Відавки” площею 3,64 га – він охоплює фрагмент долини р. Варта, де відслонені
верхньоюрські вапняки і мергелі; “Урочище Любневське”, створене для збереження в
натуральному стані озера Любневсько та його мальовничих прибережних круч;
“Долина Грабі” в Лодзькому воєводстві (478 га) – створена для збереження мальовничої вузької глибоко врізаної мандрівної долини; “Тимавський оз” (площа 1,37 га) у
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Торунському воєводстві, створений для охорони мішаних лісів, що сформувалися на
водно-льодовиковій формі рельєфу.
Якщо ще зовсім недавно геоморфологи і геологи зосереджували зусилля на виділенні
пам’яток неживої природи та документальних місць, їхній охороні в межах великопросторових природоохоронних об’єктів (національних, ландшафтних парків, заповідників)
та за їхніми межами, то останніми роками мода на геотуризм, яка прийшла з Заходу,
дещо скоригувала їхню діяльність. Після входження в ЄС Польща сумлінно запроваджувала всі нововведення, пропоновані адміністрацією ЄС, зокрема і в природоохоронній
сфері. Нині традиційне визначення “охорона неживої природи” (пол. ochrona przyrody
nieożywionej, англ. inanimate nature protection) поступово витісняє термін геоохорона
(пол. geoochrona, англ. geoconservation), яка полягає у збереженні георізноманіття
(пол. georóżnorodnośc, англ. geodiversity) геологічної спадщини (пол. dziedzictwo
geologiczne, англ. geoheritage), її основних або важливих екологічних ознак та успадкованих цінностей. З’явилася низка нових термінів: геомісце (пол. geostanowisko, англ.
geosites, нім. geotope), геопарк (пол. geopark, англ. geopark), геотуризм (пол. geoturystyka,
англ. geotourism) і необхідність їх пристосування до вже наявних природоохоронних
категорій і уніфікації в єдиній системі форм охорони природи, а можливо, навіть і
створення нових природоохоронних категорій.
Геомісця, або геосайти, або геотопи, якщо застосовувати кальку з польської, англійської чи німецької (пол. geostanowisko, англ. geosites, нім. geotope), – це елементи
неживої природи, які мають виразну інформацію про розвиток земної кори або життя
на Землі, яким властиві цінні з туристичного і пізнавального поглядів геологічні або
геоморфологічні особливості, які задокументовані під час інвентаризації й оцінювання.
Поява кілька років тому нового терміна зумовила потребу його пристосування до
раніше виділених у Польщі форм охорони природи (див. табл. 2). А це виявилося
справою непростою. Адже в польській практиці цей термін охоплює і пам’ятки
неживої природи (скелі, ератики, печери, джерела, водоспади), і документальні місця
(відслонення, печери), і екологічні угіддя, і деякі природно-ландшафтні комплекси,
особливо цінні з погляду геоохорони. Протягом останнього десятиліття в Польщі
створено кілька різних баз даних геомісць, зокрема, Польський банк даних GEOSITES
і Центральний реєстр геомісць Польщі, які охоплюють як цінні об’єкти неживої
природи офіційних категорій ПЗФ, так і об’єкти, які в жодну з цих категорій не внесені,
проте надзвичайно цінні з геологічного і геоморфологічного поглядів.
Польський банк даних GEOSITES. Польський банк даних GEOSITES, який налічує
175 об’єктів, виконаний під керівництвом проф. Софії Александрович в Інституті
охорони природи Польської академії наук у Кракові. Його скорочена версія опублікована
в “Nature Conservation” (Vol. 62 (5), 2006), а Інтернет-версія доступна на сервері інституту [6]. Пошук можна виконувати за різними ключами: віком порід (наприклад, тріас),
віком процесів (карбон), воєводством (Люблінське), фізико-географічним поділом
(Волинське Полісся), характером порід (скажімо, леси), формою охорони (ландшафтний
парк), дисципліною, що вивчає (геоморфологія). Результат пошуку представлений на
екрані детальною інформацією, яка охоплює місцезнаходження, фрагмент карти,
детальний опис, список літератури про цей об’єкт тощо.
Центральний реєстр геомісць Польщі (пол. Centralny Rejestr Geostanowisk Polski).
У 2010 р., незалежно від бази C. Александрович, на замовлення міністра середовища,
Державний геологічний інститут створив Центральний реєстр геомісць Польщі, у якому
зібрано інформацію про найцінніші об’єкти неживої природи в Польщі – окремі відсло-
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нення, групи відслонень, скельні утворення, ератичні валуни, карстові форми, форми
звітрювання та ін. [3]. У Центральному реєстрі геомісць Польщі пошук можна виконувати за: 1) локалізацією згідно з: а) адміністративним поділом, б) номером аркуша карти,
в) геологічним районуванням; 2) типом об’єкта: а) природне геологічне відслонення,
б) штучне геологічне відслонення, в) акумулятивна форма рельєфу, г) денудаційна форма
рельєфу, д) водний об’єкт, е) гірничодобувний об’єкт, є) палеонтологічна стоянка,
ж) місцезнаходження
цікавих
мінералів
або
скель;
3) рангом
об’єкта:
а) загальнодержавний, б) локальний, в) міжнародний, г) регіональний; 4) розташуванням:
а) на туристичному шляху, б) на території парку, в) неподалік від туристичного шляху,
г) на відлюдді; 5) доступністю: а) утруднений доступ, б) легкодоступний, в) недоступний,
г) важкодоступний, д) потребує спеціального обладнання.
Таблиця 2
Геомісця Польщі з поділом за рангами об’єктів (станом на 31.07.2012) [3]
Воєводство
Дольношльонське
Куявсько-поморське
Люблінське
Любуське
Лодзьке
Малопольське
Мазовецьке
Опольське
Підкарпатське
Підляське
Поморське
Шльонське
Свєнтокшиське
Вармінсько-Мазурське
Великопольське
Західнопоморське
Разом

Ранги об’єктів
загально- регіональміжнародний
державний
ний
0
7
93
0
12
16
20
36
141
2
2
12
0
11
40
12
33
191
1
16
18
4
2
27
3
9
81
4
11
21
0
12
88
6
18
75
18
27
98
3
20
12
1
17
41
13
35
60
87
268
1014

локальний
47
13
105
9
16
46
38
17
39
34
29
47
30
19
6
24
519

Кількість

Кількість,
%

147
41
302
25
67
282
73
50
132
70
129
146
173
54
65
132
1888

7,8
2,2
16,0
1,3
3,6
14,9
3,9
2,6
7,0
3,7
6,8
7,7
9,2
2,9
3,9
7,0
100

Результат пошуку представлений на екрані у восьми закладках: 1) загальна характеристика, яка охоплює базову інформацію про об’єкт, зокрема, конкретне місцезнаходження (координати GPS), можливість доїзду, форму власності території; 2) фізичні
параметри: довжина, ширина, висота, площа, висота над рівнем моря; 3) актуальний
стан: форма власності, статус, стан збереження, розташування, доступність, ранг
об’єкта, оцінка дидактичної, туристичної, наукової привабливості в балах, загальна
оцінка привабливості об’єкта; 4) геологічна характеристика: геологічне районування,
вік, літологія, форма рельєфу, генезис, детальна геологічна характеристика об’єкта;
5) графічна документація: фото, дата виконання, автор; 6) опрацювання;
7) бібліографія; 8) карта. Так детально описано кожне геомісце, а таких сьогодні
(31.07.2012) – 1 888 одиниць!
Геопарки (пол. geoparki, англ. geoparks). У 2004 р. IUGS вирішив створити нову
одиницю для промоції геологічної спадщини і почав підтримувати ініціативи організації Європейської мережі геопарків (англ. European Geoparks Network (EGN) і Глобаль-
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ної Мережі Геопарків (англ. Global Geoparks Network (GGN), яку патронує ЮНЕСКО.
Тепер геопарки – найважливіша міжнародна категорія охорони геологічної спадщини.
Геопарк – це територія з визначеними межами, цікавою геолого-геоморфологічною
історією, у якій є поодинокі або мозаїчно розміщені об’єкти, цікаві з геологічного,
геоморфологічного, палеонтологічного поглядів (геомісця), важливі з погляду науки,
рідкісності або типовості поширення, естетичної, навчальної або туристичної цінності,
задокументовані в ході інвентаризації й оцінювання. Геопарки не є юридичною
формою охорони неживої природи, як об’єкти природно-заповідного фонду, визначені
Законом про охорону природи від 16 квітня 2004 р. і можуть мати різний ранг, починаючи від місцевого значення, загальнодержавного до європейського і світового. У
Польщі, як і в інших країнах, найбільш відповідними просторами для такої форми
охорони є ландшафтні парки, які охоплюють значні території, що мають важливе
значення для наук про Землю, а одночасно доступніші, ніж інші території, що перебувають під охороною, для туристичного і дидактичного використання. Геопарки можна
створювати і в інших місцях. Місцевий геопарк – це геопарк найнижчого рангу. Його
можна створити внаслідок домовленості (і відповідної ухвали) місцевих суб’єктів
(органів місцевої влади, органів охорони природи, представників науки), сконцентрованих довкола ідеї промоції геологічної спадщини, в умовах зрівноваженого розвитку.
Місцеві геопарки не є членами мережі європейських і світових геопарків, проте існує
можливість їх верифікації внаслідок надання їм відповідного статусу національного
(загальнодержавного) геопарку. За ініціативи головного геолога Польщі Хенрика Яцка
Єзерського група експертів розпочала роботу, спрямовану на вироблення принципів і
процедур на базі місцевого виділення геопарків загальнодержавного значення в Польщі.
Першим об’єктом у Польщі, який 21.10.2009 р. отримав сертифікат геопарку загальнодержавного значення, була “Дуга Мужакова” (пол. Łuk Mużakowa) – єдине кінцевоморенне пасмо, яке видно з космосу. Крім нього, геопарками загальнодержавного значення
є “Гора Святої Анни” та “Карконоський національний парк” (див. табл. 3).
Cьогодні на завершальному етапі є проекти геопарків загальнодержавного значення:
“Долина Камєнней”, “Яцвєж”, “Камяний ліс на Розточчі”, “Малопольська врізана долина
Вісли”, “Післяльодовикова країна Драви і Дембніци”. Ще 14 (див. табл. 3) перебувають
на стадії пропозиції.
Території, які мають сертифікат геопарку загальнодержавного значення, на прохання можуть включати в Європейську мережу геопарків та в Глобальну мережу геопарків, яку підтримує ЮНЕСКО. Зокрема, 17 вересня 2011 р. польський геопарк “Дуга
Мужакова” отримав сертифікат Європейського геопарку [13].
Щораз частіше останнім часом говорять про те, що геопаркам, статус яких можна
порівняти зі статусом об’єктів мережі Natura 2000, категорію яких впроваджено в ПЗФ
Польщі 2004 р., теж необхідно надати офіційну категорію природно-заповідного фонду
Польщі.
Окремі геомісця і геопарки після відповідного рекламування і надання доступу
стають предметами туристичного зацікавлення, тобто геотуристичними об’єктами.
Зрештою, такою є одна з цілей, задля яких ці об’єкти і створюють. Поєднання геотуристичних атракцій зі спеціально створеними дидактичними стежками дає змогу зацікавити туристів геологічною будовою конкретного району. В цьому напрямі в Польщі
останніми роками ведуть величезну роботу. І приклад цього – загальнопольський
каталог геотуристичних об’єктів.
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Таблиця 3
Геопарки загальнодержавного значення, проекти яких уже зроблені або розробляють
Робоча назва геопарку
“Долина Камєнней”
“Долина Віслоки”
“Яцвєж”
“Юрський”
“Кам’яний ліс на Розточчі”
“Августовський канал”
“Флішові Карпати і їхні
мінеральні води”
“Соляна шахта Величка”
“Країна льодовикової епохи
на берегах Одри”
“Малопольська врізана
долина Вісли”
“Внутрісудетський прогин”
“Пеніни”
“Післяльодовикова країна
Драви і Дембніци”
“Понідщина”
“Район Вальбжиха”
“Сленжа”

“Клодський сніжник”
“Свєнтокшиський”
(Хенцінсько-Келецький)

Джерело, де можна отримати інформацію про проект
http://voluminajurassica.org/pdf/volumen_II_1-16.pdf
http://www.turyzmdlaregionu.eu/gfx/turyzm/userfiles/_public/artykul
_2/majecka_wisniewska_artykul_kwartalny.pdf
http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&i
d=2172&Itemid=608
http://www.zpk.com.pl/ochrona_przyrody/2007/program.doc
http://kamiennylas.pl/
http://www.turyzmdlaregionu.eu/gfx/turyzm/userfiles/_public/artykul
_2/majecka_wisniewska_artykul_kwartalny.pdf
http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-geologiczne-pigpib/czasopisma/przeglad-geologiczny/3882-przegld-geologiczny2011-09-tom-59
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. Geoparks – the most valuable
landscape parks in Southern Poland // Polish Geological Institute. –
Special Papers 13. – 2004. – S. 49–56.
http://www.moryn.pl/aktualnosci/dzial/146.dhtml
http://www.pgi.gov.pl/pl/wydawnictwa-menu-tekst/link-menu-lewewyd/przeglad-geologiczny/3694-przegld-geologiczny-2011-05-tom-59
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. Geoparks – the most valuable
landscape parks in Southern Poland // Polish Geological Institute. –
Special Papers 13. – 2004. – S. 49–56.
http://oksir.nazwa.pl/Geopark/artykuly/pl/MISKIEWICZ.html
http://www.partnerstwodrawy.org/epoka-polodowcowa,64,2.html
http://www.ujk.edu.pl/ios/konferencja.pdf
http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=content&task=view&id=2317
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. Geoparks – the most valuable
landscape parks in southern Poland // Polish Geological Institute. –
Special Papers 13. – 2004. – S. 49–56.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S. Geoparks – the most valuable
landscape parks in Southern Poland // Polish Geological Institute. –
Special Papers 13. – 2004. – S. 49–56.
http://www.geopark-kielce.pl/index.php?id1=74

Каталог геотуристичних об’єктів у Польщі (пол. katalog obiektów geoturystycznych
w Polsce) створений у Гірничо-металургійній академії в Кракові на замовлення
Міністерства довкілля і профінансований Національним фондом охорони довкілля та
водного господарства для популяризації геологічного минулого країни. Публікація є
підсумком праці багатьох геологів, географів і осіб, професійно пов’язаних з охороною
середовища, з різних наукових установ. Версія он-лайн з інтерактивним пошуком
об’єктів доступна на сайті Міністерства довкілля [9].
Метою роботи було виділення і задокументування різних геотуристичних об’єктів,
які є в усіх воєводствах Польщі, на базі затверджених і запропонованих для затвердження
документальних місць неживої природи. З-поміж понад 600 нових пропозицій докумен-
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тальних місць було вибрано 300 найцікавіших та найцінніших з науково-дидактичного
погляду. З цього списку та зі списку раніше затверджених 138 документальних місць
вибрано групу 100 найцікавіших геотуристичних об’єктів. Геотуристичні об’єкти були
каталоговані згідно з адміністративним поділом Польщі. Для отримання інформації про
геотуристичні особливості того або іншого об’єкта необхідно, передусім, вибрати
воєводство, а потім – конкретний геотуристичний об’єкт. Наприклад, на території
Люблінського воєводства до найцікавіших у масштабі всієї країни зачислено п’ять
об’єктів, а саме: “Крейдовий кар’єр у Блажові”, “Стінка Пожариських у кар’єрі в
Бохотніци”, “Вапнякові кар’єри в Желебську і Новінах”, “Лесовий яр у Сонсядці”,
“Скам’янілі пеньки в Сєдлісках”. Кожен об’єкт детально описаний польською й англійською мовами. Опис охоплює: 1) локалізацію з урахуванням: а) адміністративного,
б) геологічного, в) геоморфологічного районування; 2) детальну геологічну, геоморфологічну, палеогеографічну, стратиграфічну характеристику об’єкта; 3) детальну топокарту з зазначенням об’єкта; 4) фотографії.
Отже, короткий перегляд структури ПЗФ Польщі з погляду охорони неживої природи дає змогу виділити як подібні риси зі структурою ПЗФ України (наприклад,
існування категорії пам’яток неживої природи, охорону об’єктів неживої природи в
межах великопросторових форм), так і відмінні (наприклад, відсутність у системі
ПЗФ України категорії документальних місць, яка передбачає охорону виняткових
об’єктів, цінних з геологічного або геоморфологічного поглядів; екологічних угідь,
природно-ландшафтних комплексів, у яких досить часто охороняють різні форми
рельєфу), більшу роль у Польщі, особливо після 2009 р., органів самоврядування в
створенні й зміні меж об’єктів ПЗФ. Загальноєвропейська “мода” на геомісця і геопарки, яка охопила Польщу протягом останніх кількох років, та перспективи використання
цих об’єктів неживої природи в геотуристичних цілях засвідчили необхідність внесення коректив у структуру ПЗФ Польщі для ліпшої експозиції об’єктів неживої природи і
чіткішої їх категоризації.
Сьогодні налічують 45 636 об’єктів ПЗФ Польщі, що охоплюють понад
32 % території країни, 1 888 детально прокласифікованих геомісць, 3 геопарки і
14 геопарків на стадії проекту. Триває величезна робота, спрямована на створення
детальної бази об’єктів ПЗФ, яка засвідчує основне, чого можна і потрібно навчитися в
наших сусідів, – бажання і вміння створювати й охороняти природоохоронні об’єкти і,
зокрема, об’єкти неживої природи, небувалий ентузіазм і масштабність, з якою на всіх
рівнях, починаючи від локального гмінного і закінчуючи загальнодержавним, ведуть
роботи зі збереження для майбутніх поколінь геологічної спадщини, і бізнес-запалу, з
яким створюють геотуристичну мережу, яка, крім фінансових профітів для власників
цих об’єктів, сприятиме популяризації геологічного минулого країни.
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THE CHARACTERISTIC OF THE NATURE PROTECTION
OF THE INANIMATE OBJECTS IN POLAND
Inna Sirenko
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Doroshenko St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine
An attempt was made to present the state and the characteristic of the nature conservation in Poland.
Mainly in that part which deals with inanimate nature objects; systematizing the experience of our
neighbors by adapting existing organizational forms to the new forms introducted in the world, to show
the most interesting of the existing classifications and principles of their creation.
Key words: forms of nature conservation, geoconservation, георазнообразие, geodiversity, geotop,
geoparks, geotourism.

СПЕЦИФИКА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ В ПОЛЬШЕ
Инна Сиренко
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Дорошенко, 41, 79000, г. Львов, Украина
Показано состояние и специфику природно-заповедного фонда Польши, прежде всего в той
части, которая касается охраны объектов неживой природы. Систематизировано опыт наших
соседей на пути приспособления существующих ранее природоохранных категорий к новым,
активно входящим в нашу жизнь в течение последнего десятилетия, приведено наиболее
интересные классификации и принципы, положенные в основу их создания.
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