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ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Минуло понад двадцять п’ять років з часу видання останнього реєстру 

природно-заповідного фонду Тернопільської області, який нині став бібліо-
графічною рідкістю.

За цей час змінилися не тільки якісні та кількісні показники природно-
заповідного фонду, але й, взагалі, стратегія державної екологічної політики на 
всіх рівнях.

З 1960 року площа природно-заповідного фонду області зросла з 60 га до 
122,2 тис. га, а відсоток заповідності території області сягнув 8,84%. Вагомий 
внесок у заповідання неповторних куточків рідного краю вніс відомий дослід-
ник і заслужений природоохоронець України М.П. Чайковський. Розвиток ме-
режі природно-заповідного фонду триває і сьогодні. 

Природно-заповідний фонд становить собою виховну, патріотичну, му-
зейну, наукову, освітню, історико-культурну, природоохоронну, естетичну, 
етичну, лікувально-оздоровчу, релігійну цінності.

Пропонована Вам книга є оригінальною з двох причин.
По-перше, вона стосується опису розвитку мережі природно-заповідного 

фонду області. 
По-друге, у пропонованій книзі узагальнено наукову інформацію щодо 

цінності видової різноманітності майже всіх груп організмів заповідних тери-
торій краю.

Порівнюючи природні еталони з територією, що підлягає господарському 
використанню, можна спостерігати та передбачати різні явища, важливі як для 
теоретичних наук, так і для господарської практики.

Ландшафти Тернопільщини дійсно є неповторними. Заказники, пам’ятки 
природи, заповідні парки, дендропарки з успіхом правлять за “зелені класи” 
для розташованих поблизу вищих навчальних закладів, шкіл. Тут проводяться 
заняття, уроки, польові практики, організовуються фенологічні спостережен-
ня, збирається науковий матеріал для написання дипломних, магістерських 
робіт, кандидатських і докторських дисертацій.

Недарма вони захоплюють не тільки українських туристів, але й багатьох 
відвідувачів нашої держави, які приїжджають до нас із-за кордону.
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Передмова

На території Тернопільщини залишились сліди стародавніх поховань, го-
родищ, валів, меморіальних дерев та геоморфологічних утворень, які мають 
неабияку історико-культурну, наукову вартість. Збереження цих елементів — 
важливий мотив для заповідання природних комплексів та об’єктів.

Священні природні об’єкти — джерела, велетенські де-
рева, скелі, які мають для місцевого населення релігійну 
цінність, добре збереглися в нашій області, їх опис зна-
ходить належне місце у книзі.

Каньйони Дністра, Збруча, Серету належать до світових геологічних 
пам’яток як одні з найінформативніших відслонень силурійських і девонських 
відкладів. Всесвітньо відомими є також і гіпсові печери.

 Разом з тим область належить до однієї з найбільш антропогенно освоє-
них територій. Ось тому збереження унікальних еталонів природи є нагальним 
завданням для наступних поколінь.

Видання має ще й унікально важливе значення як наукова основа збере-
ження неповторних природних цінностей цих заповідних територій, які в по-
єднанні з історико-культурними об’єктами, роблять нашу область справжньою 
перлиною Подільської землі.

Ці заповідні скарби ми зобов’язані зберегти, щоб передати її прийдешнім 
поколінням у всій неповторній красі, різноманітності і довершеності. Лише 
наші нащадки через багато віків зможуть оцінити, наскільки ми були мудрими 
й розважливими, господарюючи на нашій землі, наскільки самовіддано служи-
ли справі збереження її природної краси та історичної слави. 

Без сумніву, пропонована книга є прикладом такого служіння, а ініціати-
ва її авторів заслуговує наслідування.

Авторський колектив
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РОЗДІЛ 1

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
РЕГІОНУ ТА ПОЛОЖЕННЯ В СИСТЕМІ  

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУАННЯ

1.1. Фізико-географічні умови
Тернопільська область займає західну частину Подільської височини, яка 

відзначається рівнинністю поверхні та значними абсолютними висотами. Се-
редня висота області 326 м н.р.м., максимальна — 443 м н.р.м. (біля м. Бере-
жани), а мінімальна — 116 м н.р.м., при впадінні р. Збруч у р. Дністер. Загалом 
поверхня області має суцільний нахил з півночі на південь, від так званих 
Кременецьких гір до Дністра.

Рівнинність найбільш властива центральній частині області, замкнутій у 
багатокутнику приблизно між містами Зборів —Тернопіль — Гримайлів — Хо-
ростків — Бучач — Зборів. На цій територій поверхня дуже мало розчленована, 
особливо на межиріччях рік Стрипи та Серету, Серету й Гнилої, Серету та 
Гнізни, де коливання відносних висот не перевищує 15–20 м. Цю частину об-
ласті називають Тернопільським плато.

Периферійні частини області характеризуються значною почленованіс-
тю своїх поверхонь. Найбільш почленована західна частина області в межах 
Бережанського, Монастириського й Підгаєцького районів, яка є справжнім 
горбогір’ям з абсолютними висотами пагорбів понад 400 м н.р.м. і відносними 
120–150 м. Ця частина має назву Подільське горбогір’я.

Кременецькі гори — асиметрична височина, що в декількох місцях досягає 
і навіть перевищує 400 м абсолютної височини. Північний схил Кременець-
ких гір стрімкий, місцями урвистий, сильно почленований ярами та балками 
і піднімається над прилеглою частиною Малого Полісся на 120–150 м, тоді як 
південний поступово знижується і переходить у Тернопільське плато. Умовно 
південною межею Кременецьких гір можна вважати долини рік Ікви та Вілії.

Придністров’я — південна периферія області. Це висока рівнина, глибоко 
розчленована долинами Дністра (Стрипи, Джурина, Циганки, Збруча) на па-
ралельні пасма. Долини річок, врізані в плато на 120–170 м, мають скелясті, 
часто заліснені схили, дуже вузькі заплави і тераси, що ширшають тільки на 
внутрішніх вигинах меандрів. Тут формується специфічний місцевий клімат — 
тепліший і сухіший в долинах, ніж у межиріччях. Межу Придністров’я умовно 
проводимо по лінії міст Бучач — Чортків — Кам’янець-Подільський (у Хмель-
ницькій обл.).
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Розділ 1

Навкіс від c. Панасівка Зборівського р-ну до смт Гусятин область перети-
нає Товтровий кряж, або Медобори. Він піднімається досить виразним пасмом 
над рівниною Тернопільського плато [14].

Частина території на крайньому північному сході області між Товтровим 
кряжем, Кременецьким горбогір’ям та межею з Хмельницькою областю має 
назву Авратинська височина. Це вододіл, який поділяє басейни рік Горині, 
Південного Бугу та Збруча. Загалом має плоску, злегка хвилясту поверхню, яка 
досягає середньої висоти 320 м н.р.м, а максимально — 375 м н.р.м. [4].

У структурному відношенні територія Тернопільської області розміщена 
в межах Волино-Подільської частини (плити) Східно-Європейської (Руської) 
платформи. У її геологічній будові представлені осадові породи верхнього про-
терозою, палеозою, мезозою і кайнозою, які залягають на докембрійському 
кристалічному фундаменті. Породи кристалічного фундаменту розміщені на 
значній глибині й ніде в області на поверхню не відслонюються. Фундамент 
розчленований рядом регіональних розломів з амплітудою 1,5-2 км, які про-
стягаються переважно у північно-західному та північно-східному напрямках. 
Деякі з розломів простежуються і в залягаючих на фундаменті більш молодих 
осадових породах.

1.2. Геоморфологічні райони
Територія Тернопільської області розташована в межах однієї геоморфо-

логічної області — Волино-Подільської височини. У її складі виділяють дві 
підобласті: Подільської височини та Малого Полісся.

Підобласть Подільської височини
Північна межа її дуже чітка — проводиться вздовж лінії добре вираженого 

у рельєфі Північно-Подільського уступу. На заході, сході та півдні Подільська 
височина простягається за межі Тернопільської області.

У межах підобласті виділяють шість геоморфологічних районів.
Гологоро-Кременецьке горбогір’я — це високо піднята (понад 400 м 

н.р.м.) вододільна смуга північного краю Поділля, має різко виражену аси-
метричну будову — стрімкий обривистий північній схил висотою 150–200 м 
(Північно-Подільський уступ) і пологий південний. Високі абсолютні позна-
чки поверхні, раптовий спад рівня Подільського плато на північ у поєднанні 
з інтенсивним його розчленуванням створюють враження гірського рельєфу. 
Тому східну частину гряди від р. Ікви на заході до Збитеньки на північному 
сході часто називають Кременецькими горами.

Однією з характерних особливостей гряди є наявність перед її північним 
краєм низки ерозійних останців та останцевих масивів, відчленованих від По-
дільського плато (гора Бужа біля c. Бережці, Стіжок, Дубовиця та інші в пів-
нічно-східній частині гряди).

З віддаленням на північний схід від Кременця гряда поступово знижуєть-
ся до 280–300 м. Схили її виположуються, різкі форми рельєфу зникають, ін-
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1.2. Геоморфологічні райони

тенсивність глибинної ерозії сповільнюється і молоді яри трапляються рідше, 
а вододіли набувають горбистого вигляду з пологими згладженими схилами.

Подільська горбиста гряда є східним найбільш піднятим краєм Західно-
Подільського горбогір’я. Східна межа проходить по вододілу Золотої Липи та 
Стрипи, західна лежить у межах Львівської й Івано-Франківської областей. 
Абсолютні позначки поверхні гряди досягають 400–440 м. Поверхня гряди ін-
тенсивно розчленована глибокими (до 150–200 м) зрілими системами лівих 
приток Дністра (Гнилої Липи, Золотої Липи, Коропця) та балками. Вершини 
горбів згладжені, заокруглені, без різких форм.

Тернопільська структурно-пластова рівнина займає центральну частину 
області. З заходу вона обмежена Подільською горбистою грядою, зі сходу — 
Товтровою грядою, з півночі — Гологоро-Кременецькою моноклінальною 
грядою, з півдня — Придністровською структурно-пластовою глибоко розчле-
нованою рівниною. Порівняно з іншими оточуючими грядами займає більш 
низинне положення у рельєфі. Поверхня рівнини плоска, слабо хвиляста, злег-
ка нахилена на південь і південний схід. Абсолютні позначки її на півночі до-
сягають 380–400 м, на півдні — 300–350 м.

Придністровська структурно-пластова глибоко розчленована рівнина охо-
плює південну частину Західного Поділля, яка прилягає до Дністра. Північна 
її межа проходить приблизно по лінії Бучач — Борщів. Район виділяється зна-
чною (150–200 м) глибиною ерозійного врізу річок, наявністю глибоких кань-
йоноподібних річкових долин зі стрімкими обривистими схилами і вузькими, 
майже позбавленими заплав, днищами. Межиріччя рівні, злегка хвилясті. Пе-
рехід від плоских межиріч до глибоких долин дуже різкий, раптовий.

У межах цього району на підставі геоморфологічних відмінностей виді-
ляють 2 підрайони — західний і східний, границя між якими проходить у ме-
ридіональному напрямку і збігається з долиною Серету.

Західний підрайон характеризується більш інтенсивними неотектонічни-
ми підняттями, сумарні амплітуди 340–350 м. Розвинений згладжений рівнин-
ний рельєф. На стрімких схилах річкових долин усюди відслонюються черво-
но-бурі аргіліти та пісковики нижнього девону.

Східний підрайон охоплює південну частину межиріччя річок Серету та 
Збруча. Характеризується значно меншими (280–300 м) амплітудами неотекто-
нічних піднять і нижчими абсолютними позначками сучасного рельєфу. Серед 
відкладів тортону поширені гіпси, потужність яких досягає 20–25 м, що спри-
яє широкому розвитку карстових процесів. Поверхня межиріч більш хвиляс-
та, нерідко на них трапляються карстові лійки, понори, що з’єднані з густою 
мережею підземних лабіринтів — печер, яких тут нараховується більше десяти. 
На плоских межиріччях рік Серету та Нічлави, рідше Нічлави й Збруча є ряд 
невеликих озер. Здебільшого вони безстічні, місцями з’єднані пониженнями з 
верхів’ями балок.

Східно-подільська структурно-пластова рівнина займає частину області, 
розміщену на схід від Товтрової гряди. Більша її частина у межах Хмельниць-
кої області. Поверхня рівнини плоска, слабо хвиляста. Абсолютні позначки 
досягають 340–350 м. На плоских вододілах часто трапляються блюдцеподібні 
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пониження. Долини річок широкі, заболочені, з виположеними схилами. Най-
більш піднята частина рівнини — Авратинська височина.

Товтрова горбиста рифова гряда — це чітко виражений у рельєфі Поділля 
орографічний елемент. Вона витягнута з північного заходу на північний схід 
по лінії Підкамінь — Збараж — Скалат — Гримайлів і далі за Збруч у напрямку 
Кам’янця-Подільського. У морфології Товтрового пасма виразно виділяються 
головна гряда та бокові грядки і горби, віддалені від неї на відстань до декіль-
кох кілометрів. Загальна ширина горбистої рифової гряди 3–15 км. Абсолютні 
позначки 380–400 м, до 430 м. Гряда має асиметричну будову — південно-за-
хідний її схил стрімкий, північно-східний — більш пологий.

Підобласть Малого Полісся
До цієї підобласті входить лише невелика крайня північна частина Терно-

пільської обл., яка межує з Рівненською обл. З півдня Мале Полісся обмеж-
ується Північно-Подільським уступом, з півночі — уступом Волинської висо-
чини, за межами Тернопільської області. Частина Малого Полісся, яка розмі-
щена в Тернопільській області, належить до одного геоморфологічного райо-
ну — Кременецько-Дубнівської денудаційної рівнини. Вона характеризується 
плоским, порівняно одноманітним рельєфом з низькими (210–220 м, рідше 
240–250 м) абсолютними позначками. На більш піднятих ділянках поверхні 
спостерігаються виходи крейди. Нерідко трапляються заболочені ділянки. Ви-
рівняність поверхні, низькі абсолютні позначки, наявність боліт, поширення 
пісків та еолових форм рельєфу дуже нагадують поліські ландшафти [15].

1.3. Клімат
Радіаційний баланс — на території області найвищі додатні суми при-

падають на червень — липень, а найбільші від’ємні — на січень. Річна сума 
балансу на більшій частині території становить 40 ккал/см2, на півдні — у 
районі Західно-Подільського Придністров’я — дещо перевищує цей показник 
(Борщів — 41,4 ккал/см2).

Циркуляція атмосфери характеризується частими вторгненнями пові-
тряних мас Атлантики і таким же частим проходженням циклонів. Помітний 
вплив континентального і навіть арктичного повітря, а також антициклонів, 
особливо східно-європейських. Переважає західний перенос повітряних мас, 
що зумовлює перевагу вітрів західної чверті горизонту над вітрами східної 
чверті. Описана закономірність вітрового режиму спостерігається в усі пори 
року. Часта адвекція повітряних мас з Атлантичного океану пом’якшує до-
бові та річні коливання температури повітря. Активна циклонічна діяльність 
і термічна конвенція (у теплі пори року) сприяють тут випаданню порівняно 
великої кількості опадів.

Загальні риси клімату області визначаються річним ходом основних ме-
теорологічних елементів (температура, опади) і розподілом їх по території. 
Термічний режим області характеризується континентальним типом річного 
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ходу температури повітря. Середня температура найтеплішого місяця (липня) 
становить +18-19 °С, а найхолоднішого (січня) — 4,5-5,5 °C. Дещо нижчі тем-
ператури січня приурочені до західних районів і понижених частин області, а 
найнижчі — до північних районів і найбільш піднятих ділянок центральних 
районів. Найвищі липневі температури характерні для південних районів, а 
найнижчі — для західних і найбільш піднятих ділянок центра області. Амплі-
туда річних коливань температури змінюється по всій області в межах 23-24 °С, 
що свідчить про помірну континентальність клімату області [15, 16].

По області в середньому за рік випадає 520–700 мм опадів. Їх розподіл 
по території характеризується значною строкатістю, що зумовлено впливом 
висоти та форм рельєфу. Навітряні схили, особливо західні, навіть незначних 
підвищень місцевості одержують більше опадів, ніж закриті долини і улогови-
ни. Вертикальний градієнт річних сум опадів становить 55 мм на кожні 100 м 
підвищення. Виявляється також загальне поступове зниження річних опадів із 
заходу на схід і з північного заходу на південний схід, що пов’язано з загаль-
ним пониженням поверхні території і наростанням континентальності клімату 
в цих напрямках.

1.4. Річкова мережа
Ріки Тернопільської області належать до двох басейнів: басейну Дністра, 

який займає 82% території, та басейну Прип’яті — 18%. В області понад 2400 
річок і потічків із сумарною довжиною більше 10000 км, але переважають річ-
ки, довжина яких менша 10 км. Середня густина річкової сітки становить 0,48 
км/км2, змінюється від 0,20 (у центрі області) до 0,76 км/км2 (на її окраїнах). 
Особливістю гідрографії є те, що більшість річок протікає в меридіональному 
напрямку (з півночі на південь) та має досить значний нахил, який коливаєть-
ся від 0,005 м/км (верхів’я Серету та Збруча) до 4 м/км (р. Джурин).

Головна річка області — Дністер, з його притоками: Золота Липа, Коро-
пець, Стрипа, Джурин, Серет, Нічлава, Збруч. На півночі та північному сході 
області протікає Іква — притока Стиру, беруть початок ріки Вілія й Горинь — 
притоки Прип’яті.

Дністер
Дністер бере початок у Карпатах. Річка протікає південною межею об-

ласті із заходу на схід на протязі 215 км. Долина Дністра у межах області різко 
звужується, поглиблюється і набуває каньйоноподібної форми. Ширина її від 
0,4 до 1,5 км і тільки в гирлах приток розширюється до 2-3 км. Схили до-
сить стрімкі, інколи прямовисні. Заплава річки слабо виявлена, вузька, а русло 
дуже звивисте, нерозгалужене, має багато перекатів і порогів. Ширина русла 
змінюється в межах 60–150 м, середні глибини 1,5–3,5 м. Швидкість течії змі-
нюється від 0,3 до 2,0 м/с.
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Серет
Серет — найдовша із приток Дністра у межах області. Площа її басейну 

3900 км2, що становить майже 1/3 площі області. Ріка утворюється від злиття 
кількох потічків (Серет Правий, Серет Лівий, В’ятима, Грабарка) біля c. Ра-
тищі, яке слід вважати початком Серету. Витоки Серету та верхня його течія 
до Тернополя мають широкі заболочені долини, де побудовані великі стави 
(Залізцівський, Вертелківський, Горішньоівачівський) і водосховища (Терно-
пільське). За Тернополем долина Серету звужується, а нижче c. Буданів стає 
звивистою, зі стрімкими схилами, переважно залісеними.

Збруч
Збруч — друга за довжиною притока Дністра в області. Починається ріка 

з джерел у болоті поблизу c. Улянкове Хмельницької області на Авратинській 
височині. Спочатку тече у широкій заболоченій долині, від смт Підволочиськ 
долина глибшає і вужчає, а від c. Тарноруда стає глибокою і звивистою, зі 
стрімкими, дуже мальовничими схилами, особливо високими на відтинку, де 
Збруч перетинає Товтрову гряду. Основна притока Збруча — Гнила, довжиною 
57 км.

Стрипа
Стрипа — третя за величиною з лівих приток Дністра у межах Терно-

пільської області. Починається біля м. Зборів від злиття декількох невеликих 
потічків (Стрипи Іванівської, Стрипи Вовчковецької, Стрипи Крошилівської і 
Східної Стрипи), які утворюють ніби віяло витоків Стрипи. Площа її водозбо-
ру становить 1610 км2 (майже 12% території області). Від витоків до c. Соколів 
Теребовлянського району долина Стрипи неглибока, з положистими схилами 
і широкою заплавою, що дає змогу будувати на ній стави, найбільший з яких 
біля c. Плотича Козівського р-ну. Униз від c. Соколів долина глибшає, стає 
звивистою, а схили її робляться стрімкими, скелястими, з лісово-чагарнико-
вими заростями. Основні притоки ріки: Мала Стрипа, Восушка, Студенка, 
Вільховець.

Золота Липа
Золота Липа — четверта за довжиною ріка області, але друга за водніс-

тю. Починається вона у Львівській області двома потічками: Золотою Липою 
Дунаївською і Золотою Липою Поморянською, які зливаються біля c. Гино-
вичі Бережанського р-ну. Від цього села починається власне Золота Липа. 
У верхів’ях ріка тече у широкій, місцями заболоченій долині, з високими лі-
систими схилами і тільки між селами Завалів і Задарів стає вузькою і звивис-
тою, бо перерізає на цьому відтинку дислоковану смугу — Подільський вал.

До басейну Дністра належать ще ріки, довжина яких менше 100 км: Ко-
ропець (78 км), Джурин (49 км), Гнізна (82 км) — притока Серету, Нічлава (82 
км) та Гнила (57 км) — притока Збруча [15, 20, 23].
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1.5. Ґрунтовий покрив
Найбільшу роль у диференціації ґрунтового покриву відіграли гірські ма-

теринські породи. На лесових відкладах утворилися чорноземи глибокі та лісо-
степові опідзолені ґрунти (ясно-сірі, сірі, темно-сірі ґрунти та чорноземи опід-
золені), на твердих карбонатних породах — перегнійно-карбонатні (рендзини), 
на водно-льодовикових пісках і супісках — дерново-, слабо- та середньоопі-
дзолені ґрунти. Це автоморфні ґрунти межиріч і схилів.

У долинах річок і днищах балок формуються гігроморфні ґрунти, важливу 
роль при їхньому утворенні відіграє надмірне зволоження, зумовлене високим 
рівнем ґрунтових вод, або підтоплювання річковими водами. До гідроморфних 
ґрунтів належать чорноземно-лучні, лучні, лучно-болотні, болотні та торфові 
(торфовища) відміни [15].

Дерново-підзолисті ґрунти поширені у північній частині території області, 
у межах Малого Полісся. Окремими острівками трапляються в північно-захід-
них районах у прохідних долинах, у яких водно-льодовикові піски та супіски 
відкладені водами, що стікали від краю льодовика в долину Прадністра. Їхня 
загальна площа становить 0,5% території області.

Лісостепові ґрунти утворилися на лесових відкладах унаслідок накладання 
двох основних процесів ґрунтоутворення — підзолистого та дернового (чор-
ноземного), різний ступінь вираження яких призвів до утворення ясно-сірих, 
сірих, темно-сірих опідзолених ґрунтів і чорноземів опідзолених. На території 
Тернопільської області ці ґрунти поширені у північній, західній і південній її 
частинах, займають близько 72% площі області.

Формування чорноземів відбувалося в умовах спокійного рельєфу східної 
частини області на карбонатних лесах і лесоподібних суглинках.

Перегнійно-карбонатні ґрунти поширені у північній частині області і за-
ймають понад 1,4% території. Вони утворились на елювії-делювії крейди у 
Малому Поліссі та вапняків Товтрової гряди, там, де ці породи не перекри-
ті пухкими четвертинними відкладами, переважно на вершинах горбів і їхніх 
схилах [16].

Лучно-черноземні ґрунти поширені невеликими масивами у різних части-
нах області, в місцях розвитку чорноземів глибоких і опідзолених. Приурочені 
до понижених елементів рельєфу.

Лучні ґрунти поширені у всіх частинах області (долинах річок, балках та 
глибоких пониженнях на плато). Чорноземно-лучні ґрунти за морфологією 
дуже близькі до лучно-чорноземних, але за положенням у рельєфі, водно-по-
вітряним режимом, запасами поживних речовин і особливостями розвитку на 
них рослин тотожні лучним ґрунтам; сформувалися на заплаві, другій терасі та 
шлейфах схилів.

Лучно-болотні ґрунти поширені у заплавах річок різних районів області, 
займають площу близько 18 тиc. га. Вони сформувалися на сучасних алювіаль-
них відкладах, переважно суглинках, в умовах надмірного зволоження, мають 
виразні ознаки оглеєння вже в гумусовому горизонті.

Болотні ґрунти невеликими масивами або в комплексі з іншими гідро-
морфними ґрунтами поширені в різних районах області (найбільше в північній 
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частині), займають близько 1% її території. Сформувалися на сучасному пере-
важно суглинистому алювії на низькому рівні заплав річок або погано дерно-
ваних днищах балок.

Торфовища низинні поширені переважно у північній частині області (за-
плави Горині, Вілії та Ікви), займають площу 6,5 тиc. га. Утворилися на най-
більш понижених ділянках заплав в умовах постійного перезволоження [15, 16]. 

1.6. Рослинний і тваринний світ
На сьогодні флора області нараховує понад 1100 видів рослин, фауна — 

понад 15400 видів тварин. Негативні антропогенні чинники впливу на довкіл-
ля призвели до зникнення великої кількості природних видів і до загрози іс-
нуванню для багатьох з існуючих.

У межах області росте понад 118 видів рослин, що занесені до Червоної 
книги України (2009), 112 регіонально рідкісних видів. Серед представників 
фауни представлені 143 види тварин, занесених до Червоної книги України 
(2009), 80 регіонально рідкісних видів тварин [134, 142, 186, 187, 191]. 

Більша частина території області знаходиться в межах Подільсько-Серед-
ньопридніпровської геоботанічної підпровінції Східноєвропейської провінції, 
Європейсько-Сибірської лісостепової області [12].

Панівними типами рослинності в доагрокультурний час тут були дубово-
грабові й дубові ліси та лучні степи й остепнені луки, траплялися фрагменти 
букових деревостанів на межі їх суцільного поширення. Нині більша частина 
території, що була зайнята степовою рослинністю — розорана, площі лісів 
зменшилися майже в 15 разів. Особливу природоохоронну цінність нині ста-
новлять залишки природної степової і наскельно-степової рослинності, що 
збереглися на стрімких схилах каньйоноподібних долин річок, на схилах та 
відслоненнях Товтр. Лісова рослинність найкраще збереглася в західній і схід-
ній частинах області, а також у Придністров’ї.

За останні роки також відбулася суттєва зміна середовища існування ди-
ких тварин, що значним чином вплинуло на видовий та кількісний склад фа-
уни на території області. 

На сьогодні в області перебувають під охороною: 

Загальна кількість видів флори на території регіону, од. 1110

% до загальної чисельності видів України 2,2

Види флори, занесені до Червоної книги України, од. 118

Види флори, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої 
флори і фауни і природних середовищ існування в Європі, од. 12
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Види флори, занесені до додатків Конвенції про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під за-
грозою зникнення (CITES), од.

33

Види флори, занесені до Переліку рідкісних і таких, що перебу-
вають під загрозою зникнення видів рослинного світу на терито-
рії Тернопільської області 

112

Загальна чисельність видів фауни, од. 1116

% до загальної чисельності видів України 41

Види фауни, занесені до Червоної книги України, од. 143

Види фауни, занесені до додатків Конвенції про міжнародну 
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під за-
грозою зникнення (CITES), од.

36

Види фауни, занесені до додатків Конвенції про охорону ди-
кої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі 
(Бернської конвенції), од. 

191

Види, занесені до додатків Конвенції про збереження мігруючих 
видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS), од. 24

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження 
афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
(AEWA), од.

40

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження 
кажанів в Європі (EUROBATS), од. 18

Види фауни, що є рідкісними на території Тернопільської об-
ласті 80

Найбільш захищеними є природні комплекси в межах територій при-
родно-заповідного фонду. Станом на 1 січня 2011 року природно-заповідний 
фонд області становить 122,2 тис. га або 8,8 відсотка території області. 




