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Національний природний парк «Гуцульщина» 

 

 

Географічне розташування карпатського гірського масиву має дуже важливе 

значення, як частина європейського вододілу між басейнами Балтійського і Чорного 

морів. За картою гідрологічного районування України, вся територія НПП «Гуцуль-

щина», а він в основному співпадає із територією Косівського району, розташований 

в межах Дністровсько-Прутської гідрологічної області. Територія парку водночас 

входить до складу гідрологічної країни Українських Карпат і відноситься до басейну 

Прута.  

Водні об’єкти тут досить різноманітні: густа річкова мережа (1–1,2 км/км
2
), 6 

озер, багато штучних ставів та мінеральних джерел – забезпечують водні потреби 

населення в повному обсязі.  

Територія НПП «Гуцульщина» багата великою кількістю гідрологічних па-

м'яток природи. 

Із чотирьох найбільших річок території парку (Черемош, Рибниця, Пістинь-

ка, Лючка), Рибниця і Пістинька оголошені гідрологічними заказниками місцевого зна-

чення. На річках багато порогів,  водоспадів, на берегах – відслонення. Окрім того тут  

знаходяться і пам'ятки природи та історико-культурної спадщини,  побудовані лікувально-

відпочинкові комплекси.  

Гідрологічними пам'ятками природи оголошені і водоспади: «Косівський  Гук», 

що знаходиться на р. Рибниця та «Шепітський Малий Гук», що знаходиться на 

р. Брустурка (притока р. Пістинька). 

На Косівщині знаходиться велика кількість різних за своїм складом  джерел: сір-

ководневі, сульфатні, слабомінералізовані, соляні розсоли, водонафтогазові. 

Сірководневих джерел на території НПП «Гуцульщина» є декілька. Джерело, 

що утворилося в розломах палеогенових пісковиків, і знаходиться на г. Стіжки 

(м. Косів) оголошено гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення. 

Великий інтерес викликають соляні джерела. Соляний розчин виходить на 

поверхню у вигляді вуглекисло хлоридно-натрієвих вод. Знаходяться вони у зоні 

поширення солевмісних порід. На сьогоднішній день на території Косівського району 

нараховується 27 діючих і 4 замулених джерела, які нещодавно були діючими.   

Пістинська соляна криниця і Уторопські соляні джерела (загальною площєю 

2 га) віднесені до гідрологічних пам׳яток природи. Цікавими є Текучанські соляні 

джерела, біля яких були солеварні близько 2 тис. років до н.е. Вони є не тільки пам'я-

тками природи, але й історичними пам'ятками.  

Всі водні об'єкти відіграють важливу роль в першу чергу у житті місцевого насе-

лення, які використовують їх у повсякденному житті. Велике значення вони мають і рек-

реаційне, тут створено багато місць відпочинку. Всі гідрологічні об׳єкти потребують пос-

тійного моніторингу, збереження і охорони. 


