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ОСЕЛИЩНЕ  РІЗНОМАНІТТЯ  ТА  ЙОГО  СОЗОЛОГІЧНА  ОЦІНКА 

ТЕРИТОРІЇ  ЛЬВІВСЬКОГО  МУЗЕЮ  НАРОДНОЇ  АРХІТЕКТУРИ  ЯК 

ПРИКЛАД  ПОПЕРЕДНЬОГО  АНАЛІЗУ  ДЕМУТАЦІЇ  

АНТРОПОГЕННОГО  ЛАНДШАФТУ  
 

Проведено дослідження оселищного різноманіття території Музею народної 
архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, а також його созологічну 
оцінку. Попередньо виділено та описано 19 типів оселищ, що належать до 12 груп, 7 
класів. Серед них 14 типів мають антропогенне походження, 3 – напівприродне, а 6 – 
природне. У созологічному аспекті найбільше значення мають оселища насаджень 
широколистяних і хвойних порід та новий для регіону тип оселищ жорстководні 
джерела на туфових і травертинових формаціях. Загалом формування оселищного 
різноманіття території Музею є оригінальним прикладом напівприродної демутації 
антропогенного ландшафту, оскільки, до створення Музею, ця територія була 
повністю девастована кар’єрами та вирубуванням лісу. За результатами досліджень 
показано, що відбувається поступова демутація регіонально типового неморально-
лісового флороценотичного комплексу. Однак, цьому процесові перешкоджає 
інтенсивне антропогенне (рекреаційне) навантаження на екосистеми. 

Ключові слова: оселища, созологічна оцінка, лісопарк, загрози, екомережа, 
рослинність. 

 
Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (далі 

– Львів Скансен), розташований на лісистих пагорбах Львівського плато (частина 
Подільської височини), у північно-східній частині міста, у місцевості Кайзервальд, на 
території ландшафтного парку «Знесіння». Неподалік (на захід) розташований парк 
«Високий Замок». На території, яку займає Львів Скансен у довоєнні роки виростали 
правікові діброви та бучини. Проте, у роки Першої світової війни, 1914-1918, ліси були 
повністю знищені. Горбистий ландшафт, дуже прорізаний ярами й балками, 
перетворився на пустир, що зазнавав значного впливу водної та вітрової ерозії. Крім 
цього, територія межувала з пісковими кар’єрами Львівського пляшкового заводу, 
частина яких поширювалася й безпосередньо на неї, або її використовували для 
відсипання вскришних порід. 

У 1954 р. територію музею передали до Винниківського лісництва Львівського 
лісгоспу. Працівники лісництва, спільно з громадою міста, які долучалися до 
організованих толок, так званих «суботників», взялися провести благоустрій пустиря. 
Посадки проводили без врахування природних для місцевості типів лісів. Оскільки на 
той час влаштування парку на території не розглядали, площі засаджували переважно 
монокультурами малоцінними для паркового господарства, наприклад інвазивними на 
тепер видами, зокрема, Quercus rubra L., Robinia pseudoacacia L. 

У 1964 р. новостворений лісовий масив, який мав назву «Узгір’я Розточчя», передали 
до складу «Тресту зеленого будівництва Львова». У 1966 р. на території розпочалися 
роботи зі створення Музею народної архітектури і побуту. Експозиція музею 
влаштована за етнографічним принципом і за генпланом охоплює 8 етнографічних зон, 
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адміністративний корпус та господарське подвір’я, а також технічні буферні зони 
довкола ЛЕП і комунікацій, його загальна площа становить 36,5 га. 

У 1978 р. у музеї було створено відділ «Флори і фауни», який постановив провести 
озеленення секторів музею відповідно до природних ландшафтів тих регіонів, які вони 
відтворюють. Працівники музею висадили куртини первоцвітів: крокусів, 
підсніжників, білоцвітів (на той час ще не було Червоної книги України та 
відповідного Закону), які збереглися окремими фрагментами та на присадибних 
квітниках. Експеримент з інтродукції видів, які за задумом етнографів, повинні були 
представляти флору гірських регіонів, переважно закінчився невдало. Так на території 
музею утворилися спонтанні групи Telekia speciosa (Schreb.) Baumg., які інтенсивно 
самовідновлюються, проте, поширюючись з етносектору Гуцульщина, тепер тяжіють 
до відкритих ценозів у етносекторах Лемківщина, Рівнинне Закарпаття та території 
господарської зони. Не прижилися на території Львів Скансену такі рідкісні види, як 
Arnica montana L., Pulsatilla grandis Wender., P. scherfelii (Ullep.) Skalický (= P. alba 
auct. non Rchb.), Aconitum besserianum Andrz. ex Trautv., Lilium martagon L., Aquilegia 
transsilvanica Schur, Adonis vernalis L., Genista pilosa L., неодноразові спроби 
інтродукції яких необґрунтовано проводили в радянський час. Імовірно, дорослі 
особини рослин та насіннєвий матеріал вилучали із заповідних територій під час 
експедицій. Для відображення Карпатських ландшафтів, на території Музею 
висадили сотні саджанців хвойних: Picea abies (L.) H.Karst., Abies alba Mill., Taxus 
baccata L. та Larix decidua Mill., більшість яких з часом випала з насаджень, за 
винятком відносно незначних за площею насаджень Pinus sylvestris L. [10], а також 
поодиноких особин Taxus baccata. 

Економічний спад 1990-х рр. спричинив занепад будь-якої господарської 
діяльності на території Музею майже на 20 років, що сприяло відновленню природного 
покриву на окремих ділянках та утворенню цікавих типів перехідних рослинних 
угруповань. Проте, нещодавно, інтенсивне озеленення, яке проводять пепеважно за 
рахунок неаборигенних видів, відновилося. Так, у Музеї з’явилися живоплоти з 
форзиції, алея сакур та окремі особини екзотів, вписані в експозицію, наприклад 
Ginkgo biloba L. навпроти хати зі с. Тухолька, сектор Бойківщина. Подібна практика 
необґрунтованого провадження озеленення, що триває вже десятиліттями, створює у 
відвідувачів хибне враження, що саме ці насадження є природними для західного 
регіону України. Водночас, складність ландшафту та спонтанна історія насаджень, 
сама структура Львів Скансену, що функціонує за принципом «живого села», із 
господарськими спорудами, присадибними ділянками, сіножатями, вільним випасом 
отари тощо, та його розташування на певному віддалені від туристичного центру, 
спричинилися до значного різноманіття оселищ, як природного, так і антропогенного 
походження на території Музею. 

Зважаючи на те, що рослинний покрив території є, фактично, результатом 
створення штучних лісових насаджень і спонтанного формування трав’яної 
рослинності, а в останні десятиліття – пристосування їх для рекреаційно-паркового 
використання, на прикладі цього об’єкта маємо показовий прояв антропогенно-
спонтанної демутації рослинного покриву й оселищного різноманіття в умовах 
антропогенного ландшафту. Дослідження таких процесів має важливе значення для 
подальшого обґрунтування адекватного комплексного використання міських і 
приміських територій, а також об’єктивного менеджменту сукцесій з урахуванням їх 
созологічної значущості [4]. 



 Оселищне різноманіття та його созологічна оцінка території … 109 

 

 

Розташування Львів Скансену в зеленій зоні м. Львів, робить його важливим 

осередком зі збереження та відновлення біорізноманіття суб- та урбанізованих 

ділянок. Отже, актуальним є вивчення та охорона біотичного й ландшафтного 

різноманіття цієї території на засадах оселищної концепції, а також первинна оцінка 

созологічної цінності наявних оселищ. У подальшому така робота має передбачати й 

оцінку сукцесійних трендів, але цьому буде присвячено іншу публікацію. 

Метою нашої роботи була первинна інвентаризація оселищ Львів Скансену згідно 

з класифікації EUNIS (2004) [17] та оцінка їх созологічної вартості з перспективою 

включення території до локального Львівського кластера регіональної екомережі 

Львівської області. Екомережа є організаційно-функціональною основою заходів 

збереження біорізноманітності в умовах антропогенно трансформованого ландшафту, 

а в системі таких заходів важливе місце в природоохоронному контексті посідає 

комплексний природоохоронний моніторинг стану біорізноманіття й довкілля. Такий 

моніторинг є комплексним організаційно-науковим та управлінським заходом, який 

забезпечує зворотний зв’язок між подіями, що відбуваються в природних екосистемах 

і тими завданнями, які стоять перед людиною в аспекті їх збереження й забезпечення 

нормального функціонування [5]. 

У контексті аналізу біорізноманітності в різних типах ландшафтів саме аспект 

перетворювального антропогенного впливу на природні територіальні комплекси 

відіграє вирішальну роль. Типи фацій (або типи оселищ, які їм відповідають), що 

повністю є результатом діяльності людини, з точки зору формування їхньої біоти не 

можуть розглядатися у відриві від природних екосистем (природних територіальних 

комплексів), що їх оточують. Це пов’язано з тим, що формування біоти таких 

особливих елементів земної поверхні відбувається лише за рахунок привнесення 

діаспор організмів із суміжних територій та міграції тварин [5]. Урахування цих 

особливостей розвитку біоти в антропогенному ландшафті є важливим з огляду на 

перспективи збереження біорізноманіття в умовах тривалого впливу людини. 
 

Матеріал і методика досліджень 
 

Збір польового матеріалу на території лісопарку проводили детально-маршрутним 

методом упродовж 2016-2020 рр. Дослідження оселищ здійснювали згідно з методикою 

опису оселищ [18], яка передбачає збір даних за п’ятьма основними блоками: загальної 

інформації; даних про рельєф; даних про структурні особливості фітоценозу; видового 

складу за ярусами; інформації про ґрунт. Оселища ідентифікували за класифікацією 

EUNIS (2004) [17], а пріоритетні для охорони оселища визначали згідно з переліком 

Natura-2000 [8]. 

Фітоценотичні описи та визначення рослинних угруповань здійснювали за 

флористичною класифікацією (методом Браун-Бланке). Назви видів судинних рослин 

наведені за «Определителем …» [7], мохоподібних – за роботами М. Ф. Бойка [1, 19]. 

Закладання та морфологічні описи ґрунтових розрізів проводили згідно з методикою 

польових досліджень ґрунтів [8]. Созологічну оцінку одиниць фітобіотичного та 

ландшафтного різноманіття проводили за стандартною схемою, ураховуючи їхню 

приналежність до місцевих, регіональних, національних і міжнародних природо-

охоронних переліків [2, 3, 5, 10, 12, 14]. 
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Результати та обговорення 
 

Дослідження показали, що оселища Львів Скансену належать до 12 груп 7 класів. 
Загалом, попередньо виявлено 19 типів оселищ, які за походженням можна розділити на 
3 групи. З них 14 належать до групи антропогенних оселищ, 3 – до напівприродних та 
1 – до природних. 

 

Перелік оселищ Львів Скансену: 

Клас С  Оселища поверхневих вод; 

Група С2 Поверхневі водотоки (С2.121 Джерела твердої води на туфових або 
травертинових формаціях). 

Клас Е  Лучні оселища; 
Група E2 Мезофільні трав’яні угруповання (E2.1 Мезофільні пасовища; 
E2.8 Мезофільні трав’яні угруповання, що формуються в умовах витоптування). 
Група Е5 Лісові узлісся, галявини та великотрав’я (Е5.1 Антропогенні 
травостої). 

Клас F  Пустища, чагарники й тундра; 
Підклас FA Живоплоти (FA.2 Живоплоти аборигенних видів, які регулярно 

обрізають). 
Клас G  Природні та штучні ліси, чагарники; 

Група G1 Широколистяні листопадні ліси (G1.С Насадження широколистяних 
листопадних порід). 

Група G3 Хвойні ліси (G3.F Насадження хвойних порід). 
Група G5 Лісосмуги та лісонасадження (G5.6 Рання стадія формування природних 

і напівприродних лісів; G5.8 Чагарникові угруповання на місці зрубів). 
Клас H  Оселища без рослинності або з розрідженою рослинністю; 

Група H5 Різноманітні оселища з розрідженою рослинністю або без рослинності 
(H5.6 Витоптуванні площі). 

Клас І  Сільськогосподарські та садово-паркові оселища; 
Група І 2 Поля та городи (І1.2 Городи). 
Група І 2 Садово-паркові оселища (І2.2 Сади; І2.3 Закинуті сади). 

Клас J  Забудовані, індустріальні та інші штучні оселища; 
Група J2 Нещільна забудова (J2.1 Сільська житлова забудова; J2.2 Громадські 
споруди в місцевостях з низькою щільністю забудови; J2.4 Сільськогосподарські 
споруди). 
Група J5 Виразно неприродні водойми та пов’язані з ними об’єкти (J5.4 Штучні 
проточні прісні водойми). 
Група J6 Звалища (J6.2 – Звалища побутових відходів; J6.4 Сільськогосподарські 
відходи). 

 

Антропогенні оселища 

З огляду на історію штучного відновлення ландшафтів на території Львів Скансену, 
антропогенні оселища є найчисленнішою групою та нараховують 14 типів. 

До оселищ сільської житлової забудови можна зарахувати відтворені в музеї 
сільські садиби, які, попри статус архітектурної пам’ятки, служать для демонстрації 
сільського побуту. З ними тісно пов’язані оселища оброблюваних та закинутих садів, 
городів та живоплотів. Завдяки концепції живого музею на території розташовані 
регулярнодіючі церкви, які можна зарахувати до оселищ громадських споруд в 
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місцевостях з малою щільністю забудови та сільськогосподарські споруди, такі як 
стайні, кошари, ангари для зберігання околотів соломи й сіна тощо. У господарській 
зоні Львів Скансену знаходяться дві неглибокі водойми штучного походження, стік 
яких забезпечується каналізаційними водами. 

Цікавими в созологічному аспекті є оселища насаджень широколистяних і хвойних 
порід. За роки економічного занепаду, за відсутності рубок і будь-якого догляду, на 
зміну насадженням Robinia pseudoacacia L. та Aesculus hippocastanum L. розвинулися 
напівприродні ліси з молодого підросту Betula pendula Roth, Acer platanoides L., Picea 
abies, природність яких істотно порушує Quercus rubra. У підрості на значних площах 
переважає дуб червоний, його частка в насадженнях неухильно збільшується, 
інтенсивно відновлюючись насіннєво, він поступово витісняє з насаджень природні 
види, що ускладнює природний перебіг демутаційної сукцесії. Трав’яний ярус слабо 
розвинений, становить не більше 15-20% від загального покриву. Негативним є те, що 
він практично не зберігся під наметом штучних насаджень дуба червоного, через 
утворення щільного шару опаду. Загалом він представлений залишками неморального 
різнотрав’я, зокрема Oxalis acetosella L., Lamium galeobdolon (L.) L. (= Galeobdolon 
luteum Huds.), Stellaria nemorum L. Водночас, саме до цього типу оселищ приурочені 
види, що включені до Червоної книги України (2009) [14] – природні популяції Allium 
ursinum L. та Epipactis helleborine (L.) Crantz, а також здичавілі популяції первоцвітів, 
які раніше вирощували довкола садиб, зокрема, Crocus sp. та Leucojum vernum L. 

Оселища антропогенних травостоїв утворилися на невикошуваних ділянках 
довкола садиб та в господарській зоні й представлені рудеральними угрупованнями 
класів Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex Von Rochow 1951, Agropyretea repentis 
Oberd., Th. Müll. et. Görs in Oberd. et al. 1967, Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. 
Найпоширеніші характерні види: Aegopodium podagraria L., Arctium lappa L., 
A. tomentosum Mill., Artemisia vulgaris L., Chaerophyllum temulum L., Urtica dioica L. 

До оселищ класу Н витоптувані площі належать прогулянкові стежки та вторинні 
ґрунтові дороги, що охоплюють усю експозицію музею. Рослинний покрив 
фрагментований, розріджений, представлений позаранговими угрупованнями. 

Звалища побутових та сільськогосподарських відходів сконцентровані на 
господарському подвір’ї, довкола них розвивається рослинність класу Galio-Urticetea, 
що складається з нітрофільного мезо- і мезогіфофітного синантропного 
великотрав’я за участі інвазивних видів, таких як Impatiens parviflora DC.  

 

Напівприродні оселища 

Напівприродні оселища у Львів Скансені представлені оселищами мезофільних 
трав’яних угруповань, що формуються в умовах витоптування (Е2.8), природних і 
напівприродних лісів на ранній стадії формування (G5.6) та чагарниковими 
угрупованнями на місці зрубів (G5.8). 

На галявинах та садибах Львів Скансену сформувалися оселища мезофільних 
трав’яних угруповань, що формуються в умовах витоптування. Рослинний покрив 
щільний, утворений угрупованнями класу Plantaginetea majoris R. Tx. et Passarge in 
R. Tx 1950, порядку Agrostietalia stoloniferea Oberd. in Oberd. et al. 1967; переважають, 
відповідно, Capsella bursa-pastoris L., Poa annua L., Plantago major L., Potentilla 
anserina L., Trifolium repens L., Taraxacum officinale Wigg. Ґрунтовий покрив 
представлений антропогенізованими варіантами сірих опідзолених ґрунтів різного 
ступеня еродованості на лесоподібних відкладах. 

Від моменту формування основних насаджень Львів Скансену, на прилеглих 
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ділянках, що потрапили в буферну зону, та на невикошуваних галявинах у віддалених 
від експозиційного маршруту площах, лучні оселища почали заростати, формуючи 
оселища природних і напівприродних лісів. Трав’яний покрив, сформований 
угрупованнями класу Trifolio-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973 на них поступово 
розріджується, відповідно до збільшення зімкненості деревного ярусу, який формують 
Populus tremula та Pinus sylvestris L. Характерним для цього типу оселищ є розвинений 
чагарниковий ярус, за участі Rubus caesieus L., Frangula alnus Mill., Sambucus nigra L., 
а подекуди також Hippophaë rhamnoides L. та Prunus spinosa L. У ґрунтовому покриві 
цього оселища домінують сірі опідзолені супіщані та легкосуглинкові ґрунти, часто 
еродовані. 

Оселище чагарникових угруповань на місці зрубів представлене рослинністю союзу 
Sambuco-Salicion capreae R. Tx. et Neum. 1950: Salicetum capreae Schreier 1955. 
Нітрофільні двоярусні чагарникові зарості, сформовані Rubus caesieus, Frangula alnus, 
Sambucus nigra, Humulus lupulus L. та підростом дерев, є пізньою стадією регенерації 
лісу на старій вирубці ЛЕП, де до 2016 р. завдяки систематичним покосам і санітарним 
рубкам узлісь зберігалися рештки остепненої лучної рослинності класу Festuco-
Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 та маргінальні термофільні широкотравні 
угруповання, що формуються в екотонній смузі узлісь, з такими характерними видами: 
Agrimonia eupatoria L., Betonica officinalis L., Fragaria vesca L., Galium verum L., 
Hypericum perforatum L., Knautia arvensis (L.) Coult., Origanum vulgare L. Цей тип 
оселищ тепер повністю втрачений. Натомість, сформований щільний трав’яний ярус, 
висотою до 60 см, представлений Urtica dioica, Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 
Impatiens parviflora DC., Solidago canadensis L. У ґрунтовому покриві домінують сірі 
опідзолені ґрунти, яким, під впливом розвитку трав’яної рослинності, характерне 
збільшення потужності гумусового горизонту та збільшення вмісту гумусу. 

Таким чином, рослинність оселища є значно рудералізованою, воно не має 
созологічного значення і не потребує охорони. 

 

Природні оселища 

Природні оселища на території Львів Скансену представлені єдиним типом: 
джерела твердої води на туфових і травертинових формаціях (С2.121), який є новим 
та малодослідженим для регіону. Наразі відома лише одна локація в околицях м. Львів, 
в урочищі «Плакучий камінь» (смт Брюховичі) [16]. На території країн Євросоюзу цей 
тип включено до переліку особливо цінних оселищ природоохоронної мережі 
NATURA-2000 [8]. 

Виявлені травертинові формації розташовані на потоці Глибокий (доплив 
р. Полтва), витоки якого розташовані в яру між етнозонами Гуцульщина та 
Лемківщина. Потік має звивисте русло та глибоку вузьку долину, від форми якої і 
отримав свою назву. Бере початок від джерел, що витікають з тріщинуватих вапняків. 
Розчинені солі кальцію осідають у місцях просочування підземних вод у вигляді 
травертинових відкладів.  

На травертинах формуються амфібійні мохові угруповання союзу Сratoneurion 
commutati Koch 1928, характерні для цих оселищ на території Європи [17]. Зокрема, 
можна виділити асоціацію Cratoneuretum filicino-commutatae (Oberdorfer 1977) за 
участю Conocephalum conicum (L.) Underw., Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort., 
P. epiphylla (L.) Corda, Palustriella commutatа (Hedw.) Ochyra, Cratoneuron filicinum 
(Hedw.) Spruce, Brachythecium rivulare Schimp. Моховий покрив розріджений, з 
проективним вкриттям до 50%, зосереджений на травертинових конкреціях, де він має 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Carl_Joseph_Corda
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вигляд сферичних купин (за переважанням бокоплідних мохів) або пласких килимків 
(за домінування печіночників). 

Збереженості оселища сприяло його розташування: виходи джерел знаходяться на 
схилах глибокого ерозійного яру та віддалені від основного маршруту експозиції. 
Проте, виявлені травертинові формації потребують посилених заходів охорони, 
насамперед, збереження прилеглих екотопів – яру та струмка, що є головним допливом 
потоку Глибокий. 

 

Висновки 
 

Досліджено оселища Львів Скансену та оцінено їх созологічну цінність. На 
території Скансену виділено та описано 19 типів оселищ, приналежних до 12 груп 7 
класів. Серед них 14 типів мають антропогенне походження, 3 – напівприродне, і лише 
один – природне. 

На території Музею виявлено 2 види судинних рослин, що включені до Червоної 
книги України – Allium ursinum L. та Epipactis helleborine (L.) Crantz, а також здичавілі 
культурні популяції Crocus sp. та Leucojum vernum L. У созологічному аспекті 
найбільше значення мають оселища насаджень широколистяних і хвойних порід. 

У межах Скансен Львів знайдено новий для регіону типоселищ – джерела твердої 
води на туфових і травертинових формаціях, що потребує охорони як особливо 
цінний тип оселищ природоохоронної мережі NATURA-2000. 

Отже, не зважаючи на антропогенне походження оселищ, що сформувалися на 
території Львів Скансену, він відіграє важливу роль у збереженні та поширенні 
регіонального біорізноманіття та сприяє підтриманню стабільності зелених коридорів 
суб- та урбанізованих ділянок м. Львів. 
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Kagalo A., Omelchuk O., Orlov O., Ragulina M., Sytschak N. 
The habitat diversity and its sosological evaluation of the Lviv museum of folk architecture as an 

example of previous analysis of anthropogenic landscape demutations  
The habitats diversity of Lviv Skansen was researched and it sozological value was estimated. On 

the territory of Skansen, 19 types of habitats belonging to 12 groups of 7 classes have been identified 
and described. Among them, 14 types have an anthropogenic origin, 3 – semi-natural, and only one – 
natural. On the territory of the museum were found 2 species of vascular plants listed in the Red Book 
of Ukraine – Allium ursinum L. and Epipactis helleborine (L.) Crantz, as well as naturalized 
populations of cultural Crocus sp. and Leucojum vernum L. From the sozological point of view, tree 
habitats – highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations, coniferous forestry plantations 
and hard water source settlements on tuff and travertine formations – are of the greatest importance. 
The last one is a new type of habitat for region, barely studied. Currently, only one location is known 
in the vicinity of Lviv (Bryukhovychi). On the territory of the European Union, this habitat is included 
in the list of particularly valuable habitats of the NATURA-2000 environmental network. Highly 
artificial broadleaved deciduous forestry plantations habitats, although formed by non-native species, 
are currently ongoing through demutation proces. During the years of absence any cuttings or other 
forms of management, the plantations of Robinia pseudoacacia L. and Aesculus hippocastanum L. were 
replaced by semi-natural forests from young undergrowth of Betula pendula Roth, Acer platanoides L. 
and Picea abies (L.) H.Karst. The grass layer in these forestry plantations is represented by fragments 
of typical nemoral species. Thus, despite the anthropogenic origin of the habitats formed in Lviv 
Skansen, they play an important role in the conservation and distribution of biodiversity and help 
maintain the stability of green corridors of sub- and urban areas. 

Key words: habitat, sozological valuating, woods, threats, ecological network, vegetation. 
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