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THE PINE ANCIENT CROOKED FORESTS ‑ BIOLOGICALLY STABLE ECOSYSTEM OF HIGH MOUNTAINS ON THE TERRITORY OF NNP "VERKHOVINSKY"

Abstract. The article investigates the pine crooked forests of the Chivchyno-Hrinyava mountains, on the territory of Verkhovyna National Nature Park. Crooked forests has been developing for centuries. It remains unchanged, and biologically stable ecosystem. New terms "Old-growth crooked forests" and "Ancient crooked forests" are introduced, which correspond to old- growth and it is developed naturally by the mountain pine stands (Pinus mugo Turra.).

Сосна гірська (Pinus mugo Turra. (P. montana Mill.)) – сланкий чагарник (стелюх) заввишки від 0,5 до 4,5 м, що утворює густі зарості криволісся в субальпійському поясі Карпат.
У високогір’ї Чивчино-Гринявських гір, збереглися старовікові деревостани криволісся сосни гірської. Середній її вік на території НПП "Верховинський", згідно таксаційних даних становить близько 110 років, а на території Прикордонного ПОНДВ більше 120 років. Поряд з цим варто зазначити, що вік на різних ділянках Парку потребує уточнення. Загальна площа соснового криволісся на території Парку, згідно таксаційних даних, становить 674 га.
Оскільки однією з характерних особливостей соснового криволісся є довговічність – це дає нам підстави ввести такі для неї терміни, як старовікове криволісся та пракриволісся, як аналоги старовікових лісів та пралісів. Старовікове криволісся (зарості) сосни гірської (Pinus mugo) – це криволісся, що має значний вік з часу виникнення та характеризується рядом унікальних біологічних рис. Пракриволіссям є криволісся (зарості) сосни гірської (Pinus mugo), яке ніколи не зазнало жодних змін під впливом людини, яке виникло й розвивається природним шляхом під впливом лише природних стихій та явищ і пройшло повний цикл розвитку без істотного втручання людини, видова, вікова й просторова структури яких визначаються лише чинниками природного середовища. Охорона природно-заповідного фонду на території НПП "Верховинський" дозволяє забезпечувати збереження соснових пракриволісь, як природних екосистем, а також досліджувати біорізноманіття видів флори та фауни в них. 

