
Еколого пізнавальний туристичний маршрут 

«Цісаревича Рудольфа» розташований  на території 

НПП «Верховинський». Загальна протяжність 13км. 

Найвища точка маршруту 1540 м. над р.м. Починається і 

закінчується на присілку Перкалаба Голошинської с/р. 

До Перкалаби можна доїхати автомобільним 

транспортом і поставити тут базовий табір. 

Проходження маршруту починається з правого 

берега р.Черемош, яка протікає в цьому місці на висоті 

960м. над р.м. 

 Маршрут проходить біля кляузи «Шлюз Конпринца 

Рудольфа».  

 Далі підходимо до мінерального джерела – 

сірководневого, яке було розвідане в 1968р. Джерело 

має надзвичайно цілющі лікувальні властивості. 

  Після відпочинку маршрут продовжується через діючу 

полонину «Прелучний». Біля стаї можна влаштувати 

місце тимчасового відпочинку, скуштувати та придбати 

натуральні молочні продукти, які є одним із складових 

історії побуту та звичаїв Гуцульщини.   

    На полонині «Прелучний» можемо побачити родовища 

покладів родоніту. 

    По маршруту між полонинами «Прелучний» та 

«Прелуки» розташоване озеро, площа якого становить 30 

кв.м. В озері мешкають представники Червоної книги 

України такі як, амфібії, тритони карпатський і 

альпійський . Рухаючись далі від озера, виходимо на гору 

Василькова. Вершина є найвищою точкою на маршруті 

1540 м. над р.м . Саме звідси відкривається прекрасна 

панорама Чивчино – Гриняаських і Румунських гір, 

Чорногірських хребтів. 

   На самій вершині стоїть металічний хрест, встановлений 

людьми в поклін Богу. Подорожуючи красивими 

природними ландшафтами  виходимо на полонину  

      «Глистовата», де є покриття мобільного зв’язку 

Київстар. 

З полонини вирушаємо на урочище «Москотин» до 

кінцевої точки маршруту «Перкалаба». 

 Протягом подолання даного маршруту можна 

оглянути такі рослини: арніка гірська, рододендрон 

східноєвропейський якого в народі називають 

«червона рута",баранець звичайний, шафран Гейфеля.  

Також із звірів зустрічається олень благородний, сарна 

європейська, дикий кабан, білка звичайна, куниця 

лісова та ін..         

Маршрут «Цесаревича Рудольфа» є надзвичайно 

цікавим та пізнавальним, адже на ньому є можливість 

не тільки оглянути надзвичайні панорами Карпат, 

спробувати мінеральної води, побачити місця 

видобутку родонітів, а й пройти слідами історії 

Гуцульщини за часів Австрії. 



Схема еколого – пізнавальної стежки 

«Цісаревича Рудольфа»
ШАНОВНІ ТУРИСТИ!

 Подорожуючи еколого – пізнавальними стежками, 

не забувайте дотримуватись правил на територіях 

природно – заповідного фонду НПП 

«Верховинський», де забороняється: 

1. Відхилення від маршруту. 

2. Пошкодження об’єктів живої і неживої 

природи. 

3. Розведення вогнищ в не відведених для цього 

місцях. 

4. Рубка і пошкодження дерев,кущів, зривання 

квітів, збір лікарських рослин. 

5. Полювання на тварин,руйнування місць їх 

проживання. 

6. Перебування з вогнепальною зброєю. 

7. Засмічення території побутовими відходами. 

Будь – ласка, виконуйте вимоги, викладені в 

попереджувальних написах, плакатах, знаках 

маркування. 

Наша адреса:

НПП «Верховинський» 

С. В.Ясенів 

пр.. Печіще – 3а 

Івано – Франківська обл.. 

Тел.. 03432 – 5 – 37 – 20  

Ел. NPPVERH OVUNA@ukr.net 

Еколого – пізнавальна стежка  

НПП «Цісаревича Рудольфа» 

Відповідальні за випуск Д.Стефлюк 

Підготувала:М.Повар, І.Павлюк 

Національний природний парк 

«ВЕРХОВИНСЬКИЙ»
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