Екологопізнавальний туристичний
маршрут Перкалаба – Пробійнівка.

Станція була побудована з метою спостереження всього
повітряного простору Європи. Зараз вона не діюча і пустує.

Одноденний.

«Дукінський» УПЦ Московського Патріархату.
Побудований він отцем Імануїлом. В даний час
монастир є діючий і в ньому проживає один монах,
який може влаштувати екскурсію по монастирю.

Найвища точка над рівнем моря 1680 метрів.
Загальна протяжність 25 кілометрів.
Складність маршруту середня.
Маршрут розташований на території
новоствореного національного природного парку
«Верховинський». Починається він з присілка
Перкалаба Голошинської сільської ради. На самому
початку маршруту ми можемо оглянути залишки
кляузи «Шлюз кронпринца Рудольфа» та водне
плесо.

Після огляду станції «Памір» продовжуємо наш
маршрут через полонину Гаджуги смерековим лісом до
полонини Пнев’є, звідки відкривається панорама гори
Чивчин, яка має висоту над рівнем моря 1766 метрів та є
однією з небагатьох вершин Українських Карпат де є
виходи філітів – найдавніших порід вулканічного
походження. Ще однією особливістю Чивчинських хребтів
є часті скали останці, так звані скали Баби, висота яких
сягає до десяти метрів. Вздовж усього Чивчинського
хребта проходить Державний кордон України з Румунією.

Після екскурсії продовжуємо маршрут до полонини
Штефулець, з якої можна помилуватися
Чивчинськими хребтами та зокрема вершиною
Чивчин. З полонини Штефулець ми вирушаємо до
полонини Копілаш. З Копілаша відкривається
надзвичайної краси ландшафти Чорногірських,
Румунських та Чивчинських хребтів.

Далі по маршруту під’їжджаємо до мінерального
джерела сірководневого, яке було розвідане в 1968
році в результаті пошукових робіт геологічної
експедиції. Біля джерела можна зупинитися та
спробувати мінеральної води, яка має лікувальні
властивості.
Продовжуючи наш маршрут підходимо до діючої
полонини Прелучний, де щоліта веде свою
традиційну господарку Губчук Степан Степанович.
Вирушаючи з полонини ми переїжджаємо до
полонини Глистовата, на вершині якої є покриття
мобільного зв’язку та відкривається краєвид на
вершину полонини Томнатик, на якій розміщена
радіолокаційна станція «Памір».

Далі по маршруту рухаємося до полонини Мокринець.
З полонини добре видніє полонина Каменець, яка є
комплексною пам’яткою природи і на якій можна
побачити дуже гостре велике каміння, від чого і пішла
назва полонини. Біля цього каміння нерідко можна
побачити орла. З полонини Мокринець ми вирушаємо до
полонини Мала Дуконя, де є побудований монастир

І знову ми вирушаємо в дорогу з Копілаша до
Мосирного Потоку, який з’єднує прилеглі полонини з
селом Пробійна.
Їдучи вздовж Мосирного Потоку ми
наближаємося до кінцевої точки маршруту села
Пробійна.

Схема еколого – пізнавальної стежки
Перкалаба – Пробійнівка»

ШАНОВНІ ТУРИСТИ!
Подорожуючиеколого – пізнавальними стежками, не
забувайтедотримуватись правил на територіях
природно – заповідного фонду НПП
«Верховинський», де забороняється:

Національний природний парк
«ВЕРХОВИНСЬКИЙ»

Відхилення від маршруту.
1. Пошкодження об’єктів живої і неживої природи.
2. Розведення вогнищ в не відведених для цього
місцях.
3. Рубка і пошкодження дерев,кущів, зривання
квітів, збір лікарських рослин.
4. Полювання на тварин,руйнування місць їх
проживання.
5. Перебування з вогнепальною зброєю.
6. Засмічення території побутовими відходами.
Будь – ласка, виконуйте вимоги, викладені в
попереджувальних написах, плакатах, знаках
маркування.

Перкалабське ПОНДВ
Прикордонне ПОНДВ
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Таку б красу у серце перелити

