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 СТРВ'ЯЖ  САН
  На перший погляд природа навколо річки Сан є звичною. Однак, 
придивившись уважніше, тут можна відкрити для себе неймовірний світ 
природи, особливо захоплююче царство комах. Як павуки плетуть свої 
павутиння? Як виглядають крапки на сонечку зблизька? Яка будова 
поверхні листя? Усе це можна роздивитись, озброївшись спеціальною лупою. 
Таке дослідження точно сподобається дітям, які вивчають різноманітний 
природний світ. 

  Під час подорожі на річку Сан, 
у мандрівників є прекрасна можли-
вість навчитися ловити невеликих 
ракоподібних, пуголовків земноводних 
або личинок бабок. Іноді можна 
знайти білий поплавок або чорний. 
Тут також можна побачити плоско-
губців, або плоских червів, які на від-
міну від небезпечних кишкових пара-
зитів, абсолютно нешкідливі для люди-
ни та свідчать про чистоту води.

   Маленькі хижаки, які полюють на 
крихітний планктон під водою протягом
багатьох місяців - це надзвичайний 
світ, який ви можете відкрити для себе. 

     Річка Стрв'яж – лівобережна притока Дністра. Вона бере початок на висоті 
близько 500 м над рівнем моря у низькогір'ї Польщі та тягнеться на 
північний схід і частково на схід, а біля села Загір'я в неї впадає річка 
Болозівка. Потім Стрв'яж повертає на південний схід і біля села Долобова 
впадає у Дністер.

     Стрв'яж не судноплавна річка, проте у період весняних паводків після бага-
тосніжних зим або сильних дощів улітку вона разом зі своїми 
притоками нагадує море. У місці впадіння в Дністер, вона стає набагато 
більшою й потужнішою.

     Навколо річки багата природа – ліси, які вкривають пагорби, невеликі уро-
чища та рівнини. Чудове місце, аби насолодитись краєвидами, 
активно провести час та подихати свіжим повітрям. А любителі 
риболовлі можуть посидіти на березі та спробувати спіймати рибу. 

   Регіон має зручне автомобільне сполучення. Можна швидко доїхати до 
карпатських лісів з надзвичайно чистим повітрям та лікувальними джерелами. 
Інший варіант - зануритися у майже недоторкане природне середовище, 
відвідавши Яворівський національний природний парк, який був створений з 
метою збереження, відтворення та раціонального використання типових і 
унікальних лісостепових ландшафтів та інших природних комплексів. 



ІДЕАЛЬНА ПОЇЗДКА ДО РІЧКИ
   Різноманітний український ландшафт з численними природними красо-
тами – ідеальний вибір для прогулянки на велосипеді.  Тут ви 
обов'язково знайдете відповідний маршрут для себе, своєї сім'ї і друзів. 

    Упорядковані та вельми різноманітні велосипедні маршрути вздовж річок 
Стрв'яж та Сан – гордість місцевості. Вони приведуть вас до 
найбільших скарбів природи та культури, ви познайомитеся з 
особливостями місцевої кухні, поспілкуєтеся з привітними місцевими 
жителями.  Шляхів безліч – і всі вони варті того, щоб вирушити в дорогу. 

 За останні роки інтерес до велотуризму біля річки значно 
зріс. Завдяки різним ідеям, втіленим як на державному, так і на місцевому 
рівні, річка стає популярним напрямком велотуризму.  Ви можете 
вибрати один або декілька національних веломаршрутів, спеціаль-
но спроєктованих для тих, хто хоче подорожувати, але не любить заванта-
жених автодоріг.  Відкрийте для себе чудові краєвиди, природні 
та культурні пам'ятки, мальовничі села на добре організованих 
маршрутах різного рівня складності, що підходять як для приємної сімейної 
поїздки, так і для пригодницького туру для любителів гострих відчуттів.

  Щ о б  д о д а т и  н о т к у  е к с т р и м у  в  т а к и й  в і д п о ч и н о к ,  м о ж н а  
відправитися в похід на каяках по річках Стрв'яж або Сан. Маленька подорож 
в спокійному темпі, щоб встигнути насолодитися і неспішним веслуванням, 
і чудовою природою навколо. Такий вид активного проведення часу 
гарантує максимум позитивних емоцій, сплеск позитиву і відпочинок на 
лоні природи. Спробувавши одного разу, у вас неодмінно з'явиться 
бажання збільшити дозу екстриму в єднанні з природою. 

  Мальовничий Стрв'яж вважають не лише 
однією з найкрасивіших річок,  а й 
найбагатших рибою річок Львівської 
області. Тут мешкає кілька видів риб, 
включених до Червоної книги України, 
зокрема марена Валецького, яка в Україні 
зустрічається тільки у річці Стрв'яж і прилеглих
 ділянках Верхнього Дністра. Глибокі плеса 
річки Стрв'яж чергуються із мілководними 
перекатами. Завдяки досить стрімкій 
течії є багато ділянок з чистим пісковим 
ґрунтом, місцями є галька, а це ідеальні 
умови для розмноження риб. Тут можна 
спостерігати зграйки рибної молоді, що 
пливуть вниз річкою у пошуках більш 
глибоких ділянок. 

     Закинувши вудки у стрімкі світлі 
води Стрв'яжу або Сану та зануривши ноги 
у прохолодну воду, ви зможете дійсно 
відпочити і насолодитися навколишньою 
красою. 



- Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Хирові (1846 р.);

- Храм Онуфрія Великого у Бісковичах – теперішня будівля постала у 2009 р. 
 на місці зруйнованої у 2008 дерев'яної церкви початку XVIII століття, 
 збудованої на підмурівках церкви XVI століття; 
- Церква Івана Богослова у Бабині (1902 р.);

-Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії в місті Рудки (початок XV століття). 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Хирові 

           Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках 
Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ

Підкарпатська регіональна туристична організація (PL).
Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУМЕТА ПРОЄКТУ

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:

 

євро64 890,00

 

ГРАНТ ЄС:  євро58 401,0

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

15.11.2019 – 14.11.2021

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУКЛЮЧОВІ ЗАХОДИ

ЗВУКИ ПРИРОДИ.
 SLOWRIVERS – ПРАКТИЧНИЙ

 ПАКЕТ ДЛЯ ТУРИСТА

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії  (м.Рудки) Храм Онуфрія Великого у Бісковичах 

Церква Івана Богослова у Бабині 

4 промоційні  заходи, п ід час яких 
туристи мають можливість спробувати різні 
форми водного туризму (веслування на 
каное, понтонні прогулянки та рафтинг) 
та ознайомитися із природною спадщиною 
українсько-польського прикордоння;

друковані матеріали, такі як туристичні 
карти з привабливими туристичними 
маршрутами, які містять короткі описи
та інформацію про безпеку водого туризму,
промоційний буклет; 

інтернет-маркетинг, що включає: розробку 
онлайн-мультимедійного довідника зі 
звуками природи, відео-кампанії та 
кампанії в місцевих ЗМІ. 

     З переваг маршруту слід вказати багатий тваринний світ (Стрв'яж одна з 

найбагатших рибою річок Львівської області, серед рідкісних видів риб – 

марена Валецького, занесена до Червоної книги України; тут 

також можна побачити  та видру), недоторканість скопу, скельного голуба

природи на деяких ділянках річки і діяльність бобрів. 

Серед найцікавіших краєзнавчих об'єктів на маршруті варто відзначити 

Використання потенціалу річок Сан і Стрв'яж для збільшення туристичного 
руху на прикордонній території Польщі та України через розвиток 
інноваційних туристичних продуктів на основі спільної природної 
спадщини обох річок. 

  Карпати –Україна” (UA)


