
ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ВІСНИК  НАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДНОГО  ПАРКУ  «ГУЦУЛЬЩИНА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» /  www.nnph.if.ua / №3-4 (64-65) 2018 року

Минулий рік був для нашого колективу складним випробуванням. Та ми гідно підтримуємо добрий імідж нашої 
організації — флагмана своєї галузі. Наші здобутки зобов’язують колектив примножувати зроблене, досягати кращих 
результатів у праці. Ці свята ми завжди зустрічаємо зі сподіваннями, адже піднімаємося ще на одну сходинку часу і 
вдивляємося в нові далі. 

Щиро вітаю Вас з Новим 2019-м роком та Різдвом Христовим!
Бажаю, щоб Ваше домашнє вогнище було затишним, а тепло ваших сердець зігрівало оточуючих. 
Нехай 2019-й буде сповнений яскравих барв, приємних вражень і цікавих подій та принесе Вам, і Вашій родині, добро, 

мир і достаток. А рік, що минає, залишилися тільки добрі спогади.
Від щирого серця бажаю всім вам козацького здоров’я,  витримки у наш нелегкий час, добробуту! Нехай виправда-

ються  всі ваші сподівання і надії на краще  в Новому році!
Свіжих Вам ідей, нових відкриттів і тільки вірних рішень. Зустрічайте свята з посмішкою, вірте у краще та будьте 

щасливі!
Þðié ÑÒÅÔÓÐÀÊ, â.î. äèðåêòîðà ÍÏÏ «Ãóöóëüùèíà»
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Маєток Святого Миколая найбільший 
рекреаційний об’єкт у структурі НПП «Гу-
цульщина», що виконує не тільки рекреаційні, 
а й виховні, духовно-екологічні та спортивно-

оздоровчі функції. Впродовж року в Маєтку Святого Миколая 
організовується і проводиться багато цікавих заходів. Зокре-
ма, починаючи з 2011 року, за ініціативи та сприяння голови 
Івано-Франківської ОДА Вишиванюка М.В., 19 грудня запо-
чатковано проведення районного фестивалю «Новорічно-
різдвяної іграшки». Метою фестивалю є збереження традицій 
виготовлення та використання української іграшки; ; вихо-
вання любові до національної культури, бажання збереження 
і примноження культурно-історичної спадщини; формування 
у дітей та молоді високих духовних та екологічних цінностей, 
як основи здорової особистості. Фестиваль організовується 
разом з Косівською РДА та районною радою і традиційно 
збирає не тільки представників Косівщини, але й відвідувачів 
з різних куточків України. Цьогоріч, 19 грудня, відбувся вже 
VIII фестиваль. Традиційно, в рамках фестивалю, прово-
дяться виставки-конкурси новорічно-різдвяних композицій 
«Збережемо лісову красуню», новорічно-різдвяних та дитячих 
іграшок, конкурс малюнків «Нехай Святий Миколай збереже 
наш рідний край» та спортивні ігри «В гостях у Святого Ми-
колая».

Фестиваль «Новорічно-різдвяна іграшка» - це завжди 
яскраве дійство, під час якого, окрім виставкових експозицій 
чудових дитячих робіт, проводиться концертна програма, 
запалюється Миколаївська ватра, готується пригощання сма-
коликами та традиційними гуцульськими стравами для всіх 
присутніх і, звичайно ж, Святий Миколай вітає гостей фести-
валю та обдаровує діточок подарунками.

Зрозуміло, що організація такого заходу вимагає не-
абияких зусиль, особливо, коли відбувається конфронтація 
з місцевою сільською радою та здійснюються її неправомірні 
зазіхання на надбання Парку. Однак, не дивлячись на все, 
працівники Парку, разом із місцевою владою, зуміли на висо-
кому рівні організувати та провести величне свято для дітей 
та дорослих. 

Потрібно зазначити, що цьогорічні події довкола Маєтку 
та фестивалю нагадують відголоски минулого, зокрема, під 
час організації І фестивалю також мало місце протистояння 
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маєтків Миколаїв та «війни навколо Парку». Однак, тодішній 
голова Косівської райдержадміністрації Ярослав Шинкарук, а 
також антимонопольний комітет України зуміли підтримати 
та відстояти права Парку на бренд Святого Миколая. Ярос-
лав Іванович допомагав втілювати ідею реалізації проекту 
на території НПП «Гуцульщина». Зокрема, у своєму інтерв’ю 
районній газеті «Гуцульський край» (№48 від 11 листопада 2011 
р.), Ярослав Іванович зазначив: «Я завжди говорив і кажу, що 
Святий Миколай у нас один і спекулювати чи започатковува-
ти якийсь свій бізнес від імені цього Святого - гріх. Ні двох 
Миколаїв, ні двох Маєтків у районі не буде». Як бачимо, історія 
повторюється, аналогічну ситуацію з двома Миколаями маємо 
і нині, однак не зовсім відчуваємо підтримки місцевої влади. 

Та не дивлячись на все працівники парку, з Божою поміччю 
та з допомогою Святого Миколая Чудотворця, продовжують 
працювати і організовувати чудові дійства на радість малечі. 
Ми впевнені, що справедливість повинна восторжествувати. 
Оскільки, за роки впровадження проекту «Маєток Святого 
Миколая», працівниками Парку пророблена грандіозна робо-
та як з ремонту центральної садиби, реконструкції всіх тим-
часових споруд та будівництва нових, благоустрою території, 
так і з організації різноманітних дійств, зокрема фестивалів, 
налагодженні зв’язків та ін. З метою подальшого розвитку 
туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Мико-
лая», на його базі у 2018 році створено рекреаційно-виховний 
відділ, еколого-просвітницький центр «Маєток Святого Ми-
колая», що дало змогу зосередити роботу на розширення 
діяльності та вдосконаленні інфраструктури Маєтку, роз-
витку загальноосвітнього, природничого і краєзнавчого 
світогляду відвідувачів. Як наслідок, Маєток отримав не тільки 
всеукраїнське, а й міжнародне визнання.

Традиційно, на завершення фестивалю запалюється ве-
лика Миколаївська ватра, як символ творчої іскорки його 
учасників та всього молодого покоління, яка не має права 
згасати, а рівно через рік знову запалати на ІХ-му районно-
му фестивалі «Новорічно-різдвяна іграшка». Маємо надію на 
довгу історію даного фестивалю в Маєтку Святого Миколая 
Національного природного парку «Гуцульщина»!

Юрій СТЕФУРАК,
в.о. директора НПП «Гуцульщина»,

к.б.н.



донне природоохоронне співробітництво. 
Після кожної лекції учасники розв’язували 
практичні або інтерактивні завдання, 
які формувалися на можливих ситуаціях 
відносин двох країн. Зокрема, вчилися виз-
начати спільні точки зору щодо перспективи 
співпраці в природоохоронній справі, фор-
мування транскордонної природоохоронної 
зони, розробки спільного менеджент-плану 
та управління цими територіями, прогно-
зування можливих ризиків та уникнення їх 
тощо.

Загалом семінар був досить пізнавальним 
та інформативним. Його учасники ознайо-
милися із особливостями природоохоронної 
справи різних країн, їх досягненнями, акцен-
тами та приорітетами в природозаповідній 
справі, проблемами та викликами природо-
охоронцям тощо. Отриманий досвід в цьому 
семінарі дозволить здійснити корегування в 
природозаповідній справі НПП «Гуцульщи-
на», а саме удосконалити проект організації 
території парку та визначити нові перспекти-
ви в природоохоронній галузі. 

Міжнародна конференція 
«Сучасне садівництво та виноград-

ництво – досягнення та перспективи»

4-6 жовтня 2018 року в м. Кишинів 
відбулася міжнародна конференція «Сучасне 
садівництво та виноградництво – досягнен-
ня та перспективи», яка присвячена 85-річчю 
з дня заснування Державного аграрного 
університету Молдови. В роботі конференції 
взяли участь науковці з 6 країн світу, зо-
крема України, Румунії Туреччини, Польщі 

та ін. Українська делегація вчених глибоко 
вразила учасників конференції досвідом та 
професіоналізмом у веденні ґрунтовних на-
укових досліджень природних та пралісових 
лісів. В роботі секції лісового та садово-пар-
кового господарства конференції прийняв 
участь начальник наукового відділу НПП «Гу-
цульщина» О.О. Погрібний із доповіддю при-
свяченою науковій діяльності парку. За ре-
зультатами конференції учасники української 
делегації отримали сертифікати участі в 
міжнародній конференції (симпозіумі). 

Для працівників лісової галузі країн-
учасниць конференції, було організовано 
екскурсію в один із заповідників республіки 

  Міжнародний обмін досвідом 
  в природоохоронній справі
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Навчальний семінар 

з транскордонного 
збереження при-
роди м. Ульцинь 
(Чорногорія)

     30.10 -01.11

Цьогоріч восени, в місті 
Ульцинь (Чорногорія), 
проводився навчальний 
семінар присвячений 
транскордонному збере-
женню природи. Роботу 
семінару організовано 
регіональним офісом 
Східної Європи та 
Центральної Азії IUCN, 
центром екологічного 
права IUCN та групою 
спеціалістів з транскор-
донного природоохорон-
ного консорціуму IUCN. 
Фінансова підтримка 
семінару здійснювалася 
Федеральним агент-
ством охорони при-
роди Німеччини та 
Міністерством стало-
го розвитку та туризму 
Чорногорії. 

Участь в семінарі 
взяли представники бага-
тьох країн світу, зокрема 
Німеччини, Польщі, Грузії, 
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Хорватії, Албанії, Македонії 
Австрії, України та ін. Позитив-
ним є те, що одним з активних 
учасників семінару був і началь-
ник наукового відділу НПП «Гу-
цульщина» Олег Погрібний. 

Під час семінару  прочи-
тано 8 лекцій про транскор-

Молдова – Plaiul Fagului (Край Бука). Це 
заповідник єдиних букових лісів в Молдові, 
оскільки, тут бук лісовий зростає острівною 
популяцією на краю свого екологічного ареа-
лу. Деревостани буку є унікальними та непо-
вторними в цілій Європі, адже витримують 
значні високі літні температури із відносно 
низьким рівнем опадів. Завдяки їх збережен-
ню та відновленню, працівники заповідника 
не тільки зберігають ці ліси, але й застосову-
ють в них складні семиприйомні рівномірно-
поступові рубки. Загалом, територія 
заповідника, а це 5558,7 га, поділена на три 

зони: абсолютно заповіду, 
в якій заборонене будь-
яке людське втручан-
ня; буферну зону,  в ній 
можливі лише рубки до-
гляду та санітарні руб-
ки; господарську зону  
- де у повному обсязі 
ведеться лісове та мис-

ливське господарство 
на рівні із спеціалі-
зованими лісовими 
г о с п о д а р с т в а м и . 
Саме в буферній та 
господарській зонах 
здійснюють вище 
зазначені види ру-
бок. Учасникам 
конференції провели 
детальну екскурсію 
такими лісосіками 
на різних прийомах 
виконання. Зага-
лом слід відмітити, 
що в кінцевому 
прийомі працівники 
заповідника отриму-
ють високоповнотний, 
складний за кількістю 
порід, 20-25 річний 
деревостан в умовах 
клімату степової зони. 
Ще одним цікавим  

показником відмінної організації роботи 
заповідника є те, що його функціонування 
повністю здійснюється за власні зароблені 
кошти, окрім потреб наукових досліджень. 
Основні джерела фінансування це: 
організація туристичного відпочинку, спор-
тивне та туристичне рибальство, елітне по-
лювання та ведення лісового господарства. 
Всі зароблені кошти заповідник витрачає 
на заробітну плату, оновлення матеріальної 
бази, охорону, розведення мисливської 
фауни для полювання, підтримання в на-
лежному стані водних об’єктів, створення 
туристичної інфраструктури тощо.

Як підсумок, слід віддати належне 

лісівникам Молдови, які зуміли досягти при-
родного відновлення бука лісового в степовій 
зоні. А також, висловити щиру вдячність 
за гостинне запрошення на міжнародну 
конференцію, де отримано величезний  на-
уковий досвід.

Олег ПОГРІБНИЙ,
начальник наукового відділу

 НПП «Гуцульщина»,
к.с.-г.н. 

Одним із пріоритетних напрямів наукової діяльності 
НПП «Гуцульщина» є міжнародна співпраця. Науковці 
парку приймають активну участь в міжнародних 
семінарах, тренінгах та конференціях, оскільки, впро-

вадження сучасних міжнародних методик та технологій є 
перспективним та вкрай необхідним в наукових дослідженнях 
Парку. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» /  www.nnph.if.ua / №3-4 (64-65) 2018 року

5
Найдієвішою формою охо-

рони і збереження біологічного 
розмаїття, особливо раритетно-
го, є створення природоохорон-
них об’єктів.

Фізико-географічні умо-
ви НПП «Гуцульщина», як і 
загалом Косівського району, 
неоднорідні. Тут виділяють 

Екологічна, рекреаційна, господарська цінність тої чи іншої території 
визначається видовим багатством та станом рослинного покриву, наявністю 
рідкісних, реліктових, ендемічних видів і угруповань, які підлягають охороні 
і включені до созологічних (охоронних) списків різного рівня – міжнародних, 
національних та регіональних. 

  Н
А

У
К

О
В

А
 Д

ІЯ
Л

Ь
Н

ІС
Т

Ь

передгірну, низькогірну та середньогірну 
зони. Строкатість фізико-географічних та 
ґрунтово кліматичних умов зумовило знач-
не розмаїття рослинного покриву. Флора 
судинних (вищих) рослин Парку налічує 
843 види, які належать до 411 родів та 112 
родин. У складі флори Парку  маємо види  
характерні для Середньоєвропейських, Се-
редземноморських, Бореальних (північних, 
гірських, властивих поясу смерекових 
лісів) сукупностей рослин. Аналіз родинної 
структури флори підтверджує її типово 
середньоєвропейський характер і, водно-
час, доводить її зв’язок з лісовими і гірсько-
лісовими флорами бореального (північного, 
гірського) типу. За флористичним району-
ванням, територія національного парку нале-
жить до районів Ґорґан, Чивчино-Гринявсь-
ких гір та Прикарпаття. Однак, територія 
НПП “Гуцульщина” сильно відрізняється 
від територій інших національних парків 
Карпатського регіону. Якщо у зазначених 
об’єктах ПЗФ представлені флори одного-
або двох флористичних районів (високогір’я 
– Карпатський НПП, Покутсько-Буковинські 
Карпати – НПП “Вижницький”, Ґорґани 
– НПП «Синевір»), то рослинний покрив 

НПП “Гуцульщина” є флорою пограничних 
і перехідних територій між Передкарпаттям 
та Карпатами.

Для того, щоб показати місце НПП «Гу-
цульщина» у мережі природозаповідних 
об’єктів Карпат, ми порівняли його флору 
із флорами сусідніх парків, зокрема, НПП 
«Вижницький» та Карпатського НПП.

НПП “Вижницький” представляє ланд-
шафти низькогірної зони Буковинської ча-
стини Покутсько-Буковинських Карпат з 
мішаними та хвойними лісами. Карпатсь-
кий НПП презентує флору високогірних 
субальпійських лук, кам’янистих розсипів 
та, найбільше, поясу смерекових лісів. 
НПП “Гуцульщина” охоплює екотопи від 
середньогірних смерекових лісів, з еле-
ментами кам’янистих розсипів, до дібров 
у рівнинній частині. За наявністю ши-
роколистяних букових та дубових лісів, 
цінних природних оселищ, НПП “Гу-
цульщина” номінований кандидатом до 
панєвропейської смарагдової мережі, яка є 
особливою Європейською структурою з охо-
рони довкілля. 

При аналізі раритетного генофонду 
парків виявлено, що із 207 видів судин-

них рослин, які включені до 
Червоної книги України, на 
території Українських Карпат 
у КНПП вирізняють 95 видів, 
НПП “Гуцульщина” – 58 видів, 
НПП “Вижницький” – 45 видів. 
Важливо зазначити, що із 50 
видів орхідей (зозулинців), на-
явних на території Українських 
Карпат, у  НПП “Гуцульщина” 
є більше половини – 30 видів. 
Всі види родини Зозулинце-
вих включені до Червоної кни-
ги України та охороняються 
міжнародною Вашингтонською 
конвенцією. 

Багате флористичне 
розмаїття, особливо рідкісних 
видів, свідчить про важли-
ве місце НПП «Гуцульщина» 
в мережі природоохоронних 
об’єктів Карпат, України та 
Європи.

Марія ТОМИЧ,
завідувач лабораторії 

екологічного моніторингу 
НПП «Гуцульщина»

Флора НПП "Гуцульщина" у системі  ПЗФ 
Карпатського регіону

Пальчатокорінник ФуксаАстранція велика Наперстянка великоцвітаКупина багатоквіткова

Народні назви: 
напрасниця, гоюче зілля, 

люби-мене.

Народні назви: 
адамів корінь, бесікір, во-
няк, півники лісові, ребро, 

ребро Боже та інші.

Народні назви: 
наперсткова трава, на-

тягач, повзоцвіт

Народні назви:
буковець 

Вид включено до Червоної 
книги України
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АНТРОПОГЕННА МОДИФІКОВАНІСТЬ ЛАНДШАФТІВ 
ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ

Одним із аспектів наукової 
діяльності НПП «Гуцуль-
щина» є моніторинг лісових 
екосистем, оскільки, 96,1% 
території парку займають ліси. 
Мережа моніторингу зазначе-
них екосистем складається з 
двох рівнів. На першому рівні  
відбувається моніторинг на 
постійних пунктах спостере-
жень (ППС). Другий рівень – 
це мережа постійних пробних 
площ (ППП), які закладаються 
в основних, найбільш типових, 
деревостанах регіону та в усіх 
рідкісних лісових угрупуваннях 
парку. 

На сьогоднішній день в 
парку закладено 15 ППС, котрі 
розміщені сіткою розміром 8х8 
км на всій території Косівщини, 
та 8 ППП, що охоплюють 5 
основних лісових екосистем 
і 6 угруповань Зеленої кни-
ги України. Згідно методик 
моніторингу, на цих об’єктах 
передбачено систематичні 
дослідження щодо росту 
лісових угруповань, їх розвит-
ку, відновлення і поширен-
ня. Періодичність повторен-
ня комплексних досліджень 
здійснюється через кожні 5 
років. Так, в цьому році, згідно 
графіку, науковцями Парку 
було повторно комплексно об-
стежено ППП № 1 та 2 і закладе-

На основі комп’ютерного опрацювання картографічних даних 
і космознімків за допомогою програмного забезпечення ArcGIS 
10, була створена карта земельних угідь і визначено антропогенну 
модифікованість ландшафтів та висотних місцевостей Покутських 
Карпат.

Основними видами антропогенних навантажень на ланд-
шафти Покутських Карпат є лісівництво, луківництво та сели-
тебне розміщення.  Відповідно, ліси займають 57,97% території, 
з ними пов’язані незначні або швидко відновні зміни природних 
комплексів, луки – 22,72% і сільська забудова – 19,31%. Загалом, 
регіон є слабо антропогенно модифікованим (199 ум. б.), однак, 
п’ята стадія слабкої модифікованості свідчить, що територія По-
кутських Карпат практично знаходиться на межі між слабким та 
помірним ступенями модифікованості.

Аналізуючи антропогенну модифікованість Покутських Карпат 
в розрізі ландшафтів, можна зробити висновок, що середньогірні 
ландшафти мають переважно слабку модифікацію і тільки два ланд-
шафти - помірну, з різними стадіями.

Низькогірні ландшафти характеризуються трьома категоріями 
антропогенної модифікованості – слабкою (3 ландшафти), помірною 
(6 ландшафтів) і сильною (1 ландшафт).

Аналіз антропогенної модифікованості висотних місцевостей 
свідчить, що ступінь їх перетвореності є різним. Найбільш антро-
погенно модифікованими вирізняються місцевості високих тера-
сованих схилів річкових долин, а також місцевості терасованого 
днища річкових долин (їм властива п’ята стадія сильної категорії 
модифікованості), де більше 65% площі займаює сільська забудо-
ва, а луки та ліси поширені на незначних площах. Помірна антро-
погенна модифікованість властива місцевосям спадистосхилого 
низькогір’я і слабка - для місцевостей крутосхилого низькогір’я та 
крутосхилого середньогір’я.

На основі дешефрування картографічних матеріалів створено 
карту земельних угідь та досліджено антропогенну модифікованість 
ландшафтів і висотних місцевостей Покутських Карпат.

Зоряна ГОСТЮК,
молодший науковий співробітник 

НПП «Гуцульщина»

но нову ППП № 8.
ППП № 1 розміщена в природній 

старовіковій діброві Старокутського ПНДВ. 
Деревостан цієї ППП є унікальним та до-
сить рідкісним на Прикарпатті, оскільки, 
представлений грабово-дубовими видами із 
незначною домішкою смереки та липи. Пер-
ший ярус формують дерева дуба звичайного 
різного віку та смереки. Окремі екземпляри 
перевищують 100-річний вік. Другий ярус 
представлений грабом та липою із невели-
кою домішкою ліщини. Підлісок формується 
виключно ліщиною звичайною. На ППП 
повністю здійснені моніторингові лісівничі, 
геоботанічні та мікологічні дослідження.

ППП № 2 розміщена в природній 
старовіковій бучині Старокутського ПНДВ  
та представлена типовим деревостаном для 
лісових екосистем НПП. Особливістю цієї 
ділянки є значний вік та складна 3-ярус-
на структура деревостану, яка формується 
лише в природних, незначно антропогенно-
модифікованих деревостанах. Також, така 
структура вказує, що розвиток цього дере-
востану протікає природнім шляхом і, в май-
бутньому, при умові відсутності активного 
антропогенного впливу, тут сформується 
пралісова ділянка.

ППП № 8 розміщена в природній 
старовіковій бучині Косівського ПНДВ. Це 
нова ППП, що була закладена відповідно 
до програми досліджень рідкісних рослин-
них угруповань НПП. ППП зрозташована 
в унікальному угрупованні букових лісів з 
домінування в травостої барвінку малого. 
Деревостан цієї ППП представлений склад-
ною структурою та має 3 яруси, завдяки чому 

утворилися сприятливі умови для  поширен-
ня барвінку малого. Розвиток деревостану 
відбувається природним шляхом, проте тут 
також зафіксовано значний антропогенний 
вплив. Зазначений вплив проявляється в 
систематичній вибірці, місцевим населен-
ням, деревного відпаду та опаду з деревоста-
ну, оскільки, ця ділянка розміщена відносно 
близько до населених пунктів та має хоро-
ший доступ. Проте, такий пасивний вплив на 
розвиток лісостану суттєво не позначається  
на наявних рослинних угрупованнях, про що 
свідчить постійне збільшення площ зростан-
ня барвінку малого.

Загалом, моніторинг лісових екоси-
стем парку здійснюється регулярно, якісно 
та своєчасно. Тому, суттєвих негативних 
змін на більшості об’єктах моніторингу 
не виявлено. Проте, слід відмітити, що 
за останні роки працівниками науково-
го відділу фіксуються тривожні негативні 
зміни лісових екосистем територій Парку 
без вилучення, що спричинені значними, не 
правильно здійсненими рубками постійних 
землекористувачі. Задля збереження 
біорізноманіття, стійкості деревостанів, 
їх кращого та якіснішого відновлення, 
рекомендуємо зменшити об’єми рубок та 
здійснювати їх лише на тих ділянках, де вони 
дійсно необхідні.

Василь ЛОСЮК, 
науковий співробітник 

НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н.
Олег ПОГРІБНИЙ,

начальник наукового відділу 
НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н.

В останні десятиліття антропогенний вплив 
на територію Покутських Карпат все більше 
посилюється. Значне використання природних 

ресурсів, а особливо лісових, призводить до погіршення сучасного 
стану природних територіальних комплексів, зумовлює їхню ан-
тропогенну модифікованість.

Земельні угіддя в ландшафтах Покутських Карпат.
Середньогірні ландшафти: 1 - Ротильський, 2 - Габорянський, 3 - Ведмежицький, 4 
- Синицинський, 5 - Грегітський, 6 - Ігрецький, 7 – Писанокамінський. Низькогірні 
ландшафти: 8 - Брустурсько-Буковецький, 9 - Буковецько-Ріцький, 10 - Спенсо-
вий, 11 - Сиглинський, 12 - Брусний, 13 - Сокільський, 14- Магуро-Покутський, 
15 - Карматурський, 16 - Каменистий, 17 - Хоминський. 

   Особливості моніторингу лісових 
   екосистем НПП "Гуцульщина" в 2018 році
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Відділ екологічної освіти у співпраці з громадсь-
кою організацією «Спадщина Гуцульщина», активно 
займається пошуком можливостей для реалізації еко-
ініціатив та проектів, що спрямовані на підвищення 
рівня екологічної свідомості місцевого населення. 
Невід’ємною частиною цього процесу є навчання 
грантового менеджменту, налагодження контактів 
з потенційними донорами, пошук відповідних про-
грам. Так, на початку липня, екоосвітяни взяли участь 
у тренінгу з впровадження внутрішньої політики ГО в 
рамках проекту ЄС «Together» для розвитку громадянсь-
кого суспільства в Україні. Результатом цього тренінгу 
були розроблені грантова та екологічна політики 
громадської організації у співпраці з професійним ко-
уч-тренером. 

Далі екоосвітяни відвідали презентацію «Відкриті 
конкурси на гранти та проекти ЄС» і тренінг для гро-
мадських організацій «Мова грантових заявок: як 
зрозуміти донора?» від делегації Представництва 
Європейського Союзу в Україні. Серед винесених на 
огляд тем: термінологія грантових заявок і тендерів; хто 
такі донори і принципи ефективної комунікації з ними; 
види грантової допомоги; як зрозуміти потреби донора 
та відобразити це у своїй заявці; принципи складання 
бюджету проекту та інше. 

В класичній теорії фандрейзингу визначе-
но 5 видів ресурсів, які використовуються для до-
сягнення поставлених цілей: людські, професійні, 
інформаційно-методичні, матеріально-технічні, 

Нині фандрейзинг - надзвичайно популярна тема се-
ред спільноти українських громадських організацій, 
що не є дивним, оскільки, це додаткові можливості 
для розвитку та реалізації ідей. Мова йде про про-

цес залучення коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, 
інформаційних тощо), які організація не може забезпечити 
самостійно, та які є необхідними для реалізації певного проекту 
або своєї діяльності загалом. 

використання методів Фандрейзингу для розвитку 
еколого-освітньоЇ діяльності в НПП "Гуцульщина"  

грошові. Мобілізувавши свій  внутрішній 
ресурс - команду висококваліфікованих 
фахівців – організація отримала перемо-
гу у конкурсі «Програма екологічних  гро-
мадських ініціатив для Сходу та Заходу 
України», що реалізовано Фондом розвитку 
ГО «Західноукраїнський ресурсний центр» 
спільно з Міністерством екології та при-
родних ресурсів України, за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних 
справ Чеської Республіки. Проект під на-
звою «Створення інтерактивного еколого-
пізнавального центру при НПП «Гуцульщи-
на», реалізовано впродовж літа 2018 року. 
Основними заходами передбачено закупівлю 
інтерактивного обладнання, виготовлення 
наочно-демонстраційних елементів еко-цен-
тру, рекламна кампанія. Метою створення 
такого центру є поширення екологічних 

Навчання впродовж усього жит-
тя є важливим елементом для  
людей, які реагують на зміни 
і стежать за швидким розвит-

ком усіх сфер життя. В умовах сучасного 
світу, що постійно змінюється, для фахівців 
з екологічної освіти важливим є постійне 
самовдосконалення та розвиток, пошук 
нових методів донесення інформації до 
цільових груп тощо. Саме тому, екоосвітяни 
активно беруть участь у тренінгах, курсах 
підвищення кваліфікації, які дають змогу по 

знань серед місцевого населення, викори-
стовуючи інтерактивні засоби та методи 
екологічної освіти. Центр покликаний стати 
осередком поширення екологічних знань, 
виховання толерантного до природи моло-
дого покоління, еко-свідомих та активних 
природоохоронців. За досить короткий час  
функціонування еко-центру, на його базі 
проведено вже дуже багато заходів, зокрема, 
розпочало свою роботу третє шкільне ПНДВ, 
відбулася науково-практична конференція 
«Бджільництво Гуцульщини: минуле і 
сьогодення», презентація проекту для 
представників органів місцевого самовряду-
вання, районний інтелектуальний турнір з 
гри «Що? Де? Коли?» тощо. Відвідувачі охоче 
долучаються до активностей, запропонова-
них екоосвітянами і високо оцінюють захо-

ди, що грунтуються на кращих 
традиціях неформальної освіти.

Таким чином, фандрай-
зинг посідає чільне місце серед 
основних напрямків роботи 
відділу екологічної освіти, даю-
чи змогу підняти рівень еколого-
просвітницькуої роботи  НПП 
«Гуцульщина» на високий ща-
бель.

Олеся ШЕВЧИК,
заступник начальника 

відділу екологічної освіти 
НПП «Гуцульщина», 

керівник проекту

підвищення кваліфікаціЇ фахівців з екоосвіти

новому глянути на 
організацію та про-
ведення еколого-
освітніх заходів.

Так, в період з 
20 по 23 листопада, 
у м. Львові відбувся 
тренінг для тренерів 
«Методика і практи-
ка роботи з дорос-
лою аудиторією», в 
якому взяли участь 
керівники відділів 
екологічної освіти 
установ ПЗФ. 
О р г а н і з а т о р а м и 
заходу ста-

ли Міністерство екології та природних 
ресурсів України, представництво DVV 
International в Україні, за сприяння Фе-
дерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини. 
Учасники тренінгу мали можливість ознай-
омитися з інтерактивними методами прове-
дення заходів для дорослої аудиторії, освоїти 
основи андрагогіки, удосконалити навички 
планування еко-просвітницьких заходів.

Не менш цікавим став курс «Організація 
екскурсійної діяльності за методикою 

«Інтерпретація природи», що відбувся 
11-15 грудня у приміщенні Ботанічного 
саду імені академіка О. Фоміна Київського 
національного університету імені Т. Шев-
ченка. Захід організовано Державною 
екологічною академією післядипломної 
освіти та управління за підтримки Департа-
менту екомережі та природно-заповідного 
фонду Міністерства екології та природних 
ресурсів. 

Інтерпретація - це процес комунікації, 
який встановлює емоційні та інтелектуальні 
зв’язки між інтересами аудиторії і значення-
ми, притаманними ресурсу. Кваліфіковані 
викладачі розповіли про концепцію та 
ключові поняття інтерпретації природи, 
методологію та оцінку її ефективності. Кожен 
учасник демонстрував свої навички щодо 
підготовки та проведення інтерпраційних 
програм. 

В результаті курсів підвищення 
кваліфікації, учасникам вручили свідоцтва 
державного зразка.

Оксана ТРИГУБ’ЯК,
провідний фахівець відділу екологічної 

освіти НПП «Гуцульщина»
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Науково-практична конференція 
"Бджільництво Гуцульщини: минуле та сьогодення"

На свято Покрови Богородиці, 14 жовтня, в 
науково-просвітницькому центрі НПП «Гуцуль-
щина» відбулася науково-практична конференція 

«Бджільництво Гуцульщини: минуле та сьогодення» та освячен-
ня музею «Бджільництво Гуцульщини».

Організаторами конференції виступили: НПП 
«Гуцульщина», Косівська районна спілка пасічників 
та громадська організація «Еко-пасіка», а учасниками 
– представники з Верховинщини, Богородчан, Івано-
Франківська. Розпочався захід з відкриття та освячення 
музею. Отець Василь мовив до присутніх Боже слово і 
благословив їх на добрий почин. Засідання конференції 
проходило у новоствореному інтерактивному еколого-
пізнавальному центрі. З привітальним словом виступив 
перший заступник голови Косівської районної державної 
адміністрації – Богдан Марчук та в.о.директора НПП «Гу-
цульщина» – Юрій Стефурак. В конференції взяв участь 
відомий косівський  краєзнавець, лікар та книгознавець 
– Володимир Тутуруш, який привітав усіх зі святами та 
поділився своїм досвідом пасічникування. А найстаріший 
пасічник з Стопчатова  – Тарас Атаманюк  - звернувся до 
пасічників з пропозицією надання експонатів для до-
повнення колекції музею. З доповіддю «Становлення 
та перспектива розвитку музею «Бджільництво Гуцуль-
щини» виступив головний ініціатор створення музею, 
голова Косівської районної спілки пасічників України, 
– Остап Тим’як.  Далі заслухали доповідь провідного 
фахівця відділу екоосвіти парку «Гуцульщина» Богда-
ни Іванчук, як була присвячена гуцульському пасічнику 
– Василю Юрійовичу Петричуку. Наступним виступив 
молодий очільник громадської організації «Еко-пасіка», 

Віталій Андрусяк. В його доповіді йшлося про реалізацію проекту збереження та відновлення аборигенної Карпатської породи 
бджіл на території Косівського району. Про «Районний конкурс-виставку «Джміль і бджілка», як один з засобів екологічного 
виховання підростаючого покоління доповіла заступник начальник відділу екоосвіти НПП «Гуцульщина» Олеся Шевчик. Голова 
ради правління благодійної організації «Центр громадських ініціатив» – Микола Близнюк доповів про досвід та перспективи 
співпраці Центру громадських ініціатив та Товариства пасічників на Косівщині. Наступним доповідачем був керівник гуртка 
бджільництва в селі Хімчині (Косівського району) -  Василь Гудим’як. Перший заступник голови Косівської РДА нагородив його 
грамотою від адміністрації за плідну працю з навчання пасічництву хімчинської молоді. Завершальною була дуже цікава доповідь 
голови громадської організації «Гільдія медоварів Карпатського краю» Костянтина Лецина про медоваріння, яка викликала жва-
вий інтерес та дискусію. Загалом, у конференції взяло участь близько півсотні осіб. На згадку учасники науково-практичної 
конференції «Бджільництво Гуцульщини: минуле та сьогодення» зробили пам’ятні світлини, обмінялися досвідом та домовилися 
про співпрацю.

Богдана ІВАНЧУК,
провідний фахівець відділу екологічної освіти НПП «Гуцульщина», 

завідувач музею «Бджільництво Гуцульщини»

Фотоконкурс "Моя мальовнича Косівщина 
в осінніх барвах"

Щорічно фотоконкурс при-
урочувався до відзначення дня 
туризму та проводився з метою 
залучення учнівської молоді до 
цікавих та унікальних природ-
них комплексів, ландшафтів; 
розвитку творчих здібностей 
дітей; популяризації та пропа-
ганди туристично привабливих 
куточків нашого краю. Цьогоріч 
тематикою конкурсу обрано 

осінні краєвиди Косівщини, оскільки тепла 
та погожа осінь, розфарбувала довколишні 
гори яскравими жовто-багряними кольора-
ми, які необхідно було увіковічнити у кра-
сивих фото. У фотоконкурсі взяли участь 
учні шкіл району і гуртківці Косівського та 
Яблунівського ЦДТ. 

Переможцями конкурсу стали:
І місце - Білак Андрій Васильович, 

учень Річківського НВК та Білак Андріана 
Віталівна, гуртківець Косівського ЦДТ;

ІІ місце – Максим’юк Аліна Іванівна, 
учениця Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ст. та 
Підлетейчук Вікторія Володимирівна, 
гуртківець Косівського ЦДТ;

ІІІ місце – Галичук Ірина Ярославівна, 
учениця Рожнівського ліцею «Гуцульщина» 
ім. Ф. Погрибенника, Мицканюк Соломія 
Петрівна, гуртківець Косівського ЦДТ та Ле-
сюк Яна Василівна, гуртківець Яблунівського 
ЦДТ.

Щиро дякуємо учасникам за цікаві ро-
боти та запрошуємо до участі у наступних 
конкурсах.

Дмитро НИКИФОРАК,
начальник відділу рекреації 

та благоустрою НПП «Гуцульщина»

Вже стало доброю традицією проведення відділом рекреації і бла-
гоустрою НПП «Гуцульщина» фотоконкурсу «Моя мальовнича 
Косівщина». 
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Сьогодні рекреаційна діяльність 

стає однією із найперспективніших 
галузей господарства і набуває 

глобального характеру. Людство дедалі 
більше усвідомлює важливість туристич-
но-привабливих ділянок, серед яких знач-
ну увагу приділено природо-заповідним 
територіям – національним природ-
ним паркам, біосферним заповідникам, 
регіональним ландшафтним паркам тощо. 
Основним видом рекреаційного викори-
стання даних територій є екологічний ту-
ризм. Про це, також, зазначено у Постанові 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2000 р. № 1913, якою затверджено перелік 
платних послуг, що можуть надаватися бюд-
жетними установами природно-заповідного 
фонду. Зокрема, в зазначених установах 
передбачені екскурсії маркованими маршру-
тами, екологічними стежками, на виставки, 
до музеїв, еколого-просвітницьких центрів, 
засновниками яких і є ці установи; екскурсії 
до карстових печер тощо.

Однак, навіть розвиток таких відносно 
безпечних видів рекреаційної діяльності, 
щодо впливу на територію, знаходиться в 
протиріччі з природоохоронною діяльністю, 
оскільки важливо зберегти унікальні 
природні ресурси при їх одночасному 
використанні. Тому виникає необхідність 
конструктивного вирішення багатьох пи-
тань, пов’язаних із рекреаційним природо-

Рекреаційне навантаження та стадії рекреаційної дигресії деяких 
еколого-пізнавальних стежок НПП «Гуцульщина»

оптимізаціЯ рекреаційноЇ діяльності в межах деяких 

еколого-пізнавальних стежок НПП "Гуцульщина"

користуванням. Зокрема, із збільшенням 
потреб населення у відпочинку на при-
родоохоронних територіях необхідно 
оцінювати рівень показників туристично-
рекреаційного природокористування на них.

В основу багатьох діючих методик, щодо 
оптимізації рекреаційного використання 
природоохоронних територій, покладено ре-
зультати досліджень рекреаційного наванта-
ження, рекреаційної місткості, рекреаційної 
стійкості та рекреаційної дигресії. Про-
те ці дослідження не враховують, що 
більшість екскурсій на природо-заповідних 
територіях проходять спеціально облашто-
ваними еколого-освітніми стежками, тобто 
відбувається лінійна трансформація при-
родного ландшафту. І цю трансформацію 
прийнято відносити до розряду так званих 
«нормальних втрат», тобто таких, що не по-
требують застосування спеціальних заходів 
щодо відновлення. Екостежка, якщо на ній 
не розвивається ерозія (що, звичайно ж, 
потребує проведення захисних інженерних 
заходів), може витримати практично без 
збитку для себе достатньо велику кількість 
рекреантів. Тому гранично допустиме наван-
таження та рівень дигресії тут доцільно виз-
начати в місцях зупинок і відпочинку вздовж 
стежки та в місцях огляду пам’яток природи. 
При цьому денне перебування рекреантів 
в таких точках найбільш чітко відображає 
просторовий розподіл навантаження на еко-
стежку. 

Виходячи із зазначеного, працівниками 

відділу рекреації і благоустрою НПП 
«Гуцульщина» здійснено дослідження 
рекреаційного навантаження та визна-
чено ступінь рекреаційної дигресії на 
еколого-пізнавальних стежках «До огля-
дового майданчика на гору Острий», «На 
гору Михалків», «Попід Каменистий» та «До 
сірководневого джерела на річці Волійці». 
Дані екостежки розташовані поблизу м. Косів 
та вирізняються найбільшою відвідуваністю 
серед маршрутів Парку. 

Стадії дигресії на зазначених еколого-
пізнавальних стежках визначалися в межах 
зупинок і місць відпочинку та не бралася 
до уваги безпосередньо стежка, тому що, її 
витоптаність ми відносимо до «нормаль-
них втрат», а ерозії, що потребує захисних 
інженерних заходів не спостерігалося. У 
таблиці наведені середні значення стадій 
дигресії для кожної екостежки, оскільки на 
зупинках та місцях відпочинку вони колива-
лися в межах 1 (трав’яний покрив і підстилка 
непошкоджені і відповідають типу лісу; 
підлісок і підріст відповідає лісорослинним 
умовам і не пошкоджені), 2 (трав’яний по-
крив мало пошкоджений, ярусність покриву 
виражена; підлісок і підріст задовільний і 
добрий) та 3 стадії (трав’яний покрив пору-
шений, кількість лісових і лісолучних трав 

зменшена; наявність бур’янів чи лучних трав, 
що нехарактерні для даних лісорослинних 
умов).

Наявне рекреаційне навантаження виз-
началося шляхом співвідношення середньої 
кількості відвідувачів за день до площі 
екостежки (див. табл.). Проведені спосте-
реження на зазначених стежках дозволя-
ють стверджувати, що впродовж активного 
рекреаційного сезону (травень-серпень) 
середня їх відвідуваність становить 1-2 гру-
пи чисельністю близько 10 осіб за день у 
будні та 3-4 груп – у вихідні, в залежності 
від екостежки. За тиждень сумарна кількість 
рекреантів становитиме 130-240 осіб, а 
впродовж травня-серпня ця цифра сягне 
2200 – 4000 осіб. Зрозуміло, що підрахунок 
справжньої кількості рекреантів неможли-
вий. Це ускладнює дослідження, тому облік 
рекреаційних навантажень майже завжди 
умовний.

З таблиці видно, що показники стадій 
дигресії, особливо екостежки «На гору 
Михалків», не мають прямої залежності 
від рекреаційного навантаження, 
оскільки останні є не значними. Зростан-
ня деградаційної ситуації досліджуваної 
території, на нашу думку, викликане не 
стільки рекреаційним навантаженням, 
скільки відсутністю раціонального благо-
устрою. Зокрема, недостатнє рекреаційне 
облаштування екостежок, особливо місць 
відпочинку, призводить до формуван-
ня в межах екостежки багатьох стихійних 

відпочинкових осередків, 
відповідним чином не облашто-
ваних, що і визначає таку стадію 
дигресії.

Якщо співставити показ-
ники наявних рекреаційних 
навантажень з гранично-до-
пустимими, що подані в «Ме-
тодичних рекомендаціях щодо 
визначення максимального 
рекреаційного навантаження на 
природні комплекси та об’єкти 
у межах природно-заповідного 
фонду України» (див. табл.), 
то варто стверджувати про 
недоцільність обмеження 
кількісних показників. Більше 
того, необхідно збільшити потік 
рекреантів після раціонального 
благоустрою маршрутів, про-
ведення відповідної рекламно-
інформаційної кампанії, а та-
кож дотримання відповідного 
режиму використання і охо-
рони території, а наступними 
моніторинговими спостережен-
нями корегувати показники до 
необхідних параметрів.

Лімітуючими фактора-

ми щодо збільшення кількості 
відвідувачів екостежок можуть 
стати червонокнижні рослини і 
тварини даних територій. Зокрема тут зро-
стають: коручка чемерниковидна, коручка 
болотна, булатка довголиста, зозулинець 
Фукса, цибуля ведмежа, лунарія оживаюча, 
пізньоцвіт осінній, білоцвіт весняний, шаф-
ран Гейфелів, беладонна звичайна та ін., а та-
кож водяться саламандра плямиста, глушець, 
пугач звичайний, жовна чорна. Однак, знову 
ж таки, за умови дотримання відповідного 
природоохоронного режиму (наприклад, 
заборони самодіяльних екскурсій на час 
цвітіння рідкісних рослин чи у період тиші), 
а також виготовлення та встановлення 
інформаційних стендів, проведення еколого-
освітньої роботи серед місцевого населення, 
доцільно збільшувати кількість відвідувачів.

Подальші дослідження стадій дигресії та 
рекреаційного навантаження стосуватимуть-
ся еколого-пізнавальних стежок Шешорсь-
кого та Старокутського ПНДВ. На основі 
отриманих результатів можливим буде вио-
кремлення шляхів оптимізації рекреаційної 
діяльності у НПП «Гуцульщина», оскільки 
така діяльність повинна здійснюватись 
тільки в тих місцях і об’ємі, наскільки це 
гарантує збереження унікальних природних 
ресурсів.

Надія КОПЕР,
заступник начальника відділу 

рекреації та благоустрою 
НПП «Гуцульщина»

к.г.н.

«До оглядового майданчика 
на гору Острий»

«На гору Михалків» «Попід Каменистий» «До сірководневого джерела 
на річці Волійці»

стадії дигресії

наявне рек-
реаційне на-
вантаження, 
люд-день/га

гранично-
допустиме 
рекреаційне 
навантаження, 
люд-день/га
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У Маєтку Святого Миколая працює спеціальна Пошта, куди що-
року надходить величезна кількість листів. Цьогоріч на Пошту Свя-
того Миколая вже прийшло сотні листів від діточок з усіх куточків 
України і, навіть, із-за кордону: Великої Британії, Білорусі та Польщі. 
Звичайно ж, що всі листи перечитуються і жоден не лишається без 
відповіді. Оскільки віра діточок в чарівну казку повинна жевріти і 
підтримуватися.

Написання листа Миколаю це не тільки висловлення власних 
побажань щодо подарунку, це, свого роду, лакмусовий папірець, що 
свідчить про вихованість дитини. Тому, проводячи екскурсії у Маєтку 

День Святого Миколая Чудотворця (19 грудня) – 
одне з улюблених та особливо бажаних дитячих 
свят. За традицією, в ніч з 18 на 19 грудня, Святий 
Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під   

                подушку. Однак для того, щоб Святий Миколай 
приніс бажаний подарунок, діткам потрібно бути слухняними, 
гарно вчитися і, звичайно ж, заздалегідь написати йому листа. 

   Листи Миколаю

Святого Миколая, працівники Парку завжди дають пора-
ди дітям, як правильно написати листа, тобто виконують і 
певну виховну функцію. Найкращі листи, а також малюн-
ки, прикрашають Пошту Святого Миколая.

Потрібно зазначити, що Миколаю пишуть не тільки 
діточки, але й дорослі. Якщо діти у листах повідомляють 
про омріяні подарунки, розказують про себе, свої уподо-
бання, мрії та особливі здібності, то дорослі пишуть про 
те, що болить і чого бракує, а також просять милості і мо-
литов перед Господом. Всі проблемні листи, які надходять 
Миколаю, ми намагаємося скеровувати відповідно до по-
треб. Зокрема, минулого року, у переддень свята, Маєток 
відвідала Урядова делегація – керівники пресслужб всіх 
міністерств під керівництвом 1-го заступника Міністра 
Мінприроди В.Ю. Полуйка, яка не тільки обдарувала 
дітвору в цей день, а найголовніше, забрала всю пошту 
- тисячі листів дітей до Святого Миколая, розподілити 
за їх потребами і бажаннями по міністерствах, які вико-
нали їх в повному обсязі. Надіємося, що і цього року не 
залишаться без уваги проблеми та потреби маленьких 
українців, що написали листа Миколаю.

То ж пишіть листи Миколаю, вірте в диво, допома-
гайте тим, кому потрібна ваша допомога та будьте щас-
ливими.

Любов БАЛАНЮК,
провідний фахівець відділу рекреації 
та благоустрою НПП «Гуцульщина»

У структурі НПП «Гу-
цульщина» функціонує відділ 
господарсько-технічного за-
безпечення та транспортно-
го обслуговування, діяльність 
якого спрямована на підтримку 
будівель Парку, прилеглих 
територій та транспортних 
засобів в належному стані, 
будівництво та ремонт об’єктів 
рекреаційної інфраструктури, 
облік матеріалів, знарядь тощо.

Впродовж року госпо-
дарниками Парку, спільно із 
працівниками всіх відділів 
НПП «Гуцульщина» та ПНДВ, 
здійснено велику кількість 
робіт з благоустрою об’єктів 
та території. Це стосуються 
як господарських приміщень, 

Діяльність відділу господарсько-технічного забезпечення 
та транспортного обслуговування НПП "Гуцульщина"

адміністративних будівель так і рекреаційних 
осередків Парку (місць відпочинку, екосте-
жок тощо). Зокрема, організовано проведен-
ня поточних ремонтів в адміністративному 
корпусі, науково-просвітницькому центрі та 
приміщеннях контор Шешорського і Старо-
кутському ПНДВ; у Маєтку Святого Мико-
лая здійснено ремонт станцій ремесл та сце-
ни, а також адмінприміщення. Значна робота 
здійснена і на території науково-дослідного 
розсадника, де проведено спільну толоку з 
перекриття даху підсобного приміщення. 
Так, у зв’язку із зношеністю, було демонтова-
но стару покрівлю і непридатні деревні еле-
менти даху, та замінено їх на нові, покрито 
бляхою.

Окрім ремонту будівель, працівниками 
відділу відновлено лісову дорогу в урочищі 
«Коров’як»; проведено заготівлю сіна 
та оновлено огорожу для випасу коней 

гуцульської породи; проведено поточний ре-
монт сторожки; забезпечено роботу пасіки, 
здійснено загодівлю бджіл та облаштування 
вуликів на зиму тощо. 

Важливою складовою діяльності відділу 
є транспортне обслуговування. Впродовж 
року працівниками здійснювалося за-
безпечення належного технічного стану 
автомобілів, що знаходяться на балансі Пар-
ку; проводилося забезпечення паливно-ма-
стильними матеріалами та запчастинами всіх 
ПНДВ; здійснювався перевіз працівників 
НПП «Гуцульщина».

Юрій ПЕТРИЧУК,
заступник директора з загальних 

питань, начальник відділу господарсько-
технічного забезпечення та 

транспортного обслуговування 
НПП «Гуцульщина»
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Щорічно, 28 вересня, відзначається 
Всесвітній день боротьби зі сказом. Цей день 
покликаний підвищувати інформованість 
про наслідки сказу у людини і тварин, 
про те, наскільки складно попередити  за-
хворювання серед людей, не проводячи 
належні профілактичні заходи  серед тварин. 

У роботі служ-
би державної охорони 
прир одно-з аповідного 
фонду НПП «Гуцульщи-
на» можна виділити три 
основні блоки:

• охорона та захист 
природних комплексів 

Сказ: Заходи боротьби та профілактики

Служба державної охорони природно-заповідного фон-
ду НПП «Гуцульщина» створена з метою організації 
та здійснення заходів спрямованих на охорону, збе-
реження та відтворення природних екосистем. До 

складу служби входять 46 фахівців.

Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання 
всіх теплокровних тварин і людини. Відноситься 
до інфекційних природно-вогнищевих захворювань 
вірусної етіології, з механізмом передачі інфекції че-

рез поранення, ураженням центральної нервової системи. 

парку;
• здійснення природоохоронних 

заходів;
• профілактично-роз’яснювальна та 

попереджувальна робота щодо  дотримання 
режиму території.

Результати роботи служби державної 
охорони найкраще відображають наступні 
показники: 

1. Догляд за лісовими культурами про-
ведено на площі 12,0 га, доповнення лісових 
культур здійснено на площі 1,0 га та ввід не-
достаючих порід на площі 3,9 га. Основним 
принципом вирощування лісових культур 
в НПП «Гуцульщина» вже тривалий час є 
відтворення на більшості площ корінних, 
близьких до структури природних, високо-
продуктивних, біологічно стійких, з високи-
ми захисними і рекреаційними властивостя-

ми деревостанів. 
2. В розсадниках НПП «Гуцульщина» 

висіяно насіння на площі 0,05 га, закладено 
0,17 га шкілок, здійснено зелене живцювання 
в кількості 15,0 тис. шт.

3. За даний період було виготовлено і 
встановлено 6 годівниць, 11 солонців; по-
будовано 15,0  погонних метрів річкових 
перепадів; для підгодівлі фауни в зимовий 
період заготовлено 0,7 т кормів, 0,65 тис. шт. 
кормових віників.

4. Велика увага працівниками служби 
державної охорони парку приділяється про-
веденню протипожежних та захисних заходів. 
Зокрема, встановлено 3 протипожежні ан-
шлаги, влаштовано та проведено догляд за 
2,0 км мінералізованих смуг.

5. Регулярно проводяться рубки фор-
мування та оздоровлення лісів. За даний 

період здійснено рубки до-
гляду за молодняками на 
площі 4,6 га; вибірковими 
санітарними рубками охо-
плено площу 102,0 га, в 
результаті чого було заго-
товлено 1423 м3 деревини. 
Заготовлена деревина, в 

кількості 1481 м3, реалізована 
для потреб місцевого населен-
ня.

6. Протягом 9 місяців 2018 
року складено 11 протоколів 
за 91 статтею Кодексу  України 
про адміністративні правопо-
рушення. Внаслідок вчинення 
порушень природоохоронного 
законодавства, обсяг нанесеної 
шкоди встановленими особа-
ми складає 33,6058 тис. грн., а 
не встановленими особами – 
48,9829 тис. грн.

Андрій МАТІЙЧУК,
начальник служби 

державної охорони природно-
заповідного фонду 

НПП «Гуцульщина»

Діяльність служби державноЇ охорони природно-

заповідного фонду НПП "Гуцульщина" за 9 місяців 2018 року

Оскільки, не існує території зовсім вільної 
від сказу.

В останні роки, в Україні, значно 
погіршилася епізоотична ситуація зі ска-
зу. Активні вогнища природного типу цієї 
особливо небезпечної інфекції, практично 
існують на всій території України. 

Джерелами сказу є дикі тварини, го-
ловним чином із родини собачих (вовки, 
лисиці), а також кажани. Вірогідність зара-
ження при укусах відбувається здебільшого 
від диких хижих (вовки, лисиці - 41,4 %) чи 
домашніх тварин (коти - 21,8 %, собаки - 15,3 
%), а також, сільськогосподарських тварин 
(20,2% ).

Зараження людини сказом відбувається, 
в основному, через укуси хворою твариною, 
чи внаслідок попадання її слини на свіжі 
поранення, подряпини шкіри або слизових 
оболонок. Основним резервуаром збудника 
сказу у дикій природі, як і раніше, залиша-
ються лисиці (40% від усіх захворілих тва-

рин).  
При появі 

скаженої тварини 
необхідно негай-
но сповістити за-
клади санітарно-
епідеміологічної та 
ветеринарної служ-
би.

Кожній людині, 
щоб запобігти за-
хворюванню на сказ 
та смерті від цієї осо-
бливо небезпечної 
хвороби, необхідно 
знати і виконувати 
такі заходи: 

1. Не контакту-
вати з бездомними 
та дикими тварина-
ми, особливо лиси-
цями.

2. Укушені рани, 
подряпини негайно 
промийте теплою 
кип’яченою (або 

проточною) водою, бажано з милом. Краї 
рани обробіть спиртом чи 5% настоянкою 
йоду та накладіть стерильну пов’язку. Не-
гайно зверніться за медичною допомогою 
до травматологічного пункту, що працює 
цілодобово, для проведення антирабічного 
лікування.

3. Виконуйте правила та норми утри-
мання домашніх тварин і поводження з 
ними. Доставляйте фахівцям ветеринарної 
медицини хворих тварин, або їх трупи, в разі, 
якщо тварина загинула.

4. Не вбивайте здорових на вигляд тва-
рин, які нанесли укуси та інші пошкоджен-
ня, а терміново викликайте ветеринарного 

лікаря.
5. Не знімайте шкуру з 

трупів диких тварин.
6. У разі укусу домашньою 

твариною, з’ясовуйте ім’я го-
сподаря та адресу. Це допоможе 
уникнути щеплень, оскільки, за 
твариною можна встановити 
ветеринарний нагляд.

7. При пошкодженні одягу, 
в який була одягнута людина 
під час укусу, його необхідно 
обробити гарячою праскою і 
тільки після цього - проводити 
ремонт.

8. Своєчасно робити ще-
плення проти сказу домашнім 
тваринам.

Головною ознакою захво-
рювання диких тварин - є зміна 
поведінки, насамперед, зник-
нення відчуття страху. Звірі 
втрачають обережність і вдень 
з’являються в населених пун-
ктах, нападають на людей, тва-
рин.

Не легковажте своїм жит-
тям, вчасно звертайтесь за ме-
дичною допомогою. Основною 
причиною захворювання людей, 
є пізнє звернення за медичною 
допомогою. При своєчасному 
зверненні постраждалого до 
лікувального закладу прово-
диться щеплення антирабічною 
вакциною, що попереджує за-
хворювання і рятує життя.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Ваше здоров’я у Ваших 

руках! Дбайте про нього!

Роман ІВАНЧУК,
провідний інженер з охо-

рони тваринного світу служби 
державної охорони природно-

заповідного фонду 
НПП «Гуцульщина»
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 ГРИБ-ЗОНТИК ДІВОЧИЙ

Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser
  На початку липня, під час мікологічної 

експедиції на хр. Каменистий, було вияв-
лено рідкісний гриб, Macrolepiota puellaris 
(Fr.) M.M. Moser, що включений до 

Червоної книги України. 
Гриб-зонтик дівочий належить 

до родини Agaricaceae. Гриб їстівний, 
але дуже рідкісний, тому збирати його 
забороняється.

Macrolepiota puellaris поширена в 
Євразії, зокрема, Франції, Німеччині, 
Польші, Чехії, Великобританії, Словаччині, 
Балканському півострові, Росія.

Ареал поширення в Україні: Закарпат-
тя, Центральне Полісся, Правобережний 
злаково-лучний Степ, Крим.

Гриби приурочені до мішаних та со-
снових лісів, ростуть іноді на галявинах, 
трапляються поодинці, рідше групами.

В молодому віці шапинка яйцеподібна, 

Середньоспискова чисельність 
працівників за 2018 рік складає 121 осіб, се-
редня зарплата яких становить 8278 грн.

Фінансування заходів пов’язаних із 
функціонуванням парку здійснюється, 
відповідно до законодавства України, за ра-
хунок коштів загального та спеціального 
фондів Державного бюджету України.

Так, за вищенаведений період парк от-
римав фінансування з загального фонду 
Державного бюджету в сумі 9501200 грн, з 
них видатки на заробітну плату та нараху-
вання складають 90087500 грн, тобто 95% 
фінансування.

Забезпечення діяльності та розвитку 
установи щодо здійснення заходів охорони 
території та об’єктів парку, здійснюється 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2000 року № 1913 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які 
можуть надаватися бюджетними установа-
ми природно-заповідного фонду». Кошти, 
отримані в результаті надання платних по-
слуг складають 2302190,84 грн, з них від на-
дання послуг, пов’язаних із забезпеченням 

 Самокіщук ІванВасильович
з 60-річчям;

Негрук Михайло Іванович,
Свирид Дарія Василівна

з 55-річчям;
Хрущ Юрій Миколайович

з 50-річчям;
Глодова Любов Михайлівна

з 45-річчям;

з віком стає випукла, парасолеподібна. По-
верхня світла, майже біла, вкрита густими, 
великими лусочками білого або світло-
горіхового кольору. Діаметр від 4 до 10 см. 
В центрі шапинки вирізняється низький 

темно-коричневий, гладенький горбик, 
краї торочкуваті. Пластинки густі, вільні 
з тонким хрящеподібним колариумом, 
з рівним краєм, легко відокремлюються 
від шапинки. В молодому віці вони 
білого кольору з рожевим відтінком. При 
дозріванні темніють. В  місці дотику пла-
стинки міняють колір на коричневий. Спо-
ровий порошок має ніжно кремовий колір. 
Ніжка висотою до 12 см, товщиною 10 мм, 
брудно-білого кольору, волокниста, по-
рожниста розширена до основи. На ніжці 
є вільне кільце з хвилястим краєм. Мякуш 
в шапинці ніжний білий, в ніжці на зрізі 
розовіє, має легкий аромат редьки. 

Чисельність гриба-зонтика дівочого 
невелика. Включений до червоних списків 
Франції, Білорусії, Росії, 

Плодоносить в серпні-жовтні.
На сьогоднішній день зареєстровано 

тільки одне місцезростання Macrolepiota 
puellaris на території НПП «Гуцульщина». 

Дорогi нашi ювiляри!
Прийміть найщиріші побажан-

ня міцного здоров’я, особистого щастя, 
невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших 
добрих справах. Хай у Вашому домі завжди 
панують мир і злагода, у серці – доброта, а 
у справах – мудрість та виваженість. Нехай 
доля і надалі буде прихильною до Вас, дарую-
чи радість життя, незрадливу удачу, вірних 
і надійних друзів!

  Сторінками червоноЇ книги УкраЇни

фінансово-економічна діяльність НПП "Гуцульщина" в 2018 році

рекреаційної діяльності - 184664,32 грн, від 
реалізації саджанців - 56330 грн, реалізації 
продукції підсобних господарств - 124563 
грн, від реалізації деревини - 1921558,52 грн, 
від реалізації майна (металобрухт) - 15075,00 
грн.

Парк є платником податків на загальних 
підставах, сума яких впродовж 2018 року 
склала 3354630,10 грн, в тому числі єдиний 
соціальний внесок - 1574635,61 грн,  пода-
ток з доходів фізичних осіб - 1305393,82 грн, 
військовий збір 111652,17 грн, до місцевих 
бюджетів сплачено 67948,50 грн, це рентна 
плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів, земельний податок та екологічний 
податок. До державного бюджету сплачено 
295000 грн, це податок на додану вартість. 

Для забезпечення виконання окремих 
природоохоронних заходів в 2018 році подані 
та профінансовані запити з Державного фон-
ду охорони навколишнього природного сере-
довища в сумі 3815491 грн, а саме:

- розроблення  проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, що вхо-
дять до складу національного природного 

парку «Гуцульщина» та оформлення прав ко-
ристування земельними ділянками на площі 
1484,1173 га - 689 363 грн; 

- розроблення матеріалів 
лісовпорядкування для національного при-
родного парку «Гуцульщина»  на площі 7606 
га - 755 732 грн;

- придбання обладнання для забез-
печення роботи служби державної охорони 
національного природного парку «Гуцуль-
щина - 244 230 грн;

- придбання спеціального обладнан-
ня та приладів для науково-просвітницького 
центру національного природного парку «Гу-
цульщина» - 469 200 грн;

- придбання спеціального транс-
портного засобу для національного природ-
ного парку  «Гуцульщина» - 1 656 966 грн.

Галина МАРЧУК,
головний бухгалтер 
НПП «Гуцульщина»

Василащук Іван Петрович
з 35-річчям;

Дійчук Іванна Ярославівна,
Третяк Дмитро Іванович

з 30-річчям;
Марчук Іван Васильович,

Дійчук Віра Іванівна,
Циканюк Михайло Петрович,

Баланюк Любов Василівна
з 25-річчям


