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З НОВИМ 
РОКОМ 

ТА 
РІЗДВОМ 

ХРИСТОВИМ!

ДОРОГІ КОЛЕГИ!     

З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ, 
ДИРЕКТОР НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» ЮРІЙ СТЕФУРАК

Від усього серця радий вітати усіх Вас зі святами, що добром, надією і родинним теплом зігрівають наші 
серця – Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!

Ось і відходить у минуле ще один рік, сповнений сподівань і тривог, перемог та складних випробу-
вань, здолання перешкод та здійснення планів. Ми з гідністю пройшли усі перепони, разом плідно працювали за-
ради кращого майбутнього нашої організації. Маю надію, що любов до нашого спільної справи, прагнення до нових 
звершень і надалі слугуватимуть головним пріоритетом на майбутнє.

Новорічне свято – це завжди нові сподівання. Тож нехай всі прикрощі і негаразди залишаться в старому році, а 
заповітні бажання і мрії обов’язково здійсняться в Новому. Усім християнським миром чекаємо дня, коли світло 
Віфлеємської зорі звістує нам про народження Ісуса Христа. «Радуйся, ой радуйся, земле! Син Божий народився!» 
− линуть крізь століття слова давньої української колядки, і сповнюються душі людей любов’ю та благодаттю. Тому 
зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різдво Христове побажаємо один одному Любові та Віри. Подаруємо найдорож-
че і найцінніше – тепло наших сердець, увагу і турботу нашим близьким і рідним. Хай Різдвяна зоря запалить у На-
ших серцях вогонь надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії.
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В рамках проекту 
«Підтримки при-
р о д о о х о р о н н и х 
територій в Україні», 

що реалізується в рамках 
німецької фінансової співпраці і 
впроваджується Міністерством 
екології та природних ресурсів 
України у співпраці з Всесвітнім 
фондом дикої природи (WWF) 
в Україні, Франкфуртським 
зоологічним товариством (FZS) 
та Українським товариством охо-
рони птахів (USPB) за фінансової 
підтримки Банку розвитку KFW, 
відбулися навчальні семінари 
літньої школи «Європейської 
Академії Парків», що проходили 
в м. Клагенфурт, Австрія.

Національний природ-
ний парк «Гуцульщина», в рам-
ках семінару «Екологічний 
моніторинг та інноваційні 
технології», представляла кан-
дидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник Марія 
Пасайлюк, яка акцентувала ува-
гу учасників заходу на основних 

СЕМІНАР "ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ"

аспектах та проблемах 
охорони, моніторингу та 
відтворення грибів мето-
дом re-situ на теренах пар-
ку. Аудиторія дуже тепло 
відгукувалася на пропоно-
ваний варіант збереження 
грибного біорізноманіття, 
що проявлялося у жвавих 
дискусіях в межах робо-
чих груп та схвальних 
відгуках щодо пропонова-
ного модельного проекту 
моніторингу грибів.

Семінар включав те-
оретичний та практичний 
курс, польові дослідження 
і навчальну базу для використання нових 
інструментів і пристроїв (смартфони, план-
шети, безпілотники, металодетектори). Учас-
ники дізналися як їх застосовувати та налаш-
товувати до конкретних потреб.

Окрім традиційних підходів в 
моніторингу, учасники мали можливість 
ознайомитися із відносно новим мето-
дом - залишкової ДНК (e-DNA), суть якого 
полягає в тому, що присутність/відсутність 
організму в певному середовищі (ґрунт, 
вода, сніг, повітря) можна визначити за ДНК 
аналізом, співставивши отримані зразки із 
ДНК базою даних.

Також учасники семінарів відвідали 
Carnic Alps (місце де «зустрічаються» кор-
дони трьох країн - Австрії, Італії і Словенії); 
Geopark centre (музей гірських порід), 
Garnitzenklamm (пам’ятка природи - скельні 
утворення Карних Альп). 

Загалом всі заходи тривали шість днів 
(15-20 липня). На завершення семінару 
учасники отримали сертифікати. Для цього 
кожен із присутніх мав гідно представити 
індивідуальний проект та успішно виконати 
пропоновані тренерами завдання.

Слід відмітити відмінну організацію 
семінару, цікавий, доступно поданий і 
необхідний для майбутніх досліджень 
матеріал, мальовничі пейзажі Австрії і друж-
ню атмосферу зустрічі. Дякуємо усім, хто 
долучився до організації і проведення цього 
важливого заходу.

Марія ПАСАЙЛЮК,
старший науковий співробітник 

НПП «Гуцульщина», к.б.н.

ОТРИМАННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ В УСТАНОВАХ 
ПЗФ ЄВРОПИ

В рамках проекту «Підтримки при-
родоохоронних територій в 
Українських Карпатах», керівниками 
проекту організовано навчальний 

семінар для працівників національних парків, 
лісової агенції та Мінприроди у Національному 
парку «Баварський ліс» і Національному парку 
«Калькальпен». Семінар присвячений огляду пи-
тання управління всихаючими смерековими де-
ревостанами та порушеннями в природних лісах 
і буферних зонах. В семінарі прийняв участь на-
чальник науково-дослідного відділу НПП «Гуцуль-
щина», кандидат с.-г. наук, лісівник, Погрібний 
О.О. Основною метою даного заходу став обмін 
досвідом між українськими та європейськими ек-
спертами, природоохоронцями та лісівниками в 
управлінні великих природоохоронних територій, 
котрі зазнали впливу тривалих посух. А також, 
обговорення питання, як невтручання людини 
в ці процеси є запорукою стабільному та бага-
тому розвитку лісових екосистем. 

Під час візиту до Національного парку 
«Баварський ліс» учасники поїздки відвідали 
його еколого-просвітницький центр, ознайо-
милися з функціональною структурою парку, 

побували на еколого-туристичному маршруті 
«В крони дерев», еколого-просвітницьких 
стежках в місцях відмирання деревостанів та 
його природного відновлення, у заповідних 
зонах парку, тощо. Також ознайомилися із 
лісогосподарською роботою парку. Виявило-
ся, що всі господарські заходи лісівники парку 
здійснюють виключно в буферній зоні, котра 
розміщена по периметру парку та не перевищує 
500 м. Ці заходи спрямовані тільки на бороть-
бу з короїдом друкарем. Всихання ялиці білої 
чи бука лісового не беруться до уваги. Також 
начальник лісового відділу Національного 
парку «Баварський ліс» розповів  гостям 
з України про особливості регулювання 
чисельності фауни в парку. Виявляється, що 
на їх території спостерігається щорічне пере-
вищення чисельності оленя благородного та 
дикої свині. Задля підтримання біологічної 
рівноваги та запобігання завдання шкоди при-
ватним господарствам і лісам, єгерями парку 
щорічно здійснюється селекційний відстріл на 
спеціальних місцях підгодівлі диких тварин та 
дотримується чисельність оленя в межах 300 
шт., а кабана 200 шт. на всю територію парку. Під 

кінець семінару, працівники наукового відділу 
Національного парку провели екскурсію в ма-
сиви лісу, де 20 років тому розпочалося масо-
ве всихання смерекових деревостанів через 
інвазію короїда. Загалом від дії короїда всох-
ло понад 6000 га смерекових деревостанів 
і на всій цій площі не здійснювалися жодні 
господарські дії. Як результат, можна 
спостерігати чудове відновлення смерекових 
деревостанів, збільшення місць токування глу-
харя та збільшення його популяції і, водночас, 
збільшення популяції рисі. Іншими словами, 
не втручання людини вибухнуло відновленням 
природного біорізноманіття та поверненням 
видів тварин, що зникли в Баварії більш як 80 
років тому.

На завершення поїздки нами було 
відвідано ще один Національний парк в Австрії 
- «Калькальпен» - лісовий парк, який на 95% 
складається з лісових масивів та розміщений 
у вапнякових Альпах. Територія паку включає 
ліси державної, приватної та церковної 
власності. Структура та менеджмент парку 
подібні до НП «Баварський ліс», проте тут не 
регулюють чисельність дикої фауни, а рубки, 
котрі проводяться в буферній зоні, здійснюють 
працівники державних лісових господарств 
за згодою парку. Загалом слід відмітити, що 
проблема всихання смереки в Національному 
парку «Калькальпен» не є суттєва. Тут не 
спостерігаються така сильна інвазія короїда, а 
його прояви є виключно локальні та не пред-
ставляють загрози.

Олег ПОГРІБНИЙ,
начальник науково-дослідного відділу 

НПП «Гуцульщина», к.с.-г.н. 



3

З 19 жовтня до 8 листопада 2019 
року у місті Хайкоу, що на 
острові Хайнянь (КНР), проходив 
«Семінар з управління готелем і 

туризмом 2019», організований Міністерством 
комерції Китайської Народної Республіки для 
українських представників різних відомств, 
пов’язаних із розвитком туризму. Семінар 
присвячений вивченню досвіду КНР з роз-
витку туристичної діяльності та налагоджен-
ню моста дружби і співпраці між Україною та 
Китаєм у сфері туризму.  19 жовтня відбулося 
урочисте відкриття роботи семінару, на яко-
му з вітальним словом виступили представ-
ники Міністерства комерції КНР. Цього ж 
дня для слухачів семінару проведено першу 
лекцію, присвячену краєзнавству Китаю. За-
галом, під час семінару проведено вісім на-
вчальних занять з готельного маркетингу і 
менеджменту, екотуристичної діяльності, 
стану розвитку тропічного туризму, а також, 
моделі управління туризмом і готелем на 
основі сучасних інтернет технологій. Лекції 
проводилися на достатньо високому науко-
вому, методичному та практичному рівнях. 
Основними спікерами були науковці вузів та 
управлінці готелів і туристичних фірм. У ви-
кладеному матеріалі відчувався сильний вплив 
американської школи менеджменту та марке-
тингу, в якому найбільша увага звертається на 
внутрішні чинники успішності фірми. Такими 
чинниками є раціональна організація вироб-
ництва, постійне зростання продуктивності 
праці, ефективне використання ресурсів. 
У той час як зовнішні фактори відходять 
на другий план. Для Китайської республіки 
такий підхід є надзвичайно актуальний, 
оскільки тут відчувається величезна потреба у 
висококваліфікованих кадрах, спостерігається 
їх висока плинність, а зовнішні аспекти 
нівелюються комуністичною ідеологією 
країни. Чи можна використати подібний 
досвід у нас? Звичайно, адже і раціональна 
організація виробництва, і продуктивність 
праці є важливими завжди. Однак, для 
України, перш за все, потрібно звертати увагу 
на зовнішні чинники організації туристичної 
діяльності, зокрема, економічний, політико-
правовий, технологічний тощо. 

Цікавим для України є досвід розвитку 
екотуризму. Так, китайці зовсім по іншому 
трактують цей термін, додаючи до природної 
ще декілька складових, а саме, культурне се-
редовище і оздоровлення. І якраз культур-
ний аспект є визначальним, домінуючим. На 
нашу думку, таке трактування пов’язано із 
ментальністю китайської нації та багатими 
етнічними особливостями. Проявляється 
це в тому, що для китайського туриста мало 
просто відвідати цікавий природний куто-
чок, це природне середовище мусить бути 
наповнене елементами національної куль-
тури: різноманітними скульптурами, черво-
ними ліхтарями, традиційними альтанками-
пагодами, храмами тощо. Відвідуючи такі 

КИТАЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

природні місця, китайські туристи не тільки 
відпочивають на лоні природи, але й пізнають 
культуру, традиції, звичаї. Такий досвід є ко-
рисним безпосередньо і для НПП «Гуцуль-
щина», територія якого має не тільки багаті 
природні рекреаційні ресурси, але і велику 
історико-культурну цінність.

Як і в Україні, екотуризм в КНР 
розвивається, в основному, на природоо-
хоронних територіях, площа яких надзви-
чайно велика – 16% від площі країни (6,05 
% ПЗФ в Україні). Основні об’єкти, на яких 
розвивається екотуризм – це лісо- та гео-
парки. Національні лісопарки є аналогами 
українських НПП, їх в Китаї налічується 225. 
А геопарки – це унікальні заповідні території, 
свого роду, геологічні музеї під відкритим 
небом, яких в Китаї є 37. Ми мали змогу 
відвідати Національний геопарк «Шиша-
ня», що на острові Хайнань. Вулкан Ма Ань 
- головна визначна пам’ятка геопарку, один із 
найбільших згаслих вулканів світу. Окрім гео-
парку, українська делегація побувала і в інших 
парках Китаю, зокрема: Парк Чжочжен’юань 
в місті Сучжоу - класичний зразок давнього 
приватного китайського саду епохи Мін; Парк 
довкола озера Сіху, що в Ханчжоу, вважається 
одним з найкрасивіших місць Китаю; Парк 
Luhuitou «Олень повернув голову» в місті Са-
нья - один з головних туристичних візитівок 
міста.  Відвідування паркових зон в Китаї є до-
сить не дешевим задоволенням, вартість візиту 
коливається від 40 до 150 юанів (140 – 600 грн). 
Однак, парки вирізняються неймовірною кра-
сою, відповідним облаштуванням та розвине-
ною інфраструктурою.

Також українська делегація побува-
ла в передмісті Ханчжоу, де бере поча-
ток найбільший у світі водний канал, що 
сполучає Ханчжоу та Пекін; мали змогу 
відвідати провідні туристичні компанії (Ctrip.
com), взірцеві готелі (Hilton, Atlantis, Hyatt), 
музеї провінції Хайнань, експозиції яких 
оснащені інтерактивними технологіями та 
контактними елементами, фабрику та центр 
дослідження і розробки перлин «Хайюй» в 
місті Санья, фабрику з виробництва шовку і 
музей присвячений цьому традиційному виду 
діяльності в Сучжоу, буддійські храми-паго-
ди, туристично-інформаційні центри, при-
родоохоронну і науково-дослідну установу 
«Ботанічний сад тропічних рослин Сінлун». 
На що особливо хочеться звернути увагу і пе-
рейняти відповідний досвід – це наявність біля 
будь-якого атракційного об’єкту чи храму, чи 
навіть фабрики – туристично-інформаційних 
центрів, в яких можна замовити екскурсію, 
придбати друковану інформаційну продукцію 
про туристичний об’єкт, різноманітні сувеніри 
тощо

Досить дивним для пересічного українця 
є розвиток пляжного туризму в Китаї. Як ви-
явилося, для китайського населення пляжний 

туризм зовсім не цікавий. Вони 
не плавають у морі, не прийма-
ють сонячні ванни, інколи просто 
прогулюються вздовж пляжу. При 
цьому, пляжів в Китаї багато, всі 
вони є муніципальними, досить 
чистими, однак, не обладнані ні 
кабінками для переодягання, ні 
лежаками тощо. Розвиток такого 
типу пляжного туризму українська 
делегація мала змогу спостерігати 
в місті Санья – найбільшому ту-
ристичному центрі Хайнаня, в 
місті Хайкоу та на колоритному 
тропічному острові Демаркації. 

Ще одна особливість Ки-
таю, а одночасно і туристична 
атракція, про яку неможна не зга-
дати, це, звичайно ж, національна 
кухня. Китайський народ до-
сить винахідливий, оскільки на-
вчився готувати їжу практично 
з усього, що росте, літає, плаває, 
ходить і повзає. Найбільш відомі 
світові страви китайської кухні - 
це знамениті: качка по-пекінськи, 
смажений рис, локшина, курячі 
кульки. Також китайці з преве-
ликим задоволення їдять жуків, 
гусениць, равликів, восьминогів 
і навіть змій. Будь-якому 
європейцю відразу ж полюбити 
меню китайської кухні буде досить 
складно. Однак, не дивлячись на 
це, осередки вуличної їжі в Китаї 
перетворилися в місця туристич-
ного паломництва. Подібний 
досвід вуличної їжі можна впро-
ваджувати і в Україні, адже наша 
кухня надзвичайно багата на 
смачні страви, особливо в цьому 
виділяється Карпатський регіон. 

І на завершення декілька слів про місто, 
що вражає – Шанхай. Мегаполіс із двадцяти 
п’яти мільйонним населенням, де поєднуються 
сучасні хмарочоси, старі колоніальні квартали 
та звичайні нетрі. Найбільше, що вразило в 
Шанхаї – це відома набережна на березі річки 
Хуанпу, справжній символ міста; хмарочос 
Цзіньмао висотою трохи більше 420 метрів, 
на 88 поверсі якого ми мали змогу побува-
ти та оглянути все місто; пішохідна торгова 
вулиця Нанкін Роуд; Французький квартал 
або Париж в середині Шанхаю  – територія із 
європейською забудовою, яку колись займали 
французькі колоністи; грандіозні автомобільні 
естакади, які сягають семи рівнів, при цьому, 
мають оригінальний дизайн – могутні колони, 
оповиті плющем і заставлені квітковими гор-
щиками.

Загалом, будь-яка подорож відкриває нові 
горизонти. Проте, є на земній кулі такі місця, 
які не просто розширюють кругозір або зача-
ровують екзотичними пейзажами, а докорінно 
змінюють наше сприйняття життя. Серед цих 
місць стрімголов летить вперед Китай, який 
в останні десятиліття зробив гігантський 
ривок в економічному розвитку загалом і в 
розвитку туризму, зокрема. Щиро дякуємо 
організаторам семінару за можливість 
відвідати Китайську народну республіку та от-
римати величезний досвід в галузі туризму і не 
тільки.

Надія КОПЕР, 
к.г.н, заступник начальника відділу 

рекреації НПП «Гуцульщина», 
учасник семінару
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З а  останні 
десятиріччя видо-
вий склад борошни-
сторосяних грибів 

України значно поповнився. 
Пояснюється це проникненням 
нв територію країни чужозем-
них видів з Азії та Північної 
Америки. Одним з таких видів 
є паразит ліщини звичайної 
– Erysiphe corylacearum, який 
вперше був зареєстрований у 
вересні 2017 р. лише у Києві.

24-27 вересня 2019 р. 
на території НПП «Гуцуль-
щина» тривали мікологічні 

Упродовж верес-
ня - листопада 
2019 року пред-
ставники ГО 

«Спадщина Гуцульщини» 
спільно із Національним при-
родним парком «Гуцульщина» 
за фінансування Косівської 
районної ради, реалізували 
проект «Врятований з вулиці 
чотирилапий друг». Основною 
метою проекту стало привер-
нення увагу громадськості до 
проблеми безпритульних тва-
рин, популяризації ідеї «Кожній 
тварині люблячого господа-

дослідження під керівництвом д.б.н., проф., 
зав. відділом мікології Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України Гелюти 
В.П., який вивчає борошнисторосяні гри-
би. В експедиціях взяли участь: к.б.н., ст. 
наук. співробітник  лабораторії процесів 
екстракції рослинної сировини та 
біоконверсії Інституту харчової біотехнології 
та геноміки НАН України Круподьорова 
Т. А. та співробітники науково-дослідного 
відділу НПП «Гуцульщина»: к.с.-г.н., началь-
ник відділу Погрібний О.О., заступник на-
чальника відділу Фокшей С.І. та к.б.н., стар-
ший науковий співробітник Пасайлюк М.В. 

Мікологічними дослідженнями були 
охоплені Косівське і Шешорське ПНДВ 

(територія з вилученням) та Космацьке 
лісництво ДП «Кутське лісове господарство» 
(територія без вилучення). 

Під час обстеження природних та 
напівприродних фітоценозів, знайдено 
Erysiphe corylacearum у шести локалітетах 
парку. У більшості випадків його розвиток 
був інтенсивним. Отже, умови Карпатських 
гір є сприятливими для поширення цього 
гриба. 

Erysiphe corylacearum - облігатний 
обов’язковий паразит, багатоклітинна 
грибниця якого живе на поверхні рослин. 
Міцелій сіруватий, утворює в основному 
невиразні, іноді білі, досить чіткі плями, на 
нижній стороні листя ліщини. Живлення 
здійснюється за допомогою гаусторій (ви-
рости, присоски), що проникають у клітини, 
викликаючи передчасне відмирання листя. 

Далі наліт набуває борошнистого ви-
гляду. Гриб формує короткі конідієносії з 
ланцюжками одноклітинних конідій за до-
помогою яких відбувається перезараження, 
поширення. При сильному ураженні, листя 
і стебла ліщини суцільно покриваються бо-
рошнистим нальотом, листя жовтіє, буріє, 
стає крихким і засихає. Внаслідок ураження 
рослини не розвиваються, плоди утворюють-
ся дрібні і в невеликій кількості. 

Стелла ФОКШЕЙ,
заступник начальника науково-

дослідного відділу  НПП «Гуцульщина»

ПРОЕКТ "ВРЯТОВАНИЙ З ВУЛИЦІ ЧОТИРИЛАПИЙ ДРУГ"

ря», «Стерилізуйте домашніх улюбленців 
сьогодні, щоб не викидати напризволяще їх 
потомство завтра» тощо. Для цього учасни-
кам (вікова категорія 6-14 років) пропону-
валося надати притулок бездомній тварині 
та розповісти про те, яким чином вдалося 
переконати батьків погодити це рішення, і 
як тваринка стала справжнім домашнім улю-
бленцем! 

Ми отримали чимало історій і зрозуміли 
одне – наші діти милосердні у відношенні до 
тварин і нам, дорослим, є чому в них повчи-
тися. Винагородою за такий вияв доброти, 
окрім любові домашнього улюбленця, став 
науково-пізнавальний і, в той же час, розва-
жальний захід «Цікава наука». Він відбувся 
22 листопада в Науково-просвітницькому 
центрі НПП «Гуцульщина». Програмою було 
передбачено екскурсії кімнатами-музеями 
центру, можливість зробити цікаве фото 
у фотозоні «Гуцульська школа початку ХХ 
століття», презентацію про світовий досвід 
вирішення проблеми безпритульних тварин 
і шляхи вирішення в Косівському районі та, 

власне, конкурс «Цікава наука». Діти вчили-
ся визначати чи їх телефони випромінюють 
радіацію, порівнювали яка модель більше, а 
яка менше видає показників мікро Рентген; 
відгадували, що вони бачать під мікроскопом 
і як використати знання про біоіндикаторні 
види, мали можливість побути на місці 
кіногероїв і побачити, як зімітувати кров, 
дізналися як визначити де дрімає сова, чому 
важливо знімати відмітку «геотеги» коли 
викладаєш свої світлини в інтернет тощо. 
Разом з тим, учасники конкурсу проявили і 
свої знання з природоохоронної тематики, 
зокрема,   підраховували скільки потомства 
може дати одна пара безпритульних тва-
рин упродовж трьох років і результати, які 
вони визначили, їх неприємно здивувала. 

Насамкінець учасникам конкурсу продемон-
стрували шкільне приладдя та іграшки, яки-
ми гралися ще їхні прабабусі і прадіди. Дітей 
це надзвичайно зацікавило і вони активно 
фотографувалися на фоні імпровізованої 
фотозони. Підсумком свята стало нагород-
ження переможців конкурсу «Цікава наука», 
смачне пригощання, а всі учасники заходу 
отримали пам’ятні подарунки, сертифікати 
та корм для кішок і собак, яких вони прихи-
стили.

Не будьмо байдужими! Будьмо милосер-
дними у відношенні до тварин, берімо при-
клад з дітей!

Марія ПАСАЙЛЮК,
к.б.н., куратор проекту 
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Під такою назвою в селі Яворові проведе-
но ІІ Міжнародний фестиваль-ярмарок.  В 
рамках фестивальних  заходів проводилась 
науково-практична конференція «Розви-

ток мистецьких осередків як засіб збереження етнокуль-
тури Гуцульщини» за трьома напрямками: відродження 
традиційного вівчарства, розвиток ліжникарства та 
популяризація екологічного і культурного туризму. НПП 
«Гуцульщина» став одним із співорганізаторів заходів. На 
пленарному засіданні з доповідями виступили  науковці, 
дослідники, мистецтвознавці, фахівці з науково-дослідних 
інститутів, вищих навчальних закладів, музеїв, мистець-
ких шкіл Карпатського регіону. 

Далі робота продовжилася в секціях під керівництвом 
Василя Гуменюка, Василя Корпанюка та Ірини 
Дімбровської. Для секцій були вибрані надзвичайно цікаві 
локації Яворова: відродження традиційного вівчарства 
– в гуцульській сироварні; розвиток ліжникарства – у 
лабораторії гуцульщинознавства та етнопедагогіки 
Яворівської ЗОШ І-ІІІ ст.; популяризація екологічного 
та культурного туризму – у валилі заслуха-
ли і обговорили цікаві виступи учасників 
конференції, зокрема науковців НПП «Гу-
цульщина» Любомира Держипільського, Зо-
ряни Гостюк та Надії Копер.

Основні фестивальні дійства розпо-
чалися наступного дня на Храмове свято в 
Яворові – Різдво Пресвятої Богородиці. Після 
святкової літургії відбулася  урочиста хода 
учасників фестивалю,  яких було кілька со-
тень з різних куточків України та зарубіжжя. 
Так, відвідали Яворів гості з Рахівщини, Пу-
тильщини, Вижниччини, Коломийщини, 
Верховинщини, Косівщини, Києва, Львова, 
Івано-Франківська, Сваляви, Мукачева та 
делегація Союзу українців в Румунії.

Зачарувала гостей виставка ліжників 
та виробів з вовни, де свої роботи предста-
вили яворівські майстрині та учасники з 
Рахівщини і Румунії. 

Як ведеться на Гуцульщині розпоча-
ли фестивальне дійство під звуки трембіт, 
а з привітальною композицією висту-
пив учнівський фольклорний колектив 

«Яворівські візерунки». Учасників фести-
валю благословив Єпископ Коломийський 
і Косівський Юліан та вітали – очільники 
обласної та районної влади, мистецьких 
та громадських організацій, представни-
ки Союзу українців в Румунії та очільники 
гірських районів Карпатського регіону. 

У концертній програмі виступили 
фольклорні колективи, учасники художньої 
самодіяльності з Яворова, інших сіл 
Косівщини та гості з сусідніх районів Івано-
Франківщини, Буковини та Закарпаття.  

Колекції виробів з ліжникової ткани-
ни (кожушки, кардигани, гуні) представили 
яворівські майстрині ліжникарства, члени 
Національної спілки майстрів народного ми-
стецтва України Руслана Гончарук та Наталія 
Кіщук.

У вечірній естрадній програмі висту-
пили заслужений артист України Михай-
ло Кривень, заслужена артистка України 
Світлана Весна, народний артист України 
Остап Гавриш та Маріанна Гавриш. Завер-

шувались фестивальні дійства 
етновечіркою.

Естафету фестивалю, що 
представляє собою логотип ви-
готовлений з ліжникової тка-
нини, урочисто передали  пред-
ставникам Союзу українців в 
Румунії, а, отже, наступний ІІІ-й 
фестиваль-ярмарок «Барви кар-
патського ліжника» відбудеться 
наступного року в Румунії.

Такі мистецькі заходи спри-
яють збереженню осередків на-
родного мистецтва, розвивають 
екологічний та культурний ту-
ризм і популяризують гуцульсь-
ку етнокультуру.

Василь ЛОСЮК,
науковий співробітник 

НПП «Гуцульщина»,
к.с.-г.н.

СТОРІНКАМИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
Беладонна звичайна
Atropa belladonna L.

Родина Пасльонові – Solanaceae
Природоохоронний статус виду: 
Вразливий
Наукове значення: Реліктовий вид

Ареал виду та його поширення в Україні: 
Закарпаття, Карпати, Передкарпаття, регіон 
Розточчя, Опілля, Придністров’я, Крим. 

Чисельність та структура популяцій: 
рослина росте розсіяно, поодинці або неве-
ликими групами, іноді утворює на молодих 
зрубах або вздовж доріг чисельні зарості, які 
поступово, в міру формування лісу, зменшу-
ються. Спостерігається інтенсивне зменшен-
ня загального ареалу виду. Причини зміни 
чисельності: інтенсивне лісове господарство 
та посадка інтродукованих порід, заготівля 
лікарської сировини. Умови місцезростання: 
багаті евтрофні букові та інші широколистяні 
ліси, на просіках, зрубах, галявинах, серед 
чагарників.

Загальна біоморфологічна характеристи-
ка: геофіт, багаторічна трав’яна рослина  до 
60-120 см заввишки з товстим багатоголовим 
кореневищем. Стебло прямостояче, розгалу-
жене. Листки до 20 см завдовжки, яйцеподібні, 
довгастоеліптичні, загострені. Квітки 
поодинокі, брудно-червонувато фіолетові, 

трубчасто-дзвоникоподібні, пониклі. Плід 
кругла чорна блискуча багатонасінна ягода. 
Цвіте у червні–липні, плодоносить у вересні. 
Розмножується насінням. 

 Про лікувальні та отруйні властивості 
беладонни знали давно. Її використовували 
для лікування багатьох недуг – меланхолії, 
епілепсії, запалення очей, легень та ін. Через 
отруйність та здатність викликати галюцинації 
у людей, древні греки називали беладонну ска-
женою рослиною. 

На Гуцульщині в давнину та й подеку-
ди сьогодні, збереглися, шкідливі звичаї у 
застосуванні рослини. Тут її називали «ма-
триганом» і використовували ворожбити, 
мольфарі з метою впливу на психіку людини.

Дівчата натирали обличчя листям бела-

донни для того, щоб щоки були червоними 
а зіниці збільшувалися – такий був еталон 
краси. Власне назва рослини означає «Гарна 
дівчина».Робили  відвар з рослини і давали ви-
пити хлопцеві, щоб його приворожити. Тому 
так і говорили: «дала матригану».

В сучасній офіційній медицині препара-
ти з неї є широковживаними для зняття болю 
та спазмів внутрішніх органів, при лікуванні 
нервових розладів, хвороби Паркінсона і ін. 
Рослина отруйна. Препарати з беладонни 
необхідно приймати під наглядом лікаря.

Самолікування небезпечне для здоров’я!

Стелла ФОКШЕЙ,
заступник начальника науково-

дослідного відділу НПП «Гуцульщина»
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6 ЧИ ПОТРІБНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА?

У червні-липні 2019 року в м. 
Львів відбувся тренінг «Про-
ведення масових заходів на 
природоохоронних територіях 

за Орхуською моделлю сталості», який охо-
плював 3 модулі у форматі одноденного на-
вчання та виїзного заняття. Учасники - пред-
ставники національних природних парків, 
регіональних ландшафтних па=рків, органів 
влади та громадських організацій. У тренінгу 
взяли участь представники НПП «Гуцульщи-
на». 

Орхуська модель сталості (ОрМС) - це 
модель організації культурних проектів 
та масових заходів у сталий спосіб. Для 
України це новий підхід в управлінні при-
родоохоронними та історико-культурними 

Однією з найактуальніших 
проблем сучасності є взаємодія 
людини з природою. Важли-
вим аспектом у вирішенні про-
блеми збереження природ-
них ресурсів є освіта людей в 
області навколишнього сере-
довища, екологічне виховання 
всього населення, а особливо 
підростаючого покоління.

Що таке екологічна освіта? 
Це комплекс екологічних 
знань, екологічного світогляду, 
екологічної етики та 
екологічного мислення, форму-
вання яких розпочинається ще з 
дошкільних років і триває впро-

довж всього життя. 
Одним із пріоритетних завдань 

національних природних парків є здійснення 
еколого-освітньої та просвітницької 
діяльності. Національний природний парк 
«Гуцульщина» здійснює різнопланові заходи 
у цьому напрямку. Проведення екологічних 
акцій, занять, лекцій, бесід – дієвий спосіб 
привернути увагу громадськості до проблем 
охорони довкілля. Щорічно відбувається 
більше 30 екоподій: фестивалі, конкурси, 
акції, свята, круглі столи, квести. Екоуроки 
з дошкільнятами та учнями відбуваються 
в рамках роботи пересувного еколекторію 
«Довкілля Косівщини» та циклу занять 
«Я живу поряд з національним природ-
ним парком». Функціонують шкільні 

ПНДВ (природоохоронні науково-дослідні 
відділення), які також залучають дітей до 
науково-дослідної роботи. Важливим спо-
собом інформування та спілкування з 
відвідувачами парку є сайт та сторінки у соц-
мережах.

Сьогодні, як ніколи, гостро постало пи-
тання про необхідність зміни свого ставлен-
ня до природи. І саме екологічне виховання, 
освіта – єдиний процес впливу на свідомість 
людей.

 
Катерина ШЕВЧЕНКО,

начальник відділу еколого-освітньої 
роботи НПП «Гуцульщина»

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ

територіями. Ця модель є інструментом, 
який допомагає реалізовувати культурні 
проекти з мінімальним негативним впливом 
на довкілля.

Впродовж трьох модулів експерти PPV 
Knowledge Networks ознайомлювали з Ор-
хуською моделлю сталості, інструментами 
проектного менеджменту, напрямками 
ОрМС, як визначати потреби зацікавлених 
осіб. Надзвичайно інформативними були 
зустрічі із представниками організацій 
(Софією Сидоренко (ZeroWаsteLviv) та 
Інною Кляп (Street Food So Good Festivаl), які 
поділились своїм досвідом у проведенні схо-
жих заходів.

Учасники тренінгу мали змогу відвідати 
Яворівський національний природний парк, 

регіональний ландшафтний парк «Знессіння» 
та Шевченківський гай. Тренінг «Проведен-
ня масових заходів на природоохоронних 
територіях за ОрМС» організований гро-
мадською спілкою «Центр «Регіональний 
Розвиток» в рамках проекту «Світ Кар-
патських Розет – заходи зі збереження 
унікальності культури Карпат» (ROSETTES) 
Програми транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, що 
фінансується Європейським Союзом.

Марія ВОРАЛЮК,
провідний фахівець відділу еколого-

освітньої роботи НПП «Гуцульщина»



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» /  www.nnph.if.ua / №3-4 (68-69) 2019 року

  Е
К

О
Л

О
Г

О
-О

С
В

ІТ
Н

Я
 Д

ІЯ
Л

Ь
Н

ІС
Т

Ь
7ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

О станнім часом тема 
екологічного способу жит-
тя набуває все більшої 
популярності. Багато людей 

хоче змінити свої щоденні звички, щоб як-
найменше шкодити навколишньому при-
родному середовищу, бути відповідальними, 
бути еко. Тому дуже важливим є вихован-
ня у молоді дбайливого ставлення до при-
роди через елементарні еко-звички, якими 
люди повинні користуватися щоденно. Пи-
тання економії електроенергії та ефектив-
ного використання природних ресурсів, 
стали основною темою заняття у рамках 
виїзного еколекторію «Довкілля Косівщини». 
Працівники відділу еколого-освітньої робо-
ти НПП «Гуцульщина» відвідали ряд освітніх 
закладів району, де запропонували дітям 
долучатись до еко-руху, виконуючи вдома 
не складні маніпуляції: не вмикати цен-
тральне освітлення без зайвої потреби, не 
залишати прилади в режимі «очікування», 
налаштувати в комп’ютері та телефоні ре-
жим енергозбереження, при якому можна 
заощадити до 50 % енергії, замініти лампи на 
енергозберігаючі, вимикати світло вихдячи з 

Кожного року навесні та восени 
виникає одна і та ж ситуація, 
пов’язана зі спалюванням опало-
го листя та підпалом сухої трави. 

Щороку ведеться роз’яснювальна кампанія з 
цього приводу. Та, на превеликий жаль, це пи-
тання не втрачає своєї актуальності і вулиці 
нашого гарного прикарпатського краю зно-
ву оповиває їдкий дим. Поширеним явищем 
є так зване «прибирання», коли опале листя 
згрібають на купу, потім підпалюють його, 
або підпалюють суху траву, помилково дума-
ючи, що згарище «надасть родючості» землі. 
Навпаки, такий підпал може спричинити 
лісові пожежі і аж ніяк не покращує родючість 
ґрунту. Про цю небезпеку, яку несе людині та 
навколишньому середовищу таке «прибиран-
ня», щорічно розповідають екоосвітяни НПП 
«Гуцульщина» в рамках виїзного еколекторію 
«Довкілля Косівщини». 

Всім відомо, що зелені насадження ви-
конують функцію не тільки «легенів» плане-
ти, вони також є біологічним фільтром, який 
очищує повітря. Дерева, наче фільтрувальний 
папір, затримують величезну кількість забруд-
нюючих речовин: вуглекислий та сірчистий 

гази, сполуки свинцю, цинку, марганцю, ко-
бальту та ін. Відкритий підпал опалого листя 
сприяє потраплянню компонентів твердих 
речовин, що згоріли, та вуглеводні, які містять 
канцерогенні для живих істот складові. В димі 
від спалювання листя міститься окис вуглецю, 
але найгірше те, що цими шкідливими речови-
нами дихаємо ми з вами! При потраплянні в 
органи дихання, мікроскопічні компоненти-
забруднювачі можуть спричиняти алергію, 
запаморочення, головний біль, респіраторні 
захворювання та напади астми. Оскільки 
листя за своєю природою є вологим, тому 

ДИМ НАД НАШИМ КРАЄМ

МУРАЛ "УСВІДОМ СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"

воно не спалахує, а тільки тліє, 
вивільняючи великий об’єм 
вуглеводнів.  

Чудовою альтернативою 
спалюванню опалого листя є 
його компостування. Компост є 
дуже корисним в господарстві. 
Ним удобрюють дерева, кущі 
та кімнатні рослини, його ви-
користовують на городі, щоб 
підвищити родючість ґрунту. 
Внесення компосту пригнічує 
ріст бур’янів, а також є доброю 
«кормовою базою» для хробаків, 
які розпушують ґрунт та забез-
печують поживними елементами 
рослини.

Екоосвітяни НПП «Гу-
цульщина» закликають жителів 

кімнати та ін. Таким чином, можна заощади-
ти електрику у 4-6 разів. Після пізнавального 
уроку учні взяли участь у екологічній 
вікторині, де кожен мав можливість визна-
чили свій екологічній слід.  Цей показник 
дає змогу обрахувати площу поверхні землі 
та кількість ресурсів, що потрібні одній 
людині або цілій країні для нормального 
існування. Зазвичай, виявляється, що кожна 

людина, яка живе в більш-менш 
заможній країні, споживає в 2-3 
рази більше, ніж йому може дати 
планета Земля. 

Віра ДІЙЧУК,
провідний фахівець відділу 
еколого-освітньої роботи 

НПП «Гуцульщина»

Косівщини бути свідомими: компостувати 
опале листя та не підпалювати суху траву, цим 
самим не завдавати шкоди собі та оточуючим.

Богдана ІВАНЧУК,
провідний фахівець відділу еколого-

освітньої роботи НПП «Гуцульщина»

На Косівщині вже другий 
рік поспіль реалізується 
освітянська програма 
«Біоетика» у співпраці з сек-

тором молоді та спорту Косівської РДА і 
освітніми закладами району. В рамках про-
грами було запроєктовано мурал «Усвідом 
свою відповідальність –  стерилізуй домашніх 
собак та котів». Навесні проєкт муралу від 
ГО «Спадщина Гуцульщина» здобув перемо-
гу в І конкурсі для громадських організацій, 
організатором якого виступила Косівська 
районна рада. Фінансову підтримку проєктів 
було забезпечено управлінням праці та 
соціального захисту населення Косівської 
районної державної адміністрації. Над 
ескізом муралу працювали викладачі 
та студенти циклу Художнього розпису 
Косівського училища прикладного та деко-
ративного мистецтва. 13.11.19. стінопис було 
розміщено спільними зусиллями авторів 

ескізу, волонтерів об’єднання «Прилаштуй 
друга» та працівників НПП «Гуцульщина». 
Висловлюю слова подяки, в першу чергу, 
Організаторам І-го у районі конкурсу для ГО 
за можливість реалізувати такий доцільний 
проєкт та всім, хто допоміг втілити його. 
Вдале місцезнаходження муралу, сподіваюсь, 
прививатиме відповідальне ставлення у 
людей до собак та котів та буде заклика-
ти  стерилізувати домашніх улюбленців. 
Нагадую, що інформаційна кампанія по 
«Біоетиці» проводиться, щоб довести до 
відома громадськості про необхідність 
стерилізації домашніх чотирилапих друзів 
задля зменшення числа безпритульних тва-
рин на вулицях. 

Богдана ІВАНЧУК,
куратор проєкту «Біоетика» 

на Косівщині  
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8 КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГО-ПІЗНАВАЛЬНА СТЕЖКА 

"ЧОТИРИ ДОРОГИ"

Завершено робо-
ти із знакування 
комплексної еколого-
пізнавальної стеж-

ки «Чотири дороги», яка про-
кладена в межах Косівського та 
Шешорського ПНДВ НПП «Гу-
цульщина». Маршрут включає 
вже існуючі екостежки - «Попід 
Каменистий», «На Клифу» та дві 
нові - «На Зіняків верх», та «До 
Шешорських гуків». Стежка бере 
початок у Косові від Банського 
мосту через Рибницю. При цьо-
му, на вибір туриста, можна ру-
хатися маршрутом «На Зіняків 
верх» чи «Попід Каменистий» і 
дістатися Маєтку Святого Ми-
колая в с. Пістинь. Від зупинки 
«Три дороги», що на екостежці 
«Попід Каменистий», або ж від 
Маєтку можна піднятися на гору 
Клифа. Також до цієї вершини 
можна дістатися від найстарішої 
церкви Гуцульщини - Успіння 
Пресвятої Богородиці, що в с. 
Пістинь. Ще один гілка екостеж-
ки «До Шешорських гуків» також 
слідує від церкви і до водоспадів 
на р. Пістинька, що в с. Шешори. 
Як видно, всі стежки між собою 
логістично пов’язані.

Важливою передумовою 
створення даної комплексної 
екостежки є те, що вона включає 
основні туристсько-рекреаційні 
центри Косівщини, зокрема, 
м. Косів, Маєток Святого Ми-
колая НПП «Гуцульщина», 
Шешорські гуки, де зосереджена 
найбільша кількість відвідувачів. 

З кожним роком все 
більш популярни-
ми стають велопро-
гулянки. Адже ак-

тивний відпочинок зближує з 

Пересічний турист може без проблем 
дістатися з одного із цих пунктів в інший 
пішки, милуючись природою, відвідуючи 
гірські вершини, джерела тощо. 

Стежка розглядалася комісією із зна-
кування туристських маршрутів (шляхів), 
що створена при управлінні міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туриз-
му та інвестицій Івано-Франківської 
облдержадміністрації у статусі консуль-
тативно-дорадчого органу. Комісія ре-
комендувала маршрут до знакування, а 
управління виділило кошти (в сумі 15 тис. 
грн.), що передбачені на відповідні роботи у 
регіональній програмі розвитку туризму на 
2016-2020 рр.

Велику допомогу у знакуванні маршру-
ту працівникам парку надав Василь Гутиряк 
(ГО Івано-Франківська регіональна фундація 
«Карпатські стежки»), який є членом комісії 
із знакування туристичних маршрутів та 

взявся курувати створення нашої екостежки. 
Окрім допомоги на місцевості, паном Васи-
лем зроблені професійні карти маршруту та 
вказівники. Щиро дякуємо Василю Гутиряку 
за вагому допомогу у створенні маршруту та 
проведений майстер-клас із знакування.

На сьогодні, «Чотири дороги» - це перша 
екостежка у НПП «Гуцульщина» прознакова-
на відповідно до всіх вимог, що відображені 
у «Інструкції із знакування туристичних 
шляхів (маршрутів)» під ред. В. Гутиряка та 
Г. Мельника.

З наступного року планується наповни-
ти стежку еколого-освітніми стендами і за 
можливості лавочками та зонами відпочинку 
(стосується нових стежок) та відремонтувати 
вже наявне інфраструктурне облаштування.

Дмитро БЕРНИК,
начальник відділу рекреації 

НПП «Гуцульщина»

ВЕЛОМАРШРУТ "ДО ПАСІКИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ"

природою і є запорукою здоров’я і сили. З 
цією метою, минулого року відбулася перша 
велопрогулянка «До пасіки Святого Мико-
лая», організаторами якої стали працівники 
відділів екологічної роботи та рекреації. До 
поїздки долучились небайдужі представни-
ки громади, які підтримали ідею активного 
відпочинку. 

Зважаючи на прекрасний досвід першої 
велопоїздки, колоритність довколишньої 
місцевості, прекрасну територію Пасіки Свя-
того Миколая та небайдужість місцевого на-
селення до активного способу життя, в тому 
числі і до веломандрівок, працівники відділу 
рекреації взялися за ідею прознакувати і об-
лаштувати веломаршрут, щоб такі поїздки 
були не разовими, приуроченими до тих 
чи інших подій, а відбувалися періодично, 
за бажанням як місцевих жителів, так і 
приїжджих туристів.

Стартує маршрут від науково-
просвітницького центру НПП «Гуцульщи-
на», де учасники велопрогулянки матимуть 
змогу побувати в пізнавальних кімнатах-
музеях бджільництва, зоології, ентомології, 
орнітології, дендрології, мікології, геології, 
оглянути гербарії рослин карпатського краю, 
послухати лекції-бесіди на тему збереження 
навколишнього середовища, ознайомити-
ся з діяльністю мікологічної лабораторії та 

лабораторії екологічного моніторингу.
Далі маршрут пролягає вздовж коло-

ритних сільських ландшафтів с. Смодна. На-
ступне, що вразить своєю фауною і флорою 
– це стави с. Кобаки, де можна спостерігати 
за лебедями, сірою чаплею, знайти нору 
борсуків, а також, якщо завітати у весняну 
пору року, спостерігати надзвичайної кра-
си килим першоцвітів, таких як: анемона 
дібровна, шафран Гейфеля, білоцвіт весня-
ний. На березі одного із ставків відвідувачів 
чекатиме фотозона створена самою приро-
дою, що манить зробити світлину на її фоні. 
Від ставків маршрут прямує до фінішної зу-
пинки науково-дослідного розсадника НПП 
«Гуцульщина», на території якого знаходить-
ся пасіка Святого Миколая. Тут розміщено 
велику кільксть вуликів чудернадської фор-
ми: каплички, гуцульська хатина, гуцул і гу-
цулка, ведмідь, бджілка, млин, діжка тощо. 
На території пасіки розводять карпатську 

аборигенну породу бджіл, які пристосу-
вались до холодної зимівлі, нарощують 
сильні сім’ї і ефективно використовують 
ресурси нектару, проявляють високу медову 
продуктивність. Медопродукція вироблена 
в карпатських умовах є екологічно чиста і 
органічна. Відвідуючи даний об’єкт туристи 
мають змогу ознайомлюватися з видатни-
ми характеристиками чистопородних кар-
патських бджіл, їх ролі та місця в збереженні 
природи Карпат, ознайомитись з історією 
бджільництва краю, скуштувати і придбати 
екологічно чистий мед.

Учасники велопрогулянки зможуть 
самостійно пересуватися маршрутом завдя-
ки маркуванню, інформаційним стендам та 
картам.

Любов СВИРИД,
провідний фахівець відділу рекреації 

НПП «Гуцульщина»
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Відділ рекреації спільно з відділом 
еколого-освітньої роботи НПП 
«Гуцульщина», організовують 
та проводять велику кількість 

еколого-мистецьких фестивалів, конкурсів, 
пленерів, квестів. Так, вже другий рік поспіль 
21 березня проводиться еколого-мистець-
кий пленер «Друзі лісу». Пленер проходить 
під девізом «Через мистецтво до захисту на-
вколишнього середовища» та приурочується 
відзначенню Міжнародного дня лісу (21 бе-
резня) та Міжнародного дня води (22 берез-
ня). Участь у пленері беруть юні талановиті 
художники Косівщини. Діти малюють чудові 
еколого-просвітницькі стенди розміром 
60х80 см., тим самим роблять значний внесок 
для пропаганди збереження природи рідного 
краю. Адже, створені авторські роботи вста-
новлюються на території НПП «Гуцульщина» 
(еколого-пізнавальних стежках, біля джерел 
води, рекреаційних осередках, місцях масо-
вого відпочинку рекреантів тощо). 

Вже стало доброю традицією проведен-
ня відділом рекреації НПП «Гуцульщина» 
заочного фотоконкурсу «Моя мальовнича 
Косівщина». Фотоконкурс приурочений 
відзначенню Всесвітнього дня туризму та 
проводиться з метою приваблення учнівської 
молоді до цікавих та унікальних природних 
комплексів, ландшафтів; розвитку твор-
чих здібностей дітей, їх  екологічної освіти 
та екологічного виховання; популяризації 
та пропаганди туристично привабли-
вих куточків нашого краю. Цьогоріч у 

фотоконкурсі взяли участь учні шкіл району 
і гуртківці позашкільних закладів. Найкращі 
роботи представили учні Рожнівського ліцею 
«Гуцульщина ім. Ф. Погребенника та учасни-
ки гуртка «Гірська школа» Косівського ЦДТ.

Проводяться працівниками Пар-
ку і масовіші дійства за підтримки і 
співорганізації місцевої влади. Це фестивалі, 
що відбуваються у еколого-просвітницькому 
центрі «Маєток Святого Миколая» НПП «Гу-
цульщина» («Новорічно-різдвяна іграшка» 
та еко-арт-фестини «Гуцульські веснянки у 
Миколая»), еко-фестиваль «Гірська веселка» 
та ін. Так, в рамках фестивалю «Новорічно-
різдвяна іграшка відбувається виставка-
конкурс композицій «Збережемо лісову 
красуню», в якому відображається тема 
охорони довкілля, збереження ялинки, як 
традиційного новорічного дерева. З метою 
розкриття існуючих екологічних проблем 
краю через мистецтво, поширення культури 
дбайливого ставлення до природи та вихо-
вання екологічної поведінки, відбуваються 
в Маєтку дійства не тільки 19 грудня, але 
й 22 травня приурочені відзначенню свя-
та літнього Миколая – Еко-арт-фестини 
«Гуцульські веснянки у Миколая». Зокрема, 
під час фестин проводиться еко-квест, еко-
пленер, а так як це зазвичай післявеликодний 
період, то поряд з екологічною освітою по-
пуляризуються та відроджуються звичаї, 
обряди, що відносяться до весняного циклу 
календарно-обрядової творчості (веснянки, 
гаївки, великодні пісні). Не менш колоритним 

є і еко-фестиваль «Гірська ве-
селка», що вже дев’ятнадцятий 
раз поспіль згуртував та 
об’єднав юних природолюбів 
- учнів освітніх закладів рай-
ону, ОТГ, вихованців закладів 
позашкільної освіти, молодіжні 
громадські організації. Під час 
фестивалю учасники демон-
струють свої вміння та здібності 
у виставці-конкурсі композицій 
виготовлених із природних 
матеріалів, екологічного фото-
конкурсу, конкурсу малюнку на 
асфальті та ін..

Отже, мистецьке осягнен-
ня природи є одним із аспектів 
її захисту та формування 
екологічної культури і поведінки 
у підростаючого покоління. 
Діяльність працівників НПП 
«Гуцульщина» в цьому на-
прямку приносить добрі плоди, 
піднесений настрій, позитивний 
досвід та бажання подальших 
звершень на ниві пропагуван-
ня збереження довкілля через 
культуру та мистецтво. 

Зіновій БОЙЧУК,
художник-оформлювач ІІ 

категорії відділу рекреації
НПП «Гуцульщина»
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Невід’ємною ча-
стиною НПП «Гу-
цульщина» є відділ 
г о с п о д а р с ь к о -

технічного забезпечення та 
транспортного обслуговування, 
діяльність якого  спрямована на 
підтримку будівель Парку, при-
леглих територій та транспор-
тних засобів в належному стані, 
будівництво та ремонт об’єктів 
рекреаційної інфраструктури, 
облік матеріалів, знарядь тощо. 
Впродовж ІІ півріччя 2019 року 
господарниками 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, 
адміністративних будівель 
так і рекреаційних осередків 
Парку (місць відпочинку, 
джерел, екостежок тощо). Зо-
крема, облаштовано огоро-
жу біля адміністративного 
приміщення НПП «Гуцульщина»; 
відремонтовано та запущено в 
роботу трактор-екскаватор, яким 
виконано поточний ремонт двох 
доріг протипожежного значення 
в Косівському та Шешорському 
ПНДВ, протяжністю 500 і 700 м, 
відповідно; проведено заготівлю 
дров для опалювального сезону; 
здійснюється постійне оновлен-

ня і ремонт приміщень та будівель 
НПП, проводиться благоустрій 
територій, зокрема, здійснюються 
роботи з підготовки до святкуван-
ня дня Святого Миколая 19 грудня; 
здійснено будівництво гаража в 
Шешорському ПНДВ, а також про-
ведено поточний ремонт контори 
Шешорського ПНДВ; здійснено 
ремонт підвального приміщення 
в Маєтку Святого Миколая; у 
співпраці зі спілкою воїнів АТО 
Косівського району здійснено об-
лаштування криївки і урочищі 
Коров’як Шешорського ПНДВ.  На 
ремонт та облаштування зазначе-
них об’єктів працівниками відділу 
виготовлено відповідну кошторис-
ну документацію.

Окрім благоустрою, 
невід’ємною частиною роботи 
відділу є транспортне обслугову-
вання та технічне забезпечення 
підрозділів НПП «Гуцульщина». В 
рамках зазначеного, працівниками 
відділу здійснювався поточний ре-
монт автомобілів Opel Omega та 
ВАЗ 21214;  проводилося постійне 
забезпечення паливно-мастильни-
ми матеріалами. 

Юрій ПЕТРИЧУК,
заступник директора, 
начальник відділу господарсько-технічного забезпечення та транспортного 
обслуговування НПП «Гуцульщина»
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11ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ДЕРЕВИНИ      

9 липня 2019 року  Президент 
України Володимир Зеленський підписав 
Указ  № 511/2019  “Про додаткові захо-
ди щодо раціонального використання 
лісових ресурсів та удосконалення системи 
управління лісовою галуззю”. Серед основ-
них заходів, про які йдеться в Указі – забез-
печення доступу до інформації про обіг де-

З давніх часів прийнято на Новий 
рік прикрашати свої будинки ялинками. 
Звичайно приємно коли в будинку стоїть 
лісова красуня, яка дбайливо прикрашена 
новорічними іграшками. Однак,  з року в рік 
знаходяться люди, які порушуючи закон ви-
рубують дерева хвойних порід, намагаючись 
заощадити або заробити. 

З метою припинення незаконних ру-
бок хвойних молодняків на території  НПП 
«Гуцульщина», на виконання розпоряджен-
ня Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 19.11.2019 року № 601 та 
розпорядження  державної екологічної 
інспекції Карпатського округу від 09.12.2019  
року №05/2-20/1537 «Про вжиття заходів 
щодо охорони, збереження та невиснаж-
ливого використання хвойних насаджень 
у передноворічний період», Адміністрація 
парку видала наказ «Про охорону хвой-
них молодняків від незаконних рубок в 
передноворічний період 2020 року». У 
відповідності до цього наказу, працівники 
служби державної охорони проводять 
роз’яснювальну роботу серед населення, 
патрулюють спільно з працівниками  пра-
воохоронних органів лісові масиви, про-
водять рейди в місцях торгівлі хвойними 
деревами, перевіряють наявність дозвільних 
документів. 

Щоб не допустити порушень приро-

доохоронного законодавства при заготівлі 
ялинок у передноворічний період, почина-
ючи з середини грудня і до сьомого січня 
працівники служби державної охорони про-
водять рейди з метою запобігання, вияв-
лення та припинення незаконних рубок мо-
лодих хвойних  дерев. На передодні Нового 
року та Різдва Христового в Старокутському, 
Косівському і Шешорському ПНДВ  буде 
організована посилена охорона лісових на-
саджень від незаконних вирубок новорічних 
ялинок, згідно складених і затверджених 
графіків. Тому, хто ж, все таки, вирішив 
зрубати новорічну ялинку самостійно, не 
маючи на те дозволу, слід спочатку поду-
мати про те, що порушникові, відповідно 
до  Постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 липня 2013 р. №541 «Про затвер-
дження такс для  обчислення розміру шко-
ди, заподіяної порушенням законодавства 
про природно-заповідний фонд»  належить 
відшкодувати шкоду   заподіяну  за одне зру-
бане дерево при діаметрі пня до 10 см – 328 
грн і при діаметрі пня 10.1-14 см - 572 грн. з 
конфіскацією заготовленої новорічної ялин-
ки. Окрім цього, адміністративним кодексом 
України за незаконну рубку новорічних яли-
нок передбачено адміністративний штраф у 
розмірі від 153 до 408  грн, а в разі нанесення 
істотної шкоди навколишньому середовищу 
- наступає кримінальна відповідальність.

Всі ми несемо спільну 
відповідальність за збережен-
ня довкілля для майбутніх 
поколінь. Тож кожному з нас 
слід задуматись: зекономити 
кілька гривень і купити не-
законно зрубане деревце, чи 
придбати ялинку на кілька гри-
вень дорожчу, але вирощену в 
спеціально відведеному місці 
(плантації новорічних ялинок, 
розсадники та ін.), спеціально 
для реалізації в новорічно-
різдвяний період. Законно 
зрубана ялинка обов’язково 
повинна мати маркування пла-
стиковою биркою чи стрічкою зі 
штрих-кодом.

НПП «Гуцульщина» 
звертається до всіх громадян з 
проханням відповідально ста-
витися до збереження природи 
для майбутніх поколінь.

  
Василь ЯКІМИШИН,

провідний інженер з 
охорони природних екосистем                                                              

НПП «Гуцульщина»

ревини у форматі відкритих 
даних та запровадження до 
1 листопада 2019 року елек-
тронного обліку деревини.

Ведення електронно-
го обліку – це своєчасне та 
достовірне відображення 
руху лісопродукції, 
доступність даних про її за-
лишки, контроль за викори-
станням та зберіганням, облік 
оплати, прозорість роботи 
матеріально відповідальних 
осіб.

На виконання Указу 
Президента України НПП 
«Гуцульщина» також, з 01 ли-
стопада 2019 року, ввів в дію 
електронний облік деревини. 
Для запровадження даної 

системи Парком було заключено договір 
з ДП «ЛІАЦ» (Державне підприємство 
«Лісогосподарський Інноваційно-
Аналітичний Центр») на придбання ліцензії 
та встановлення програмного забезпечення 
для впровадження електронного обліку де-
ревини, закуплені пристрої для забезпечення 
електронного маркування та обліку дереви-

ни, а саме: смартфони, термо-
принтери, молотки та бірки 
для маркування деревини. Усі 
перераховані засоби становлять 
комплект обладнання для елек-
тронного обліку деревини. Се-
редня вартість одного комплек-
ту становить близько двадцяти 
тисяч гривень.

Закупівля обладнання це 
лише половина справи - якісне 
впровадження електронного 
обліку деревини не можли-
ве без належної кваліфікації 
працівників. З даною метою в 
НПП «Гуцульщина» пройшло 
навчання працівників Парку 
щодо правильності використан-
ня системи електронного обліку 
деревини, ведення документації 
та відправки деревини.

Андрій МАТІЙЧУК,
начальник служби 

державної охорони природно-
заповідного фонду 

НПП «Гуцульщина»

ЗБЕРЕЖЕМО ЛІСОВУ КРАСУНЮ!



Засновник і видавець НПП «Гуцульщина»
Свідоцтво про державну реєстрацію 

ІФ №512 від 12.03.2004 року
Наша адреса:

вул. Дружби, 84 м. Косів 
Івано-Франківська область; 

тел./факс (03478) 2-37-09

Офіційний сайт НПП «Гуцульщина»
www.nnph.if.ua

Слідкуйте за нашими оновленнями:
www.facebook.com/npp.guzulschyna/

Вісник засновано 27 вересня 2002 року
Видруковано 

Шеф-редактор 
Юрій Стефурак

Редактори
Любомир Держипільський

Надія Копер
Комп’ютерний дизайн та верстка 

Олеся Шевчик

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» /  www.nnph.if.ua / №3-4 (68-69) 2019 року

12 Паломництво святинями західноі украіни

Цьогоріч, в жовтні, працівники 
НПП «Гуцульщина» здійснили 
паломницьку поїздку свя-
тинями Західної України 

за фінансової підтримки первинної 
профспілкової організації установи.

Першою зупинкою паломницького 
маршруту став Свято-Преображенський 
чоловічий монастир в с.Угорники Коло-
мийського району. Тут паломники мали 
можливість відвідати два старовинні храми 
монастиря, помолитися на Божественній 
архієрейській Літургії та побувати біля чу-
дотворного джерела «Дзвіньоха».

Продовжилося паломництво в 
чоловічому монастирі Успіння Матері Божої 
с.Погоня Тисменицького району. Велич-
ний центральний храм, повністю вишитий 
іконостас, скульптурне зображення Божої 
Матері, станції Хресної дороги і неймовірна 
краса природи довкола монастирського 
комплексу – все це назавжди залишиться в 
пам’яті та спонукатиме повертатися сюди 

знову і знову.
Надвечір першого дня паломники при-

були до Свято-Успенської Почаївської Лав-
ри, де провели ніч, а вранці змогли побувати 
на урочистому богослужінні у Троїцькому 
соборі, приклонитися до чудотворної 
Почаївської ікони Божої Матері, нетлінних 
мощей преподобних Іова та Амфілохія 
Почаївських, Стопи Божої Матері та інших 
святинь Лаври. Поєднання старовинної та 
сучасної архітектури, іконографії, духовної 
культури і церковних традицій дарують осо-
бливе піднесення духу та захоплюють своєю 
величчю.

Далі шлях від Почаївської Лаври про-
стягнувся до цілющого джерела Святої 
Праведної Анни, що в селі Онишківці Ду-
бенського району Рівненської області. Тут 
паломники змогли відвідати купіль на 
джерелі та помолитися в місцевому храмі.

Наступною зупинкою паломницько-
го маршруту став Всесвітній Марійський 
духовний центр у с.Зарваниця Теребов-

лянського району Тернопільської області. 
Молитви Хресної дороги, відвідання місця 
чудотворного явлення Матері Божої, хра-
мових комплексів центру, Українського 
Єрусалиму не залишили байдужим нікого з 
паломників.

Паломництво працівників НПП «Гу-
цульщина» завершилося відвіданням Хре-
сто-Воздвиженського Манявського скиту. 
Тут паломники мали можливість помолити-
ся в соборному скитському храмі, прикло-
нитися до чудотворної ікони Божої Матері 
«Ігуменя Манявська», надгробної плити пре-
подобних Іова та Феодосія Манявських, а та-
кож послухати розповідь про древню історію 
Манявського скиту.

Василь ПАВЛЮК,
начальник рекреаційно-виховного 

відділу, еколого-просвітницького центру 
«Маєток Святого Миколая»

НПП «Гуцульщина»

Адміністрація та колектив НПП "Гуцульщина" вітає ювілярів:

. .. .

Якімишина Василя Дмитровича
з 65-річчям;

Свирид Ганну Дмитрівну,
Мельничука Юрія Юрієвича,

Подюк Лідію Михайлівну
з 55-річчям;

Якібчука Петра Миколайовича
з 50-річчям;

Марчук Галину Василівну,
Пунтяка Миколу Васильовича

з 45-річчям;

Різуна Івана Миколайовича
з 40-річчям;

Петричука Юрія Васильовича
з 30-річчям

Шановні колеги!

Вітати хороших людей завжди 
приємно. Щиро бажаємо, щоб у 

Вас завжди було всього вдосталь: 
посмішок, сонячних днів, вдалих 

ситуацій, успіху, захоплення, 
любові, привітань, підримки, 

вірних друзів, геніальних ідей, 
цікавих занять, почуттів та 

емоцій, сили, хоробрості.

Бажаємо такого життя, щоб 
кожен день змушував посміхатись 
та радіти, кохати та літати у хма-

рах щастя, впевнено крокувати до 
своєї мети та неодмінно досягати 

успіху. 

Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день ми від душі

Всього найкращого бажаєм.
У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить.

Бажаємо від сонця – золота, від лю-
дей – добра,

Від друзів – вірності, від рідних – 
любові і ніжності.

Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.

Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.

Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.


