
ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ВІСНИК  НАЦІОНАЛЬНОГО  ПРИРОДНОГО  ПАРКУ  «ГУЦУЛЬЩИНА»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» /  www.nnph.if.ua / №1-2 (70-71) 2020 року



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» /  www.nnph.if.ua / №1-2 (70-71) 2020 року

ІСТ
ОР

ИЧ
НИ

Й 
НА

РИ
С  

ПА
РК

У
2

Національний природний 
парк «Гуцульщина» вже 
впродовж вісімнадцяти 
років виступає флаг-

маном природоохоронної справи на 
мальовничій Косівщині. Природоохо-
ронна діяльність, яка здійснювалася в 
Парку впродовж зазначеного періоду 
і активно продовжується нині, реаль-
но сприяє збереженню біологічного 
різноманіття Покутсько-Буковинських 
Карпат, є поштовхом для інтенсивного 
розвитку туризму і рекреації, осно-
вою для ведення наукової діяльності 
та екологічної просвіти. Як наслідок, 
за роки свого функціонування, НПП 
«Гуцульщина» виріс у широковідому в 
Україні та за її межами багатопрофільну 
природоохоронну, науково-дослідну, 
рекреаційну і еколого-освітню устано-
ву.

Основним ресурсом, що 
забезпечує злагоджену роботу Пар-
ку є, звичайно ж, трудовий колектив, 
який у співпраці з органами влади і 
місцевого самоврядування, неурядо-
вими громадськими організаціями, 
освітніми і науково-дослідними уста-
новами втілює ідею гармонійного 
поєднання охорони і збереження при-
родних комплексів з повсякденною 
традиційною діяльністю місцевого на-
селення. 

Охорона та збереження навколишнього природно-
го середовища – це провідний напрям діяльності НПП 
«Гуцульщина», який забезпечує служба державної охо-
рони (СДО) природо-заповідного фонду. Діяльність 
служби спрямована на охорону та захист природних 
комплексів парку, здійснення природоохоронних 
заходів, проведення профілактично-роз’яснювальної 
та попереджувальної роботи щодо дотримання ре-
жиму території. Так, серед основних природоохорон-
них заходів особлива увага приділяється догляду за 
лісовими культурами, який, впродовж діяльності Пар-
ку, здійснено на площі 564,6 га, на проведенні кампаній 
з посадки лісових культур та сприянню їх природно-
го оновлення (на площі 67 га). Регулярно проводять-
ся рубки формування та оздоровлення лісів. Зокрема, 
впродовж існування Парку, рубки догляду за молодими 
породами дерев здійснено на площі 111,5 га, вибіркові 
санітарні рубки – на площі 4404,3 га. Деревина, заготов-
лена в результаті зазначеної діяльності, реалізована жи-
телям та установам Косівщини.

Не менш важливим аспектом діяльності СДО є і 
заходи щодо збереження дикої фауни Парку: встанов-
лено 89 годівниць, 293 солонці, для підгодівлі фауни в 
зимовий період заготовлено 12,1 тон кормів, побудо-
вано 254 м. п. річкових перепадів. Також, велика увага 
приділяється проведенню протипожежних та захисних 
заходів - встановлюються протипожежні аншлаги (51 
шт.), здійснюється облаштування та проводиться до-
гляд за мінералізованими смугами (37,4 км). 

З часу створення НПП «Гуцульщина», службою 
державної охорони складено 329 протоколів про по-
рушення природоохоронного законодавства, однак, 
основна увага приділяється саме профілактиці, попере-
дженню та недопущенню порушень режиму території.

Розробкою наукових основ охорони, відтворення і 
використання природних ресурсів та особливо цінних 
об’єктів НПП «Гуцульщина» займається науково-
дослідний відділ. За 18 років зусиллями співробітників 
наукового-дослідного відділу було здійснено тотальне 
обстеження основних типів рослинності Парку з ураху-
ванням змін у її складі під впливом різних природних 
і антропогенних чинників. За означений період закла-
дено: 9 постійних пробних площ в еталонних корінних 
та рідкісних лісових формаціях, 37 ренатуралізаційних 
ділянок тису ягідного, чотири орнітологічні маршру-
ти, три ентомологічні пробні площі, три мікологічні 
пробні площі в різних екотопах парку, полігон для 
відтворення рідкісних видів грибів; облаштовано: 

метеомайданчик, гідропост, мікологічну 
лабораторію та лабораторію екологічного 
моніторингу, три фенологічні маршрути 
та дев’ять фенологічних пунктів. Спільно 
із Українським державним інститутом 
гірського лісівництва закладено 15 постійних 
пунктів спостереження моніторингу лісів І 
рівня, яка є складовою системи моніторингу 
лісів Західного регіону України і Європи. 
На цих об’єктах здійснюються систематичні 
дослідження, що передбачені державною 
Програмою літопису природи.

Під час численних експедицій зібрано 
безцінний фактичний матеріал у вигляді 
описів, світлин, гербарних зразків рос-
лин та грибів, зоологічних, геологічних 
колекцій мінералів та гірських порід, об’єктів 
мегалітичної культури. Ці матеріали ви-
користано для облаштування Науково-
просвітницького центру та музею природи 
НПП «Гуцульщина», де відбуваються занят-
тя, екскурсії, майстер-класи для учнівської 
та студентської молоді, семінари для вчителів 
тощо.

Матеріали досліджень науковців Пар-
ку відображені в 17 томах Літопису Приро-
ди, у 8 монографіях, та понад 220 наукових 
працях, присвячених всебічним характери-
стикам природних комплексів Парку, про-
блемам їх збереження і відтворення, сталого 
невиснажливого використання природних, 
рекреаційних і етнокультурних ресурсів.

Надзвичайно важливим аспектом 
діяльності НПП «Гуцульщина» є еколого-
освітня робота. Екологічній освіті на 
Косівщині приділяється особливе значен-
ня. Так, впродовж 18 років функціонування 
Парку фахівцями відділу проведено бага-
то різноманітних еколого-освітніх заходів: 
екоакції, конкурси, фестивалі, лекції та 
бесіди, семінари та тренінги.

З часу створення НПП «Гуцульщи-
на» налагоджена співпраця з відділом 
освіти, сектором у справах молоді та спор-
ту Косівської РДА,  Косівським РЦДТ та 
Яблунівським ЦДТ, Косівською централь-
ною районною бібліотекою, центральною 
дитячою бібліотекою, освітніми заклада-
ми району. Щороку, спільними зусиллями 
організовуються та проводяться: фестивалі 
«Гірська веселка» та «Земля – наш спільний 
дім»; екологічні акції «Збережемо лісову кра-
суню», «Збережемо першоцвіти», «Чистий 
берег річки», конкурс екологічних коміксів 
«Пташки взимку», різноманітні пізнавальні 
квести та челенджі. 

Активна еколого-просвітницька робо-
та здійснена в рамках виїзного еколекторію 
«Довкілля Косівщини» та в рамках циклу 
екологічних лекцій і бесід «Я живу поряд з 

національним природним пар-
ком». Впродовж року прово-
дяться заходи, приурочені до 
екологічних дат. Заняття про-
ходять у цікавій інтерактивній 
формі із залученням сучасних 
мультимедійних засобів. 

У науково-просвітницькому 
центрі парку діє інтерактивний 
еколого-пізнавальний центр. 
Еко-центр створений у рамках 
проекту «Програма екологічних 
громадських ініціатив для 
Сходу та Заходу України», що 
реалізовано Фондом розвитку ГО 
«Західноукраїнський ресурсний 
центр» спільно з Міністерством 
екології та природних ресурсів 
України, за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ 
Чеської Республіки. Тут прово-
дяться еко-просвітницькі заходи 
за методами неформальної освіти 
з використанням інтерактивного 
обладнання. На базі декількох 
закладів освіти району 
організовані та функціонують 
шкільні природоохоронні 
науково-дослідні відділення.

Одним із видів діяльності 
НПП «Гуцульщина» є 
туристично-рекреаційна. В 
контексті розвитку туриз-
му і рекреації парк виконує 
компромісну функцію погод-
ження інтересів туристів в ак-
тивному відпочинку та природ-
ного ландшафту в збереженні 
його цілісності і первинності. 
З цього погляду така фор-
ма заповідання є на даний час 
найбільш соціально корисною та 
економічно вигідною. 

На регіональному 
рівні НПП «Гуцульщина», у 
рекреаційно-туристичній сфері, 
спеціалізується на використанні 
природних ресурсів Покутсь-
ких Карпат та популяризації 
культурної спадщини Гуцульщи-
ни. Територіальна політика роз-
витку рекреаційно-туристичної 
сфери Парку базується на про-
сторовому поєднанні тури-
стичних об’єктів у населених 
пунктах регіону та рекреаційно-
туристичних пропозицій на 
території установи. Зокрема, 
серед таких пропозицій можна 
виділити еколого-пізнавальні 

юрій стефурак, 
директор НПП «Гуцульщина»
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стежки, зони відпочинку, дже-
рела мінеральних вод, букові та 
ялицево-букові старовікові ліси, 
а також туристично-мистецький 
комплекс Маєток Святого Ми-
колая, Науково-просвітницький 
центр, наково-дослідний розсад-
ник з пасікою Святого Миколая 
та ін.

Розробкою туристично-
рекреаційних пропозицій 
Парку, створенням умов для 
організованого туризму і 
відпочинку, обгрунтуванням 
і встановленням допустимого 
рівня рекреаційного наванта-
ження на природні комплекси 
займається відділ рекреації та 
благоустрою НПП «Гуцульщи-
на». За роки діяльності установи 
працівниками відділу рекреації 
розроблено і промарковано 
12 еколого-пізнавальних сте-
жок. Маршрути прокладені до 
найпривабливіших куточків 
Парку і доступні для всіх 
категорій відвідувачів. Вздовж 
маршрутів облаштовані 
місця для короткотривалого 
відпочинку з лісовими меблями 
та інформаційними стендами. 

Працівники відділу 
рекреації також здійснюють 
благоустрій та облаштування 
зон відпочинку лісовими ме-
блями, альтанками, еколого-
освітніми та інформаційними 
стендами, вказівниками тощо. 
Так в зоні відпочинку біля 
адмінкорпусу Парку виготовлені 
та встановлені декоративні 
вітряк-млин та водяний млин, 
що вдало та без шкоди для 
природи використовує воду 
гірського потічка, а також фото-
зону «Я     Гуцульщину».  

Також відділ рекреації 
спільно з відділом еколого-
освітньої роботи НПП «Гу-
цульщина», організовують та 
проводять велику кількість еко-
лого-мистецьких фестивалів, 
конкурсів, пленерів, квестів. Так, 
вже декілька років поспіль про-
водиться еколого-мистецький 
пленер «Друзі лісу», заочний 
фотоконкурсу «Моя мальовни-
ча Косівщина», а також, більш 
масові дійства за підтримки та 
співорганізації місцевої влади. 
Це фестивалі, що відбуваються у 
еколого-просвітницькому центрі 
«Маєток Святого Миколая» 
(«Новорічно-різдвяна іграшка» 
та еко-арт-фестини «Гуцульські 
веснянки у Миколая») та ін.

На території Національного 
природного парку «Гуцульщина» 
з 2002 року реалізується проект 
«Туристично-мистецкий ком-
плекс «Маєток Святого Мико-
лая». 

На сьогодні, Маєток Свя-
того Миколая найбільший 
рекреаційний об’єкт у структурі 
НПП «Гуцульщина», що виконує 
не тільки рекреаційні, а й 
виховні, духовно-екологічні та 
спортивно-оздоровчі функції. 
Впродовж року в Маєтку Свя-
того Миколая організовуються 
і проводяться багато цікавих 
заходів. З найбільш відвідуваних 
рекреаційних обєктів серед 
косів’ян та приїжджих гостей 
також є оглядовий майданчик на 

горі Острий та інші.  
Невід’ємною складовою 

НПП «Гуцульщина» є 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. За роки діяльності Пар-
ку, господарниками, 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 (місць 
відпочинку, джерел, екостежок 
та ін.). 

НПП «Гуцульщи-
на» приділяє значну увагу 
міжнародній діяльності. В 
попередні роки реалізовано 
цілий ряд міжнародних 
проектів, які суттєво покра-
щили фінансове становище 
установи, а також сприяли 
підвищенню її іміджу. Особливо 
треба відзначити Міжнародні 
проекти «Збереження Карпатсь-
ких пралісів» та «Підтримка 
довгострокових ініціатив при-
родоохоронних територій 
щодо збереження пралісів та 
старовікових лісів в Українських 
Карпатах з ціллю збережен-
ня їх природоохоронної та 
кліматичної функціональності» 
реалізовані Українським то-
вариством охорони птахів за 
фінансової підтримки Франк-
фуртського зоологічного това-
риства.

Важливим способом 
інформування та спілкування з 
відвідувачами парку є рекламно-
видавнича діяльність. Щоквар-
талу видається інформаційний 
вісник Національного природ-
ного парку «Гуцульщина». А 
впродовж року розробляються 
та поширюються різноманітні 
буклети, листівки, календарі, 
плакати. 

Діяльність НПП «Гуцульщи-
на» висвітлюється на сайті Парку 
та сторінці в соціальній мережі 
Facebook.

Інформація про діяльність 
парку була би не повною, якби 
не згадати про проблеми, які 
перешкоджають нормальному 
функціонуванню установи.

1. Відсутність правовста-
новлюючих документів на право 
постійного користування зем-
лею НПП «Гуцульщина».

НПП «Гуцульщина» впро-
довж 18 років бореться з ба-
жаючими в незаконний спосіб 
заволодіти землями ПЗФ, 
а відділ Держгеокадастру в 
Косівському районі та окремі ор-
гани місцевого самоврядування 
практично сприяли їм, роздаючи 
такі земельні ділянки у власність 
чи аренду, при тому, що парк не 
дав на це жодного погодження. 
На жаль, правоохоронні органи 
не стали на заваді таким неза-

конним діям, навпаки, кількість 
сторонніх землекористувачів на 
території парку постійно зроста-
ла. Саме це стало перешкодою 
вчасному виготовленню право-
встановлюючих документів на 
постійне користування землею 
НПП «Гуцульщина».

З метою виходу з тупікової 
ситуації, ще в січні 2017 року, 
в Мінприроди проведено 
міжвідомчу нараду, щодо по-
шуку шляхів вирішення цьо-
го проблемного питання. 
Працівниками парку, спільно 
з представниками органів 
місцевого самоврядуван-
ня, керуючись протоколом 
цієї наради, на першому етапі 
відібрано безпроблемні земельні 
ділянки території Кобаківської, 
Уторопської, Вербовецької, 
Лючанської сільських та 
Косівській міської рад. В 2018 
році розроблено проекти зем-
леустрою на площу 1486,7966 
га, які погоджені згідно чинного 
законодавства, пройшли пер-
винну обов’язкову експерти-
зу в Держгеокадастрі України, 
також проведено державну 
реєстрацію земельних ділянок 
яким присвоєно кадастрові но-
мери. В лютому 2019 року про-
екти землеустрою направлено в 
Кабінет Міністрів України для 
видачі розпорядження про їх 
затвердження та надання НПП 
«Гуцульщина» права постійного 
користування землею, проце-
дура підготовки такого розпо-
рядження триває. В 2020 році, 
після отримання розпоряджен-
ня та надходження відповідних 
коштів, заплановано винесення 
меж земельних ділянок в натуру.

На другому етапі визначе-
но земельні ділянки території 
сільських рад (Прокуравсь-
ка - 342,2913га, Старокутсь-
ка - 142,2707 га, Шешорівська 
- 2699,5889), загальною площею 
3184,1509 га, на які заплановано 
розроблення проекту землеу-
строю щодо їх відведення НПП 
«Гуцульщина» та оформлення 
прав постійного користуван-
ня ними. Решта незначні площі 
земель цих місцевих рад, на які 
наявні державні акти/витяги 
з державного реєстру, судові 
рішення тощо і, які стримують 
виготовлення проектів землеу-
строю, потребують додаткового 
часу для вирішення питань їх 
взаємозаміни на інші більш цінні 
території. 

2.Незаконне захоплення 
земель природно-заповідного 
фонду (ПЗФ).

Одним з таких прикладів 
є факти перевищення повно-
важень, встановлених Законом 
України «Про місцеве самовря-
дування», головою Пістинської 
сільської ради. Переслідуючи 
власні інтереси, він вже багато 
років робить неодноразові спро-
би заволодіти землями та май-
ном НПП «Гуцульщина».

В 2013 році Пістинська 
сільська рада затвердила гене-
ральний план розбудови села, 
включивши в межі населено-
го пункту додаткову територію 
- 1315,4 га, до якої включено, 

без погодження відповідних 
інстанцій, 605 га державних, осо-
бливо цінних земель природно-
заповідного фонду покритих 
лісом, що надані НПП «Гуцуль-
щина» в постійне користування.

Обласна прокуратура опро-
тестувала незаконне рішення 
сільської ради в суді. Судовий 
процес по генплану триває з 2013 
року по сьогоднішній день. 

В 2012-2017 рр. Косівським 
районним земельним відділом, 
з ініціативи та погодження 
Пістинської сільської ради, 
надані у власність чи оренду 5 
земельних ділянок, а в 2018р. 
– незаконно, за підробленими 
документами, Пістинська 
сільська рада отримала када-
стровий номер і витяг на пра-
во комунальної власності на 
0,5 га землі, що знаходиться в 
постійному користуванні пар-
ку, на якій розміщені тимчасові 
споруди туристично-мистець-
кого комплексу «Маєток Свято-
го Миколая» НПП «Гуцульщи-
на». На даний час ДБР відкрито 
кримінальне провадження. Все 
це унеможливлює подальше 
виготовлення проектів землеу-
строю на територію надану НПП 
«Гуцульщина» в постійне кори-
стування.

3. Захоплення території пар-
ку ДП «Кутське лісове господар-
ство».

Керівництво ДП «Кутсь-
ке лісове господарство», керу-
ючись незаконним рішенням 
Пістинської сільської ради від 
17.06.2018 року, в якому йдеть-
ся про заборону господарської 
діяльності НПП «Гуцульщина» на 
території Пістинської сільської 
ради та передачу лісового фонду 
ДП «Кутське лісове господар-
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ство» (скасоване рішенням вось-
мого апеляційного адмінсуду), 
захопили територію НПП «Гу-
цульщина»: перешкоджали 
працівникам Парку виконувати 
свої службові обов’язки, при-
значили свою охорону, виписали 
лісорубні квитки без затвердже-
них лімітів і відповідних погод-
жень і почали рубати ліс. 

Незважаючи на висновки 
Держекоінспекції Карпатсько-
го округу та Держекоінспекції 
України, які підтвердили фак-
ти незаконних дій Кутського 
лісгоспу та зобов’язали ану-
лювати лісорубний квиток; 
ухвалу Господарського суду 
Івано-Франківської області від 
05.07.2019 року про заборону 
ДП «Кутське лісове господар-
ство» здійснювати санітарні, 
чи будь які інші види рубок на 
території Косівського ПНДВ 
НПП «Гуцульщина» (територія 
Пістинської сільської ради); ух-
валу Західного апеляційного го-
сподарського суду від 26.03.2020 
року, який зобов`язав ДП 
«Кутське лісове господарство» 
анулювати лісорубний квиток 
№14 від 20.03.2019 серії ІФ ЛРК 
№ 006739,  а також відкрите ДБР 
кримінальне провадження, ДП 
виписує ще 3 лісорубні квитки, 
продовжує здійснювати незакон-
ну рубку і вивіз деревини, при 

цьому сума шкоди завдана навколишньому при-
родному середовищу складає 1 571 916,50 грн. 

30 травня 2020 року сесією Пістинської сільської 
ради в черговий раз прийнято незаконне рішення, 
яким зобов’язано ДП «Кутське лісове господар-
ство» вжити невідкладних заходів щодо очистки 
території (тобто проведення рубки) на території, яка 
знаходиться в постійному користуванні НПП «Гу-
цульщина». Керівництво лісгоспу, керуючись таким 
рішенням, намагається погодити у відповідних об-
ласних інстанціях проведення рубок. 

На даний час продовжується свідоме знищення 
природних екосистем НПП «Гуцульщина», які мають 
особливе стратегічне значення, повністю ігнорується 
законодавство України. 

За даними Державної екологічної інспекції 
України, на підставі матеріалів кримінального про-
вадження територіального управління Державного 
бюро розслідування у м. Львові, №42019090000000028 
від 23.03.2019 року, на території НПП «Гуцульщина» 
ДП «Кутське лісове господарство» незаконно зруба-
ло 14003 дерева загальною кубомасою 9892 кубоме-
три, на суму близько 20 млн. грн. 

Характерно, що ДП «Кутське лісове господар-
ство» ще в 2008 році визнано Держкомлісгоспом не-
рентабельним і він виступив з пропозицією передачі 
всіх лісів даного підприємства, що входять до НПП 
«Гуцульщина» без вилучення (14772га), в постійне 
користування Парку з подальшою ліквідацією 
лісгоспу. В цьому плані було здійснено цілий ряд ре-
альних кроків, однак кілька зацікавлених осіб пере-
шкодили втіленню цього задуму в життя.

Сьогодні, як ніколи, варто пригадати руйнівні 
наслідки природніх катаклізмів 2008; 2010 років, а 
також повеней 21-23 червня цього року, які наглядно 
демонструють настільки далеко зайшов споживаць-
кий інтерес. 

Через відсутність правоустановчих документів 
на землю Парк позбавлений можливості отримува-
ти додаткові кошти, а сільські громади недоотриму-
ють щорічно мільйони гривень. Згідно чинного за-

конодавства, природозаповідні 
установи платять податок за 
землю органам місцевого са-
моврядування в розмірі до 5% 
від середньо-ринкової вартості 
землі по області. А якшо взя-
ти збереження природних 
ресурсів, розвиток рекреаційної 
інфраструктури в тому числі 
сприяння розвитку майже всіх 
видів туризму, я вже не говорю 
про формування екологічної 
культури суспільства, наукову 
діяльність і що немаловажно – 
державне фінансування, тобто 
не потрібно рубати ліс на зарпла-
ту працівників і функціонування 
установи. Сподіваюся, що 
влада, правоохоронні орга-
ни, правосуддя за підтримки 
громадськості врешті решт, по-
клаладуть край цим резонанс-
ним подіям, які дискредиту-
ють не тільки Парк, а й район 
та природозаповідну справу 
України загалом.

Звичайно є ще багато не 
вирішених внутрішніх проблем, 
в більшості характерних для 
всіх природно-заповідних уста-
нов, пов’язаних з недостатнім 
фінансуванням, тривалою 
реорганізацією профільного 
Міністерства тощо, однак пере-
конаний, що в найближчому 
часі вони будуть вирішені й 
заповідна справа знову ста-
не одним із найважливіших 
пріоритетів довгострокової 
державної політики України.  
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Система моніторингу 
за рослинним по-
кривом на території 

НПП «Гуцульщина» - один із 
провідних напрямків діяльності 
науково-дослідного відділу 
парку. Основою моніторингу є 
мережа закладених постійних 
пунктів спостережень (ППС) та 
постійних пробних площ (ППП). 
Оскільки 98% території парку 
займають ліси, то, відповідно, 
ППС та ППП закладені в лісових 
екосистемах. Метою закладен-
ня ППП є комплексні спостере-
ження за станом та розвитком 
природних процесів в лісових 
екосистемах. На території НПП 
«Гуцульщина» закладено 9 ППП, 
6 з яких розміщені в найбільш 
поширених деревостанах пар-
ку, а 3 – в рідкісних рослинних 
угрупованнях, котрі включені до 
списків Зеленої книги України. В 
2020 році на мережі ППП науков-

цями парку тривали комплексні 
геоботанічні дослідження,  що 
передбачають щорічний трира-
зовий їх опис (навесні, влітку 
та восени). В данй публікації  
представлено весняний опис 
рослинності лісових екосистем 
НПП.

Рослинний покрив на 
пробних площах формується 
залежно від сукупності умов 
навколишнього середовища: 
зволоженості, багатства суб-
стракту, освітленості, а також, 
крутизни та експозиції схилів. 
Оскільки в межах НПП «Гуцуль-
щина» наявні майже всі висотні 
рослинні смуги Українських 
Карпат, то різноманітність рос-
линного покриву на ППП, теж 
дуже значна. Для ППП-1, яка за-
кладена в корінних старовікових 
дібровах Старокутського ПНДВ, 
панівним трав’яним весня-
ним видом є анемона дібровна, 
наявні, також, зеленчук жов-
тий, ожина шорстка, веснівка 
дволиста, зірочник злаковид-
ний, вероніка дібровна та ін. 
Панівними в деревному ярусі є 
дуб звичайний та граб звичай-
ний, до яких пристосовуються 
інші деревні породи, а саме: сме-
река, липа дрібнолиста, черешня, 

клен-явір та ін. У розрідженому 
рослинному покриві чистих 
бучин (ППП-2) домінантом є 
тіневитривалий підмаренник па-
хучий, наявні, також, ожика гай-
ова, зеленчук жовтий, щитник 
чоловічий, анемона дібровна, 
веснівка дволиста тощо. На ППП-
3 в розрідженому, перехідному в 
корінний, похідному смереко-
вому деревостані панівним ви-
дом, поруч з анемоною, є ожина 
шорстка, яка рідше трапляється 
на решті пробних площ. Вона 
займає більшу частину території 
та, зазвичай, формує щільний 
покрив і на зрубах. 

Найбагатший трав’яний по-
крив присутній у мішаних яли-
цево-букових лісах на ППП-9, 
яка закладена замість ППП-4. 
Остання була знищена неза-
конними рубками ДП «Куть-
ске лісове господарство» на 
території Косівського ПНДВ.  За-
гальне проективне покриття тут  
відносно не високе – 60%, проте, 
видове багатство, навіть навесні, 
дуже значне – більше 25 видів 
трав’янистих рослин (анемона 
дібровна, ожина шорстка, зелен-
чук жовтий, зубниці залозиста і 
бульбиста, безщитник жіночий, 
підмаренник пахучий, переліска 
багаторічна, квасениця звичай-
на та інші). Таке різноманіття 
трав’янистих видів обумовле-
но тим, що деревостан є буко-
во-ялицевим квазіпралісом, 
котрий практично не відчув на 
сьогоднішній час антропогенно-
го впливу.

Дуже цікавий рослинний 
покрив на пробних площах, за-
кладених в угрупованнях Зеленої 
книги України. ППП-7 закладе-
на в скельнодубово-буковому 
угрупованні. Дуб скельний на 
території парку виявлений лише 
в 3-хлокалітетах. Загальне проек-
тивне покриття трав’яного ярусу 
досягає 80%, проте, рослинний 

покрив дуже одноманітний: чор-
ниця – 70%, ожика гайова – 30%, 
нечуй-вітер волохатенький – 7% 
та 15% проективного покриття 
мохів. Барвінкова бучина (Fagetа 
sylvaticae з домінуванням Vinca 
minor), що на ППП-8, є дуже гар-
ною у період цвітіння барвінку, 
який вкриває більше 50% площі, 
а загальна площа проективно-
го вкриття трав’янистого яру-
су досягає 95%. Тут ростуть 16 
видів лісових трав (барвінок 
малий, анемона дібровна, ожи-
на шорстка, зубниці залозиста і 
бульбиста, осока лісова та інші 
види). Найбідніший покрив 
лісових трав бачимо навесні в 
рідкісних угрупованнях сосни 
кедрової європейської (угру-
повання кедровососнових лісів 
(Pineta cembrae) та кедровосос-
ново–ялинових лісів – Pineto 
(cembrae) – Piceetа (abietis)) на 
кам’янистих розсипах г. Ґрегіт 
(ППП-6). Їх загальне проективне 
покриття – до 30%, наявні лише 2 
види – чорниця і брусниця, про-
ективний покрив мохів складає 
60%.

Моніторинг смерекових 
лісів середньогір’я здійснено на 
ППП-5, закладеній у смереково-
му пралісі. Навесні проективне 
покриття трав’янистих рос-
лин незначне – не більше 40%, 
виявлені лише 5 видів рослин 
і значна площа покриття мохів 
(80%). Тут ростуть чорниця, 
ожика лісова, квасениця звичай-
на, підбілик альпійський та щит-
ник розставлений.    

Отже, весняне обстеження 
постійних пробних площ НПП 
«Гуцульщина» дає можливість 
оцінити стан лісових трав, 
різницю фенологічних фаз видів 
типових та деяких раритетних 
угруповань, що характеризують 
їхній стан і є основою для по-
дальшого моніторингу.
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6 до дня літнього

сонцестояння

любомир 
держипільський,

науковий співробітник 
науково-дослідного відділу 

 НПП «Гуцульщина»

Життя землян 
цілком  залежало 
і залежить від на-

шого світила – Сонця. В  давни-
ну сонце обожнювалося, воно 
було основним божеством в 
багатьох культурах. На його 
честь облаштовувалися святи-
лища, які були попередника-
ми астрономічно-календарних 
обсерваторій - «службою точно-
го часу». Залишки і артефакти 
таких святилищ-обсерваторій 
досить рясно представлені на 
Гуцульщині. На основі спосте-
режень за сезонними змінами в 
природі, тривалістю дня і ночі, 
температурою довкілля, станом 
рослин і тварин, які залежа-
ли від положення сонця впро-
довж року відносно землі, вже 
у сиву давнину був створений 
календар, в якому відображені 
найголовніші періоди-дати: вес-
няного і осіннього рівнодень, 
зимового і літнього сонце-
стоянь (сонцеворотів). Ці та 
інші (серединні) дати соняч-
ного циклу велично  свят-
кувалися, тоді відбувалися 
велелюдні сакрально-ритуальні 
дійства, гуляння, прославляння 
життєдайного сонця-бога. 

У двадцятих числах (20 - 
24) червня відбувається важ-
ливе астрономічно-календарне 
явище - літнє сонцестояння, 
літній сонцеворот. У ці дні 
спостерігається найдовший день 
і найкоротша ніч, сонце найвище 
у зеніті і наймогутніше. Відтак 
відбувається сонцеворот, сонце 
«повертає» на зиму, дні стають ко-
ротшими, а ночі - довшими. І так 
до зимового сонцевороту, коли 
все відбувається навпаки. Дні 
літнього сонцестояння (сонце-
вороту) є апогеєм, кульмінацією 
так званого купальського 
періоду. Цей період завершу-
вався чи не найяскравішими, 

найвеличнішими сакрально-ри-
туальними дійствами, іграми, 
гуляннями. 

Купальські обряди та ігри  у 
різних народів, етносів, племен 
мали певні відмінності. Основ-
ними атрибутами святкування, 
ритуальних обрядів  були: ку-
пальське деревце, навколо якого 
водять танки і співають пісні; 
купальська ватра, через яку 
стрибають; опудала Марени і Ку-
пайла, яких топлять у воді, або 
спалюють; плетіння дівчатами 
та пускання у воду вінків; 
ворожіння, створення сімейних 
пар, збирання цілющих трав, шу-
кання цвіту папороті тощо. Деякі 
купальські обряди і дійства збе-
реглися до наших днів. У давни-
ну купальські обряди вважалися 
магічними, а вода і купальські 
вогні — жертовними і, водночас, 
очищувальними, що відповідало 
тодішнім космогонічним та 
релігійним уявленням.

Всі ці обрядово-ритуально-
магічні дійства слугували 
основній суті, ідеї - відтворенню 
потомства. Символізували 
поєднання двох протилежних 
статей, для народження нового 
життя – дітей, що для наших да-
леких пращурів було дуже важ-
ливим. Відтворення потомства 
– головне завдання біологічних 
видів. Рівно через девять місяців 
від купальських дійств, у дні 
весняного рівнодення (двадцяті 
числа березня), дуже урочи-
сто святкували прихід весни, 
відродження природи. Тоді ж 
мало місце масове народжен-
ня дітей та повернення із вирію  
лелек (буськів). Народження 
дітей асоціювалося із лелеками. 
Повір’я, що лелеки принесли 
дитину, існує понині в нашого 
народу, воно має багатотисяч-
ну історію і міфоритуальне та 
календарне підгрунтя. Лелеки 

були символами божеств кохан-
ня Лелі (Лялі) і Полеля. Крилаті 
вирази, передання, які нині 
не зовсім зрозумілі, є давніми 
і органічними складовими 
тодішнього світогляду. Купальсь-
ка традиція і лелечі передання 
наводять на думку, що процеси 
відтворення потомства, в пев-
ний період, мали впорядкований 
вигляд, відповідні дійства були 
приурочені до сонячного кален-
даря.  Діти зачаті в літнє сонце-
стояння були найздоровішими, 
бо перший важливий період  
внутріутробного розвитку при-
падпав якраз на сприятливий 
час, багатий поживою, тепер 
сказали б вітамінами. Оче-
видно, до цього періоду утри-
мувались від стосунків, готу-
валися до купальських днів, 
освячених наймогутнішим 
сонцем, вогнем, водою – основ-
ними життєдайними стихіями. 
Не випадково вода і  сонце (во-
гонь) протилежності, подібно як 
він і вона, інь і янь творять нову 
якість, нове життя. 

В цьому контексті тлума-
читься значення слова КУПАЛО 
(КУПАЙЛО). Помилково на-
зву свята виводять від божества 
Купайла. В давньому пантеоні 
язичницькіх богів і божеств 
Купала (Купайла) нема. Назва 
очевидно походить від дійства, 
головною ідеєю якого було про-
довження роду. У словянських 
мовах корінь КУП, КУПА є в ба-
гатьох словах що означають, гур-
тування, скупчення, обєднання, 
поєднання – купно, купа, скуп-
щина, зійшлися до купи тощо. 
У біології є термін копуляція 
(корені КУП, КОП співзвучні, од-
накового походження і значення) 
на означення статевого процесу 
між чоловічими і жіночими осо-
бинами, клітинами. Купава – ще 
й квітка і ім’я дівчат, розмаїття 

квітів, масове цвітіння, розмай.
Особливості святкувань 

Купала на Гуцульщині майже 
не збереглися, залишився лише 
звичай збирати цілющі трави, 
які мали в цей час магічну силу. 
Більшість трав, в тому числі і 
лікувальні, зацвітають у першій 
половині літа. Вважалося, що до 
купальських свят цілющі трави 
набувають магічної сили, мають 
найбільшу лікувальну дію (що 
й підтверджено наукою), тому у 
дні літнього сонцестояння реко-
мендували збирати квітучі рос-
лини. На Івана збирачі трав ішли 
в Чорногору, чи на інші гори в 
своїй місцевості. Зокрема «до-
жив» до наших днів звичай іти 
за травами на г. Піп Іван. Оче-
видно це є відгомоном колиш-
нього святкування. На цій горі 
в давнину було святилище Сон-
цю-Богу, де відбувалися величні 
святкування, про що свідчать ле-
генди і передання.

Оскільки купальське 
дійство пов’язане з язичницт-
вом, має магічний характер 
(ритуальне очищення вогнем, 
гадання і ворожіння) церква 
не підтримувала, а завжди за-
суджувала та переслідувала 
такі народні гуляння, святку-
вання. Не взмозі викоренити ці 
звичаї церква на день літнього 
сонцестояння призначила дату 
народження Івана Хрестителя 
(24 червня). Тому нині зовсім 
безпідставно свято називають 
Івана-Купала. Православні і 
греко-католики його святку-
ють 7 липня, що не відповідає 
астрономічним реаліям, через 
календарні розбіжності.
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ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
7нові виклики 

для екологічної освіти 
під час пандемії COVID – 19

Катерина шевченко,
начальник відділу еколого-освітньої роботи

НПП «Гуцульщина»

Ек о л о г о - о с в і т н я 
діяльність НПП 
« Г у ц у л ь щ и н а »  
здійснюється через 

організацію та проведення масо-
вих еколого-освітніх заходів; си-
стематичну екологічну освітньо-
виховну роботу з дітьми та 
молоддю; видавничу діяльність; 
організацію присутності в елек-
тронному інформаційному 
просторі. Працівниками відділу 
еколого-освітньої роботи, 
спільно з іншими відділами Пар-
ку, здійснюється організація і 
проведення найрізноманітніших 
заходів на екологічну темати-
ку, зокрема, фестивалі, конкур-
си, акції, свята, семінари тощо. 
Завжди живе спілкування та 
цікаві інтерактиви. 

Проте, 2020 рік вніс свої 
корективи. З березня більшість 
країн світу, в тому числі й 
Україну, охопила хвиля пандемії 
COVID – 19. На всій території 
нашої країни ввели каран-
тин. Як результат - навчання 
стало дистанційним, багато 
організацій та підприємств пе-
рейшли на нові методи роботи 
тощо. Звісно, карантинні обме-
ження повпливали і на еколого-
освітню діяльність, адже було 
призупинено проведення заходів, 
відвідування інтерактивного 
еколого-освітнього центру. 
Однак, такі виклики не зава-

дили фахівцям відділу продо-
вжувати надзвичайно важливу 
справу екологічної просвіти на-
селення, а, навпаки, створили 
нові можливості для реалізації 
зазначеної діяльності.

Зокрема, під час каранти-
ну, еколого-освітню діяльність 
більше спрямували на робо-
ту із дорослою аудиторією, 
що є надзвичайно важливим, 
адже, результати такої робо-
ти ми можемо спостерігати 
зараз, а екологічна просвіта 
дитячої аудиторії, як правило, 
здійснюється на перспективу. 
Також, через відсутність очно-
го спілкування, вся діяльність 
з інформування населення, 
його екологічної освіти прово-
дилася через соцмережі. Так, 
екологічні акції, свята та події 
були адаптовані до розміщення 
відповідного прес-релізу та 
просвітницької інформації на 
сторінці НПП «Гуцульщина» у 
соціальній мережі Facebook та 
на сайті Парку. До прикладу, 
наші підписники впродовж од-
ного тижня ознайомлювались 
із першоцвітами Косівщини, 
в рамках екоакції «Збережемо 
першоцвіти», іншого – із ви-
дами орнітофауни, що були 
присвячені Міжнародному дню 
птахів та Всесвітньому дню 
мігруючих птахів. Окрім того, ми  
підтримували зв’язок із школя-

рами та їх наставниками. З цією метою екоосвітянами 
створено електронне сховище для зберігання та по-
ширення пізнавальних матеріалів для різних вікових 
категорій: кросворди, розмальовки «Червонокнижні 
види рослин» та «Червонокнижні види тварин»; 
вікторина та путівник про птахів. 

Час карантину – чудова можливість для само-
розвитку. Впродовж цього періоду екоосвітяни 
НПП «Гуцульщина» активно навчались та навчають-
ся й досі на платформах відкритих онлайн-курсів 
Prometheus та EdEra. 
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В умовах епідемії 
covid-19 та за-
критих кордонів, 

українська туристична 
індустрія переорієнтовується на 
внутрішній туризм. Нині в Івано-
Франківській області активно 
працюють над тим, аби якомога 
ширше розкрити туристичний 
потенціал регіону і створити 
якісний продукт для українських 
та іноземних мандрівників. 
Важливу роль у цій діяльності 
відіграють національні природні 
парки регіону, які розвива-
ють екотуризм і створюють 
марковані екостежки та марш-
рути. Оскільки мандрівки зна-
кованими маршрутами стають 
дедалі популярнішими серед 
відвідувачів Карпат, розробка 
екомаршрутів та популяризація 
екотуризму є дуже важливим 
чинником збереження приро-
ди, зменшення антропогенного 
навантаження та рівня дигресії 
грунтів.

Виходячи із зазначеного, 
працівниками відділу рекреації 

НПП «Гуцульщина» здійснено 
обстеження територій Парку 
де ще не прокладені екостеж-
ки і визначені перспективні, в 
цьому аспекті, ділянки. Зокре-
ма, пропонується прознакувати 
нову еколого-пізнавальну стеж-
ку «Хребтом Карматура».

Хребет Карматура 
відноситься до низькогір’я По-
кутсько-Буковинських Карпат 
і відмежований від Брусно-
го річкою Пістинька. В долині 
річки, між зазначеними хреб-
тами, розкинулися мальовничі 
гірські села Шешори та Прокура-
ва. З Карматури відкриваються 
неймовірні пейзажі довколишніх 
гір та міжгірських улоговин. 
Маршрут бере початок у с. Ше-
шори» (від центральної доро-
ги на присілку Царина) і вже 
частково знакований, оскільки 
слідує екостежкою «На поло-
нину Росохата». Ця екостежка є 
однією із найбільш популярних 
серед відвідувачів НПП «Гуцуль-
щина», особливо в літній період, 
коли на полонині випасають 

худобу. В цей час тут можна не 
тільки відпочити, але й, за ба-
жанням, скуштувати і придбати 
традиційні гуцульські сирно-
молочні продукти - бринзу, вур-
ду, будз.

Далі стежка слідує до Мерт-
вого озера, яке знаходиться 
практично біля самого гребеня 
хребта Карматура на висоті 845 
метрів н. р. м. Озеро невелике за 
розмірами, грушеподібної фор-
ми, мілке, сильно заросло дере-
вами і чагарниками. Середину 
його займає великий заболоче-
ний острів, водне дзеркало зали-
шилося тільки по краях. Мертве 
озеро стічне, стік відбувається 
шляхом просочування води че-
рез кам’янисту греблю у потічок 
Коров’єк.

Від Мертвого озера вздовж 
хребта Карматура веде давня 
польська дорога. А на гребені 
самого хребта зустрічаються 
квартальні кам’яні стовпчики 
датовані 1936 роком з надписами 
P L. Протяжність стежки безпо-
середньо хребтом близько 2,5 
км. Вздовж маршруту зростають 
типові ялиново-буково-ялицеві 
ліси.

Далі, спустившись з хреб-
та Карматура, можна вийти до 
унікальної пам’ятки природи 
трьохсотлітнього бука (1 на 
схемі маршруту), або до полони-
ни Поліни (2 на схемі маршруту). 
Обидва відгалуження маршруту 
ведуть до центра села Прокура-
ва.

Еколого-пізнавальна стеж-
ка проходить вздовж одних 
із найбільших туристсько-
рекреаційних осередків 
Косівщини, зокрема, сіл Ше-

шори та Прокурава і розрахо-
вана, перш за все, для туристів 
та відпочиваючих у зазначених 
селах. Пересічний турист може 
без проблем дістатися з одного із 
цих пунктів в інший пішки, ми-
луючись природою, відвідуючи 
гірські вершини, полонини, 
пам’ятки природи тощо.

Призначення маршруту – 
пізнавальний, еколого-освітній, 
відпочинковий.

Географічний район марш-
руту – с. Шешори, с. Прокурава.

Загальна довжина маршруту 
11 км, набір висоти – 414 м.

Вид маршруту (за можли-
вим способом пересування) – 
пішохідний.

Сезонність використання 
стежки: з весни до осені, стежка 
особливо приваблива влітку, в 
період діяльності полонин.

Вимоги до режиму перебу-
вання на стежці – відповідають 
загальним вимогам дотримання 
техніки безпеки на природно-
заповідних територіях.

Схема стежки: реверсний 
маршрут.

Маршрут «Хребтом Кар-
матура» розглядатиметь-
ся комісією зі знакуван-
ня туристських маршрутів 
(шляхів), що діє при управлінні 
міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та 
інвестицій Івано-Франківської 
облдержадміністрації у статусі 
консультативно-дорадчого орга-
ну. Слід зазначити, що НПП «Гу-
цульщина» вже має позитивний 
досвід щодо співпраці з комісією 
та обласним управлінням. Зо-
крема, минулого року комісія 
рекомендувала представлений 
НПП «Гуцульщина» маршрут 
Чотири дороги» до знакуван-
ня, а управління виділило кош-
ти (в сумі 15 тис. грн.), що були 
передбачені на відповідні роботи 
у регіональній програмі розвит-
ку туризму на 2016-2020 рр. На 
сьогодні, «Чотири дороги» - це 
перша екостежка у НПП «Гуцуль-
щина» прознакована відповідно 
до всіх вимог, що відображені у 
«Інструкції із знакування тури-
стичних шляхів (маршрутів)» 
під ред. В. Гутиряка та Г. Мель-
ника. Сподіваємося на подальшу 
співпрацю щодо знакування но-
вих туристичний маршрутів.

еколого-пізнавальна 
стежка «Хребтом 
карматура»

Дмитро берник,
начальник відділу рекреації

НПП «Гуцульщина»
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освітній онлайн курс
«туризм та управління

відходами на 
природоохоронних 

територіях»

надія копер,
заступник начальник 

відділу рекреації
НПП «Гуцульщина»

Зважаючи на швидкі 
темпи розвитку 
суспільства і процеси 

глобалізації та інформатизації, 
новою реальністю сучасності 
стало те, що знання людини 
застарівають дуже швидко. 
Тому, все актуальнішою є ви-
мога постійного та оператив-
ного перенавчання, розши-
рення набутих знань, умінь та 
навичок, без яких вже немож-
ливе професійне зростання 
як окремого працівника, так і 
організації загалом. При цьому, 
надважливо вивчати зарубіжний 
досвід, який, в більшості, є пере-
довим для розвитку тієї чи іншої 
галузі господарства. Саме тому 
працівники відділу рекреації бе-
руть активну участь у тренінгах, 
курсах підвищення кваліфікації, 
зарубіжних поїздках, які да-
ють змогу критично та з но-
вими підходами глянути на 
організацію та проведення 
рекреаційної діяльності. 

Серед усіх відвіданих 
заходів, особливу увагу хотілося 
б звернути на освітній-онлайн 
курс «Туризм та управління 
відходами на природоохоронних 
територіях». Освітній курс про-
водився у рамках проєкту «При-
бери в національному природ-
ному парку Синевир, Україна» 
та Європейської Вілдернес 
Академії Владо Ванчура: https://
w i l d e r ne ss . a c a d e my / on l i ne -
training. Проєкт співфінансовано 
Європейською асоціацією 
дозвілля та охорони природи 
і підтримано Міністерством 
енергетики та захисту довкілля 
України, Українською держав-
ною академією  післядипломної 
освіти та управління. Метою кур-
су визначено покращення прак-
тичних підходів та підвищення 
спроможності українських 
природоохоронців щодо розвит-
ку невиснажливого туризму на 
природоохоронних територіях 
та управління відходами на них.

Освітній-онлайн курс 
об’єднав п’ять сесій: 

- Історія, роль та обов´язки 
рейнджерів на природоохо-
ронних територіях. Рейнджер 
парку – у США та деяких інших 
країнах, людина, зайнята захи-
стом і збереженням природоо-
хоронних територій, лісів, диких 
територій та інших природних 
ресурсів. Часто професію опису-
ють як «захист людей від ресурсів 
і ресурсів від людей». Окрім місії 
«захисту і збереження» рейн-
джер повинен, також, супро-
воджувати відвідувачів, навчати 
їх та інтерпретувати природні 
цінності, доглядати за будівлями 
та зонами відпочинку, допома-
гати у польових дослідженнях 
та моніторингу навколишнього 
середовища тощо. Тобто, це та-
кий собі універсальний солдат, 
який поєднує діяльність, що 
провадиться майже у всіх струк-
турних підрозділах вітчизняних 
національних парків. Чи бути 
рейнджерам на територіях 
українських НПП? Питання 
риторичне. І реалізації хоро-
шого зарубіжного досвіду не 

сприяє, перш за все, матеріальна 
сторона, зокрема, мінімальна 
заробітна плата фахівців парків 
та, відповідно, низька мотивація 
до зазначеної діяльності.   

- Управління туризмом на 
природоохоронних територіях. 

Туризм на природоохорон-
них територіях: місія можлива! 
Саме до такого висновку при-
йшли всі учасники другої сесії 
тренінгу. Однак, важливою умо-
вою розвитку туризму на приро-
доохоронних територіях мусить 
бути рівновага його екологічної, 
економічної та соціальної скла-
дових. При цьому екологічний 
аспект є першочерговим і 
передбачає регламентацію 
туристичної діяльності з метою 
додержання режиму охорони 
природо-заповідних територій 
та об’єктів, обов’язкове прокла-
дання знакованих екомаршрутів, 
що дозволить мінімізувати 
вплив на довколишні території 
і розвивати тільки лінійну 
дигресію. Розвиток саме такого 
природоощадного сталого ту-
ризму може позитивно впливати 
на місцеві громади, популяризу-
вати територію, генерувати дохід 
тощо.

- Вказівки та принципи 
концепції «Поважай приро-
ду» щодо розвитку туризму на 
природоохоронних територіях.  
Концепція «Поважай приро-
ду» базується на американсь-
кому аналозі Leave no Trace 
(не залишай слідів) і пояснює, 
як відпочивати на природі, не 
завдаючи їй шкоди. В основі 
концепції дев’ять принципів: 
знай куди йдеш, залишайся на 
стежці, мінімізуй вплив кемпінгу, 
зберігай чистоту природи, роз-
водь вогнище відповідально, 

вияви повагу (дотримуйся пра-
вил), поважай диких тварин, 
поважай інших (будь привітним 
та дружнім), не займай та зва-
жай на захист домашніх тва-
рин (худобу, що випасається 
на полонинах, собак-охоронців 
стада та ін.). Дуже цікавою під 
час даної сесії була робота в 
групах, учасники яких працю-
вали над питаннями: як краще 
комунікувати з відвідувачами, 
якою є найбільш проблема-
тична поведінка відвідувачів в 
Україні і як її можна покращити, 
а також, розглядалося непра-
вильне інформування та неста-
ча інформації про поведінку на 
природі і як цьому запобігти.

- Інтерпретація природи - 
четвертий тренінг освітнього 
онлайн-курсу «Управління ту-
ризмом та відходами на при-
родоохоронних територіях».  
Інтерпретація природи 
передбачає навчальну діяльність, 
яка здійснюється з метою роз-
криття значень і ставлень на при-
кладах із живої природи, через 
особистий досвід відвідувачів 
та використання демонстратив-
них матеріалів, а не через по-
дання фактичної інформації. 
Досвідчений тренер Наталія Гуд-
кова розповіла про провокацію, 
як основну мету інтерпретації, 
про інструменти інтерпретації 
та їх застосовувати для різних 
груп відвідувачів. У свою чергу, 
активні учасники сесії обгово-
рили і представили, якою є роль 
інтерпретації природи у розвит-
ку туризму, охорони природи, 
у роботі з місцевими громада-
ми, а також у роботі з людьми 
з особливими потребами. На 
сьогодні гіди-інтерпретатори 
та відповідна інфраструктура є 

вкрай необхідними Україні, як 
для захисту природи, так і для 
розвитку туризму, місцевих гро-
мад та промоції культурної спад-
щини.

- Поводження з відходами на 
природоохоронних територіях 
та законодавство України. Про-
блема засмічення природоохо-
ронних територій відвідувачами 
актуальна не тільки для України, 
але й для багатьох інших, в тому 
числі і високорозвинених, країн 
світу. Однак, в останніх вже 
напрацьовані механізми та алго-
ритми поводження з відходами, а 
ми цьому тільки вчимося. Тому, 
основна увага, під час даної сесії, 
зверталася на приклади систем 
управління відходами для при-
родоохоронних територій в 
різних країнах світу, надавалися 
рекомендації щодо поводжен-
ня з відходами на українських 
об’єктах ПЗФ. На секційних за-
няттях учасники обговорили як 
організувати освітню кампанію 
щодо поводження з відходами та 
кампанію з прибирання на при-
родоохоронних територіях, а та-
кож, чому саме природоохоронні 
установи повинні дбати про 
управління відходами на своїй 
території.

За підсумками освітніх сесій 
буде підготовлено звіт, що вклю-
чатиме інформацію презентацій 
тренерів та пропозиції учасників 
тренінгу, напрацьованих під 
час роботи в групах. Зазначені 
матеріали доцільно використо-
вувати вітчизняним установам 
ПЗФ в якості орієнтиру для роз-
витку туризму та управління 
відходами на українських приро-
доохоронних територіях.



місток та дерев’яний піднавіс над джерелом), зони відпочинку «Ко-
ростень», «Зелена школа» та ін. 

Багато спільної праці вкладено і в облаштування території 
Маєтку Святого Миколая, де, окрім альтанок, лавочок, гойдалок, ди-
тячих гірок створено ще велику кількість малих архітектурних форм, 
декоративних елементів екстер’єру, об’єктів господарського призна-
чення тощо. 

Спільними зусиллями створювалася і нині підтримується 
діяльність Пасіки Святого Миколая. Так, всі вулики виготовля-
лися власноруч працівниками Парку, для цього використовували 
старі діжки, оригінальні пні, відходи деревообробки, проявлялися 
творчість і винахідливість. А нещодавно на території пасіки змон-
товано і встановлено будиночок апітерапії (великий вулик-лежан-
ка), в якому лікувальний ефект досягається завдяки безпосередній 
близькості до бджолосім’ї та її впливу на організм. Впродовж двох 
днів травня цього року працівники відділу рекреації спільно із госпо-
дарниками Парку здійснювали благоустрій території Пасіки Святого 
Миколая та реставрацію вуликів. Загалом відремонтовано, перекри-
то та пофарбовано вісімнадцять вуликів, які чекають на заселення 
нових бджолосімей.

Сьогодні здійснюється робота над облаштуванням нової, 
цікавої та колоритної зони відпочинку. Адже життя сучасної людини 
настільки насичене, що інколи виникає необхідність побути в такому 
місці, де можна відпочити, відновити сили та зібратися з думками. 
Зважаючи на це, у працівників відділу рекреації та господарників 
Парку виникла ідея облаштувати зону відпочинку біля адмінкорпусу 
установи. З цією метою було облаштовано територію перед 
адмінкорпусом, висаджено декоративні дерева і кущі, виготовлено 
та встановлено декоративний вітряк-млин та водяний млин, що вда-
ло та без шкоди для природи використовує воду гірського потічка, 
а також, фотозону «Я    ГУЦУЛЬЩИНУ». Відвідувачі Парку мати-
муть змогу відпочити в тіні вітряка, помилуватися довколишніми 
краєвидами, послухати заспокійливий дзюркіт води, що стікає ко-
лесом водяного млина, зробити гарні фото на пам’ять, провести час 
змістовно і позитивно.
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Діяльність національ-
них парків 
складна і бага-

тогранна. Адже парки це ті уста-
нови, які покликані оберігати і 
відтворювати природні комплек-
си та об’єкти, проводити наукові 
дослідження і еколого-освітню 
діяльність, розвивати екоту-
ризм, рекреацію та здійснювати 
благоустрій, облаштування 
територій, підтримку будівель 
у належному стані та інші 
господарські заходи. Для забез-

печення даних видів діяльності 
у парках функціонують 
відповідні відділи, злагоджена 
робота яких дозволяє установі 
функціонувати на високому 
рівні, користуватися пова-
гою та авторитером у місцевих 
жителів і відвідувачів. При цьо-
му, надзвичайно важливою є 
співпраця та взаємодопомога 
між працівниками відділів щодо 
досягнення високих показників 
роботи. Бо чого варта діяльність 
відділу рекреації (наприклад, 
створення екостежки чи зони 
відпочинку) без наукового об-
грунтування доцільності її 
створення, наведення цікавих 
представників флори і фауни, 
унікальних природних умов та 
об’єктів, чи не менш важливої 
допомоги господарників щодо 

благоустрою території, будівництва лісових 
меблів, альтанок тощо? На такій взаємодії та 
співпраці побудована і робота відділів НПП 
«Гуцульщина». В даній публікації особливу 
увагу хотіли б звернути на спільну діяльність 
відділів рекреації і господарсько-технічного за-
безпечення та транспортного обслуговування, 
їх значні здобутки та подальші перспективи. 

Найбільший аспект діяльності Парку, 
який поєднує ці два відділи, - це, звичайно ж, 
благоустрій об’єктів та території, як господарсь-
ких приміщень, адміністративних будівель так 
і рекреаційних осередків (місць відпочинку, 
екостежок тощо). За роки функціонування 
НПП «Гуцульщина», спільними зусиллями об-
лаштовано понад двадцять місць відпочинку, 
які наповнені лісовими меблями, альтанками, 
інформаційними та еколого-освітніми стенда-
ми тощо. Зокрема, найбільшою популярністю у 
відвідувачів користуються зони відпочинку на 
еколого-пізнавальних стежка «На гору Острий» 
(де встановлено альтанку та оглядовий май-
данчик), «До сірководневого джерела на річці 
Волійця» (встановлено альтанку, змонтовано 

юрій петричук,
заступник директора,

начальник відділу 
господарсько-технічного 

забезпечення та транспортного 
обслуговування

НПП «Гуцульщина»
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11робота науково-
дослідного розсадника

любов лукань,
завідувач науково-дослідного 

розсадника НПП «Гуцульщина»

Нау ков о - до с л і д н и й 
розсадник НПП «Гу-
цульщина» розташо-

ваний в мальовничому урочищі 
«Лісничівка», що в селі Кобаки та 
займає площу 1,2 га. Окремо роз-
ташована плантація новорічних 
ялинок площею 0,52 га.

В розсаднику вирощується 
понад 120 видів рослин, від де-
рев і кущів – до трав’янистих 
і лікарських. Зазначений асор-
тимент рослин в подальшому 

реалізовується населенню для 
озеленення їх обійсть, маєтків та 
присадибних ділянок. Частими 
покупцями є школи та різні уста-
нови району, які використовують 
посадковий матеріал для озеле-
нення адмінприміщень, створен-
ня садів, скверів та парків.

Серед дерев, особливою 
популярністю в населення ко-
ристуються різні види туй, 
кипарисовиків, ялівців, ялиці, 
ялини, кунінгамія, тис ягідний та 

модрина, туйовик та біота східна, 
магнолія кобус, робінія клейка, 
катальпа та гінкго Білоба.

Вирощується, також, ши-
роке різноманіття декоратив-
них кущів: вейгела (5 видів), 
розовик карієвидний, півонія 
деревовидна, різні види верби, 
дейція, самшит вічнозелений, 
пухироплідники: золотистий 
та пурпуролистий, барбариси, 
магнолія падуболиста та багато 
інших порід.

Галина марчук,
голова ППО 

НПП «Гуцульщина»

В єдності сила народу, 
Боже нам єдність по-
дай!

Саме такий задум 
об’єднує діяльність первинної 
профспілкової організації НПП 
«Гуцульщина», завдяки якій 
організовується колективне 
дозвілля працівників парку і 
створюється дружня, невимуше-
на атмосфера обміну думками, 
творчими ідеями та організація 
взаємодопомоги. 

Профспілковий комітет 
завжди дослуховується до 
пропозицій та потреб всіх членів 
організації, а керівництво парку 
створює належні умови для того, 
щоб усі хороші ідеї знайшли своє 
спрямування і були реалізовані. 

За період існування 
ППО,  з ініціативи колективу, 
було організовано 5 чудових 
акцій, покликаних утвердити 
монолітну парківську команду 
та, поруч із цим, показати красу 
територій природно-заповідного 
фонду. Так, 15 липня 2019 р. 
профспілкою була організована 
урочиста нарада  з нагоди 
відзначення Дня працівників 
ПЗФ у рекреаційній зоні «Зелена 
школа» біля адміністративного 

корпусу; 2 серпня 2019 р. про-
ведено виїзне засідання на 
полонині «Росохата» з метою 
підбиття підсумків роботи за 
рік; 6 вересня 2019 р. профспілка 
ознайомлювала працівників із 
науково-пізнавальним марш-
рутом «На озеро Лебедин»; 13-
14 жовтня була організована та 
здійснена паломницька поїздка 
святинями Західної України 
(Угорницький монастир, мо-
настир у с. Погоня, Почаївська 
Лавра, святині Зарваниці, Ма-
нявський Скит); 9 червня 2020 р. 
на території Науково-дослідного 
розсадника НПП «Гуцульщина» 
у с. Кобаки проведені урочисті 
збори колективу з нагоди  
18-річчя діяльності Парку.

Традиційним вже стало 
відзначення дня Святого Ми-
колая для дітей та онуків членів 
профспілки, започатковане у 
2018 р., яке і у 2019 р. подарувало 
хороші враження та, всім юним 
учасникам дійства, солодкі по-
дарунки.

Навіть карантин не став на 
заваді для відзначення ювілярів, 
молодих татусів і матусь, і, на 
жаль, висловлення співчуття 
тим кого втратили. В нинішніх 
реаліях доводилося працювати 
в онлайн-режимі, дотримую-
чись всіх вимог, рекомендова-
них МОЗ,  однак, свій обов’язок 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

перед членами профспілки було 
виконано!

Окрім невідкладних потреб 
кожного із членів колективу, 
профспілковою організацією 
вирішуються і питання вироб-
ничого характеру, відстоюються  
інтереси кожного працівника 
парку не тільки всередині колек-
тиву, але і за його межами  під 
час  роботи на певних нарадах та 
зібраннях. Зокрема, неодноразо-
во прийнято участь у засіданні 
робочої групи з вирішення 
проблемних питань парку, 

організованих Мінекоенерго та 
Івано-Франківською ОДА.

Цей шлях нелегкий, три-
валий, але дієвий і має на меті 
покращення трудових буднів 
працівників парку шляхом удо-
сконалення та реалізації різних 
ініціатив.

Напрацювання в цьому 
напрямі кожен зможе відчути 
вже незабаром, а сьогодні хо-
четься подякувати кожному, хто 
долучився до нашої дружної ро-
дини і всіляко підтримує хороші 
починання! 

Лікарські рослини в роз-
саднику представлені м’ятою, 
мелісою, ехінацеєю, ромашкою 
лікарською.

Для дизайну альпінаріїв 
у розсаднику вирощують-
ся такі види рослин, як: очи-
ток, вівсянниця сиза, ірис 
ботанічний, гвоздика.

Спочатку 2020 року 
реалізували саджанців на суму 
понад 100 тис. грн.
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Булатка довголиста – 
одна з найгарніших 
лісових рослин - 

належить до раритетної ро-
дини Orchidaceae, всі пред-
ставники якої включені до 
Червоної книги України. 

Це європейсько-
західноазійський вид, по-
ширений у Закарпатті, Кар-
патах, Поліссі, Лісостепу, 

Гірському криму та зрідка – в Степу.
Вид формує популяції не високої щільності, 

надає перевагу листяним та мішаним деревоста-
нам, трапляється на узліссях та лісових галявинах. 

Булатка довголиста – багаторічна трав’яна рос-
лина до 60 см заввишки з коротким кореневищем, 
лінійно-ланцетними листками. Суцвіття не густе, 

булатка
довголиста
CEPHALANTHERA 
LONGIFOLIA (L.) 
FRITSCH.

Марія томич,
завідувач лабораторії 

екологічного  моніторингу 
НПП «Гуцульщина»

до 20 великих білих квіток. Цвіте рос-
лина у травні-червні, розмножується 
насінням і вегетативно.

Вид охороняється у більшості 
національних парків Карпатського та 
Кримського регіонів. Загрозу для нього 
становлять масові вирубування лісів, 
заміна корінних букових та мішаних 
лісів на похідні смерекові деревостани, 
а також зривання на букети. Булатка 
довголиста, як і всі орхідеї, внесена до 
Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що пере-
бувають під загрозою зникнення. Не 
вибагливий до ступеня зволоженості та 
багатства ґрунту тіневитривалий вид, 
має лікарські властивості. 

Булатка, як і інші орхідеї, має 
складну біологію розвитку. Насіння 
цих рослин не проростає у ґрунті 
без певних видів мікоризних грибів, 
на яких паразитує. Наступного року 
формується протокорм – спеціальний 
підземний орган, із якого аж на тре-
тьому році життя рослини з’являється 
проросток. Весною, до появи листків, 
булатка, як і інші лісові орхідеї, жи-
виться паразитично. На території 
НПП “Гуцульщина” булатка довголи-
ста трапляється досить часто, оскільки 
букові і мішані ліси займають найбільші 
площі у парку. 

Сова довгохвоста – птах 
великих розмірів, світло-
сірого забарвлення з до-

вгим клиноподібним смугастим хво-
стом і широкими крилами. Коли птах 
сидить, хвіст виступає далеко за кінці 
складених крил. Сова має великі чорні 
очі та жовтий дзьоб. На грудях ма-
люнок з продовгуватих темних плям 
на білому або сірувато-білому фоні. 
Лицевий диск сірий, обрамлений 
вузькою білуватою смугою. В НПП 
«Гуцульщина» поширені дві морфи — 

темна і світла, які відрізняються 
інтенсивністю загального за-
барвлення. 

В минулому році, в рамках 
впровадження проекту «Збере-
ження Карпатських пралісів», на 
території Парку було здійснено 
наукові дослідження за те-
мою «Хижі птахи у пралісах і 
старовікових лісах Українських 
Карпат». Під час досліджень 
виявлено досить щільне за-
селення совою довгохвостою 
старовікових та пралісових 
деревостанів, а також, стиглих 
та перестійних лісів. Водночас, 
було встановлено відсутність 
цього виду в молодняках та 
середньовікових деревостанах 
парку, через малу спроможність 
гніздівлі. Тут не трапляються 
старі дуплясті дерева та великі 

Розмiщення штучних гнiздiвель для сови довгохвостоi
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Науково-дослідні 

роботи по 
відтворенню 
сови довгохвостої

 на території 
НПП «Гуцульщина»

олег погрібний, 
начальник науково-дослідного 

відділу НПП «Гуцульщина»

(Strix uralensis Pal.)

гнізда хижих птахів в яких 
можуть гніздитися ці сови. 

Для більшого розпов-
сюдження довгохвостої 
сови  територією НПП 
«Гуцульщина», науково-
дослідним відділом пар-
ку, спільно із орнітологом 
Юрієм Кузьменком, було 
організовано розвішування 
штучних гніздівель. За-
галом встановлено 10 
гніздівель в різних екото-
пах НПП. Дві совівні було 
встановлено в дубових 
екотопах на рівнині (350 
м н.р.м.), одну в екотопах 

дуба скельного та в’язів, ще 
дві - в букових екосистемах  
на підніжжі гір (висота до 450 
м н.р.м.). В гірській частині 
парку (в букових екотопах), з 
висотним діапазоном 450-600 
м н.р.м., було встановлено три 
совівні, 700-900 м. н.р.м. – дві. 
Місце розміщення штучних 
гніздівель зображено на карті.

Ймовірність заселення со-
вою довгохвостою встановле-
них штучних гніздівель в цьо-
му році є надзвичайно мала. 
Оскільки,  гнізда виготовлені 
із «свіжої» дошки та мають 
світлий колір, який відлякує 
сов. Проте, в наступні роки є 
ймовірність, що гніздівлі бу-
дуть заселені, це дасть змогу 
здійснювати моніторинг та 
охорону сови довгохвостої.


