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7 липня - день працівника 
природно-заповідної справи!!!

Указом Президента України від 18 серп-
ня 2009 року №629 7 липня визначено Днем 
професійного свята працівників природно-
заповідної справи.

Це свято тих, хто любить і береже при-
роду! 

Національний природний парк «Гуцуль-
щина» - це мальовничі ландшафти, праліси 
та старовікові ліси; багате різноманіття 
рослинного та тваринного світу; Маєток 
та пасіка Святого Миколая; науково-
просвітницький центр та науково-дослідний 
розсадник, що в поєднанні з унікальною 
історико-культурною спадщиною творить 
неповторний колорит Косівщини.

Шановні колеги! Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди професійного свята. Завдя-
ки Вашій щоденній роботі, не одне покоління 
наших нащадків матиме змогу милуватись 
природною красою Покутсько-Буковинських 
Карпат.

З найщирішими побажаннями, 
Юрій Стефурак, 

директор НПП «Гуцульщина»
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природно-заповідні установи мають пла-
тити органам місцевого самоврядуван-
ня податок за землю в розмірі до 5% від 
нормативно-грошової оцінки одиниці площі 
ріллі в Івано-Франківській області, або ж від 
середньоринкової вартості землі в області, 
якщо таку оцінку не проведено. Вже на 2021 
р. запланована річна сума податку за зем-
лю місцевим громадам (за клопотанням са-
мих громад) становить 895892 грн, з них на 
Косівську міську раду припадає 733010 грн 
(5% від вартості землі), на Яблунівську се-
лищну раду – 153743 грн (1%), Рожнівську 
сільську раду – 8876 грн (0,1%) та Кутську се-
лищну раду – 260 грн (5%). Значними є і над-
ходження від податку на доходи з фізичних 
осіб. Так, Косівська громада за І квартал 
2021 року отримала 422872 грн, Кутська – 
39631 грн та Рожнівська – 11081 грн. Також 
до бюджету Косівської міської ради щороку 
надходить екологічний податок, а, цьогоріч, 
ще й рентна плата, оскільки на території 
громади є затверджені ліміти на проведення 
санітарно-оздоровчих заходів.

Отже, на сьогодні НПП «Гуцульщина» 
є потужною бюджетоутворюючою устано-
вою, зокрема для Косівської міської ради. 
Для інших громад більші асигнування до їх 
бюджетів будуть можливими після отри-
мання правовстановлюючих документів на 
решту земель відданих парку у постійне ко-
ристування. Нажаль, тривале протистояння 
окремих громад завадило виконанню Указу 
Президента України в частині виготовлення 
правовстановлюючих документів на право 
постійного користування землею парку 
та призвело до щорічного недоотримання 
мільйонів гривень податкових надходжень.

ЮРІЙ СТЕФУРАК,
директор НПП 
«Гуцульщина»

но ставиться до діяльності парку та вбачає 
вигоду від співпраці з установою. Зокрема, 
вже підписано меморандуми про співпрацю 
з Косівською міською радою, Кутською та 
Яблунівською селищними радами і Космаць-
кою сільською радою, згідно яких підписанти 
здійснюватимуть обмін інформацією про 
плани діяльності; розроблятимуть спільні 
проєкти і програми розвитку; спільно про-
водитимуть робочі засідання та круглі 
столи із залученням представників та 
фахівців відповідної сфери діяльності; про-
водитимуть еколого-освітні заходи з метою 
підвищення екологічної свідомості населен-
ня; здійснюватимуть роботи з облаштування 
рекреаційної інфраструктури та розвитку 
екотуризму тощо. Також, фахівці НПП «Гу-
цульщина» мали можливість внести власні 
пропозиції та доповнення до Стратегічних 
планів розвитку громад, та брати участь у 
засіданні робочої групи із розробки стратегії 
розвитку Косівської громади.

Окрім того, наприкінці 2020 р. НПП 
«Гуцульщина», нарешті, отримав право 
власності на майже 1,5 тис. га. земель, пе-
реданих йому у постійне користування. 
Відтак, територіальні громади, починаючи 
з 2021 року, отримують податкові надход-
ження, адже згідно чинного законодавства 

Співробітництво Парку і місцевих гро-
мад налагоджується роками (від початку 
його створення) і у різних напрямках. З 
більшістю населених пунктів ця співпраця 
налагоджувалася легко, а керівництво де-
яких громад, як то с. Пістинь, до недав-
нього часу перешкоджало діяльності уста-
нови, видаючи незаконні рішення про 
заборону господарської діяльності парку 
на їх території, не розуміючи, що НПП 
є каталізатором гуртування та розвитку 
сільських громад. Про це свідчить те, що 
більшість парків територіально віддалені 
від обласних центрів, тому для навколишніх 
сіл НПП стає не просто закладом охорони 
природи, а радше культурним та громадсь-
ким осередком, співробітники якого влаш-
товують тематичні та календарні свята, 
фестивалі, проводять освітні заходи з дітьми 
та дорослими, підтримують туристичні та 
спортивні ініціативи, розвивають (через 
туристичний потік) інфраструктуру до-
тичних населених пунктів, опосередкова-
но сприяючи добробуту селян. Більшість 
співробітників парків – місцеві мешканці. 
Отже, збереження природних ресурсів, роз-
виток рекреаційної інфраструктури та еко-
туризму, формування екологічної культури 
суспільства, наукова діяльність, а також, за-
лучення недержавних коштів та реалізація 
міжнародних і вітчизняних проєктів, грантів 
та програм сприяє зміцненню не тільки 
матеріально-технічної бази парку, а й ство-
ренню робочих місць для населення та 
соціально-економічного розвитку регіону, 
загалом. Усе це дозволяє стверджувати, 
що НПП розвиває громаду та дуже тісно з 
нею пов’язаний. Діяльність парків спільно 
з громадою та малим бізнесом видається 
найбільш перспективною та сталою. 

На сьогодні співпраця НПП «Гуцуль-
щина» з місцевими громадами перейшла 
на якісно новий рівень. Так, у зв’язку з но-
вим адміністративним поділом, на території 
Косівського району утворено п’ять укруп-
нених громад, керівництво яких позитив-

НОВИЙ РІВЕНЬ СПІВПРАЦІ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» ТА 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД

«Гармонізація стосунків природно-заповідної установи і місцевих громад – один з пріоритетів 
діяльності Національного природного парку «Гуцульщина». 

Зазначена теза є знаковою для НПП «Гуцульщина», оскільки парк створено в межах густозаселеного 
Косівського району і кордони заповідної установи перетинаються з понад тридцятьма населеними пунктами 
(території з вилученням і без вилучення). Відповідно, відсутність співпраці з місцевими громадами привела би 
діяльність установи у глухий кут.
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премія «земля жінок 2021» в україні

Трутовик зонтичний

Фонд Yves Rocher відзначив к.б.н. Марію 
Пасайлюк І премією «Земля жінок 2021» в 
Україні за проєкт «Відтворення рідкісного, 
їстівного, лікувального гриба Polyporus 
umbellatus»!

Премія «Земля Жінок» — це один з 
проєктів Фонду Yves Rocher, метою якого є 
підтримка жінок у їх боротьбі за збережен-
ня довкілля. Програма допомагає жінкам-
засновницям екопроєктів бути почутими, а 
також, надає грошові дотації на подальший 
розвиток їхніх ініціатив.

Проект «Відтворення рідкісного, 
їстівного, лікувального гриба Polyporus 
umbellatus» реалізується на території 
Косівщини громадською організацією 
«Спадщина Гуцульщини» за сприяння 
Національного природного парку «Гуцуль-
щина».

В рамках проєкту передбачається збе-
реження та відтворення у природі гриба 
Polyporus umbellatus (баранячі роги, бараня-
ча голова) завдяки наступним крокам:

1) Нарощування посівного міцелію 
(грибниці) у кількості, достатній для вине-
сення у природу (1000 л). 

2) Винесення у природу посівного 
міцелію із дотриманням вимог авторської 
технології re-situ (250 локалітетів).

3) Моніторинг закладених ділянок на 
предмет виявлення плодоношення гриба.

4) Інформаційний супровід проєкту 
(буклети відповідної тематики, книга для 
дітей «Пригоди дивного гриба», семінари, 

майстер-класи «Гриби Червоної книги 
України та їх охорона», «Як вирощувати 
гриби», залучення до відтворення у природі 
різновікових категорій населення, при-
щеплення відповідальності за збереження 
біорізноманіття, в тому числі грибів).

Всі ці заходи дозволять: 
1) Знизити загрозу знищення виду на 

території Косівщини. 
2) Збільшити кількість місцезростань 

гриба, в тому числі, неподалік від людських 
осель.

3) Знизити рівень спалювання сухого 
листя та тирси населенням.

4) Нададуть можливість розвитку в 
регіоні нового напряму рекреаційних послуг 
- фунгітерапевтичних маршрутів. 

5) Комерціалізувати ідеї завдяки ви-
рощуванню міцелію Polyporus umbellatus 
і, в подальшому, продавати грибниці та/
або плодові тіла гриба чи склероціїв, що 
є фінансово перспективним та може мати 
вихід на світовий ринок.

Дякуємо фонду Yves Rocher за приро-
доохоронну позицію та сприяння жіночим 
ініціативам.

Слідкуйте за новинами на сторінках у 
Facebook: Yves Rocher Ukraine, Національний 
природний парк «Гуцульщина», ГО «Спад-
щина Гуцульщини».

триває Реалізація Міжнародного проєкту 
«Збереження Карпатських пралісів» 

Починаючи з 2014 р. на території  кар-
патського регіону   реалізується проєкт «Збе-
реження Карпатських пралісів». Проєктом 
передбачається розширення мережі ПЗФ  з 
метою збереження пралісів, старовікових 
лісів та інших особливо цінних природних 
середовищ Українських Карпат.

 Серед завдань проєкту є підвищення 
управлінської спроможності НПП та про-
вадження моніторингу видів-індикаторів в 
особливо цінних лісах ПЗФ. З акцентом на 
зазначених завданнях та з метою проведення 
самооцінки ефективності управління при-
родоохоронними територіями 23 квітня про-
ведено робочу онлайн зустріч співробітників 
проєкту та партнерських парків, в ході якої, 
учасники презентували, з використанням 
онлайн інструменту MURAL, спільні на-
працювання щодо ранжування компетенцій 
різних підрозділів парків. А вже 27 квітня у 
візит-центрі НПП «Гуцульщина» відбулася 
офлайн-зустріч керівників різних напрямів 
проєкту «Збереження Карпатських пралісів» 
із співробітниками Парку.  

В рамках проєкту, на початку 2021 року, 
співробітники НПП «Гуцульщина» отримали 
формений одяг, що дозволить ефективніше 
виконувати природоохоронні завдання. 
Одяг подарований програмою “Збережен-
ня карпатських пралісів”, яка реалізується 
Франкфуртським зоологічним товариством 
й стала можливою завдяки щедрій підтримці 
Федерального Міністерства довкілля, 
охорони природи та безпеки ядерних 
реакторів Німеччини в рамках Міжнародної 
кліматичної ініціативи. 

Таким чином, тісна співпраця та поетапне 
виконання передбачуваних заходів проєкту 
надають нам інструмент ефективнішого 
управління та охорони природних ресурсів 
НПП «Гуцульщина».

ОЛЕГ ПОГРІБНИЙ, 
начальник науково-дослідного відділу 

НПП «Гуцульщина», 
к.с.-г.н.
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Наукові досягнення
На засіданні спеціалізованої вченої ради 

К 26.001.22, 11 травня успішно пройшов за-
хист кандидатської дисертації Гостюк Зо-
ряни Володимирівни «Ландшафтні комплек-
си Покутських Карпат: структура, процеси, 
охорона». Робота виконана під керівництвом 
професора Мельника А.В. та доцента Брусака 
В.П. на кафедрі фізичної географії Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

В умовах сучасного 
освоєння гірських природних 
комплексів важливим є збере-
ження, охорона та збалансова-
не використання біотичного та 
ландшафтного різноманіття. 
Надмірне використання лісових 
і земельних ресурсів, розвиток 
дорожньої інфраструктури та 
рекреаційної діяльності спричи-
нило погіршення екологічного 
стану природних територіальних 
комплексів Покутських Карпат, 
інтенсивніше проявляються 
негативні фізико-географічні 
процеси. Сучасне антропоген-
не навантаження, екологічний 
стан ландшафтів та недостат-
ньо ефективна природоохо-
ронна діяльність зумовлюють 
актуальність досліджень, спря-
мованих на вивчення структури 
ландшафтних комплексів По-
кутських Карпат, особливостей 
прояву фізико-географічних 
процесів та оптимізації охорони 
природи на основі ландшафтно-
го підходу.

Метою роботи було – 
дослідити ландшафтну струк-
туру Покутських Карпат і 
особливості прояву природних й 

антропогенних процесів у ланд-
шафтних комплексах, визначити 
антропогенну модифікованість 
та обґрунтувати шляхи 
оптимізації охорони ландшаф-
тних комплексів досліджуваного 
регіону.

В дисертаційній роботі 
уперше:

– детально досліджено ланд-
шафтну структуру Покутських 
Карпат – укладено ландшафтну 
карту масштабу 1: 50 000 на рівні 
висотних місцевостей і стрій та 
ландшафтні карти на рівні висот-
них місцевостей, стрій і простих 
урочищ у масштабі 1:25 000 на 
ключові ділянки «Сокільський», 
«Брусний», «Варятин», побудо-
вано ландшафтний профіль че-
рез Покутські Карпати;

– обґрунтовано діагностичні 
ознаки та вперше виділено 
у структурі ландшафтних 
комплексів нові для Покутських 
Карпат висотні місцевості (ВМ) 
– ВМ спадистосхилого лісистого 
і вториннолучного низькогір’я з 
смереково-буковими та букови-
ми лісами на середньопотужних 
бурих гірсько-лісових ґрунтах та 
ВМ високих терасованих схилів 

річкових долин з смереково-
буковими, буковими, буково-
ялицево-смерековими лісами і 
вторинними луками на бурих 
гірсько-лісових і дерново-буро-
земних ґрунтах;

– досліджено антропогенні 
впливи (демографічне наван-
таження, антропогенні впливи 
площинного і локального ха-
рактеру) на індивідуальні ланд-
шафти та висотні місцевості 
досліджуваної території, 
встановлено ступінь їхньої 
антропогенної модифікованості;

– розроблено оціночну 
класифікацію сприятливості 
висотних ландшафтних 
місцевостей Покутських Карпат 
для потреб рекреації та туризму, 
як основи природоохоронної та 
рекреаційної діяльності НПП 
«Гуцульщина»;

– запропоновано нада-
ти природоохоронний статус 
місцевого значення цінним при-
родним об’єктам та розширити 
територію НПП «Гуцульщина»;

удосконалено:
– схему фізико-

географічного районування По-

Фізико-географічне районування Покутських Карпат
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кутських Карпат;
подальший розвиток от-

римали:
– дослідження особливостей 

поширення фізико-географічних 
процесів у ландшафтних ком-
плексах, які зумовлюють виник-
нення сучасних екологічних про-
блем; 

– пропозиції щодо упоряд-
кування класифікації категорій 
природно-заповідних об’єктів, 
наявних на досліджуваній 
території; 

– пропозиції щодо розши-
рення НПП «Гуцульщина» та 
оптимізації функціонального зо-
нування території парку;

– заходи з проектуван-
ня ландшафтно-туристичних 
маршрутів. 

Робота складається з п’яти 
розділів, де проаналізовано 
теоретико-методичну базу та 
викладено основні результати 
дослідження.

ЗОРЯНА ГОСТЮК,
молодший науковий 

співробітник 
НПП «Гуцульщина»
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
5чергове засідання науково-технічної ради

В Національному при-
родному парку «Гуцульщина» 
відбулося чергове (37) засідання 
науково-технічної ради, на якому 
розглянуто 12 важливих питань. 
У зв’язку із епідеміологічною 
ситуацією в Україні, частина 
членів ради були присутні в 
онлайн-режимі, за допомогою 
платформи goole meet

Вже традиційно розпочали 
засідання із розгляду проєктів 
лімітів на використання природ-
них ресурсів на друге півріччя 
2021 р. (доп. заступник дирек-
тора, головний природознавець 
НПП «Гуцульщина» Копчук 
І.М.). Про стан дотримання 
природоохоронного режиму на 
територіях, що ввійшли до скла-
ду Парку з вилученням та без 
вилучення у лісокористувачів, 
доповідали начальник відділу 
ДО ПЗФ Матійчук А.В. та за-
ступник начальника відділу ДО 
ПЗФ Іванчук Р.І. 

Директор НПП «Гуцуль-
щина» Стефурак Ю.П. розповів 
присутнім членам НТР про 
відкриті судові справи щодо по-
рушення природоохоронного 
законодавства на території Пар-
ку та про їх перебіг станом на 
сьогоднішній день. 

Наступний доповідач - на-
чальник науково-дослідного 
відділу Погрібний О.О. висвітлив 
питання щодо оптимізації 
територіальної структури НПП 
«Гуцульщина» та перспекти-
ви розширення парку. Також 
ним запропоновано для роз-

гляду «Літопис природи» т. 
№18 та методичі рекомендації 
«Здійснення фенологічних спо-
стережень за флорою, фауною 
та явищами природи службою 
державної охорони установ 
природо-заповідного фонду 
України». 

Жваве обговорення викли-
кала презентація кандидатської 
дисертації молодшого наукового 
співробітника НПП «Гуцульщи-
на» Гостюк З.В.  -  «Ландшафтні 
комплекси Покутських Карпат: 
структура, процеси, охорона», 
яка успішно пройшла захист на 
засіданні спеціалізованої вченої 

ради К 26.001.22.
Цікавими та змістовними 

були виступи завідувача 
лабораторії екологічного 
моніторингу Томич М.В. про 
«Підсумки геоботанічних 
досліджень в 2020 році на 
території НПП» та заступника 
директора з наукової роботи 
Пасайлюк М.В. «Про реалізацію 
запитів, проектів, грантових 
програм». щодо останнього, 
то присутнім презентовано 
відеоматеріали із премії «Зем-
ля жінок 2021», на якій Марія 
Пасайлюк відзначена І премією 
Фонду Yves Rocher. 

Окрім цього, на розгляд та 
затвердження членам науково-
технічної ради представлено 
перелік нових платних послуг, 
зокрема, пов’язаних з науково-
дослідницькою діяльністю в 
НПП «Гуцульщина».

Під час роботи Ради, заступ-
ник директора Карпатського 
біосферного заповідника, заслу-
жений природоохоронець, док-
тор біологічних наук, член НТР 
НПП «Гуцульщина» Федір Гамор 
презентував авторську книгу «У 
пошуках гармонії людини і при-
роди».

Підготувала: 
Катерина Шевченко
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екоуроки онлайн
У зв’язку з довготривалим 

карантином більшість установ 
практично вийшли із так званої 
«зони комфорту» та були змушені 
перейти в онлайн формат. Впро-
довж цього періоду таким чином 
проводилась і еколого-освітня 
діяльність НПП «Гуцульщина».
Під хештегом #екоурокион-
лайн чи #екологоосвітняробота 
можна побачити різноманітні 
освітні заходи, які проводились 
фахівцями з екоосвіти впродовж 
карантину у онлайн-форматі.

На початку року більшість 
запланованих масових 
екозаходів не відбулись. Проте, 
зустрічі із здобувачами освіти 
активно продовжувались на 
онлайн-платформах ZOOM та 
Google Meet. Саме таким чи-
ном екоосвітяни парку мали 
змогу розповісти багато цікавої 
і корисної інформації про зи-
муючих та перелітних птахів 
Косівщини; види первоцвітів, 
зокрема, про ті, що підлягають 
охороні; дику природу – як 

невід’ємну частину нашої плане-
ти тощо. Також на онлайн-занят-
тях висвітлювались теми екодат, 
що припадають на цей період.  
Хоча такі онлайн-івенти є ко-
роткотривалими, проте, і в да-
ний обмежений час, працівники 
Парку не лише демонстрували 
презентації, а й використовува-
ли інтерактивні вправи та ігри. 

Як показав наш досвід, від 
екоуроків онлайн також мож-
ливо отримати максимальну ко-
ристь. Адже в цьому є свої «+». 
Зокрема: мобільність – достат-
ньо підключення до інтернету; 
інтерактивність – використан-
ня аудіо чи відеоматеріалів, ко-
рисних посилань в інтернеті; 
економність – не потрібно ви-
трачати час на дорогу до того чи 
іншого закладу. 

УЛЯНА БАГРІЙЧУК, 
заступник начальника 

відділу еколого-освітньої 
роботи НПП «Гуцульщина»

граючись навчаємось
Останнім часом в освітній 

програмі набуває популярності 
така сучасна форма активного 
навчання як квест - гра, за до-
помогою якої діти повністю за-
нурюються в те, що відбувається, 
отримують заряд позитивних 
емоцій і залюбки включаються в 
діяльність.

Перевагами квестів є те, що 
його учасниками можуть бути 
як дошкільнята,  так і доросле 
населення. Ще один «+» квестин-
гу - альтернатива традиційних 
екскурсій.

У своїй роботі екоосвітяни 
Парку теж застосовують 
пізнавальні квести. Адже, 
Національний природний парк 
«Гуцульщина» володіє чудовою 
базою для проведення таких 
заходів: Маєток Святого Мико-
лая, науково-просвітницький 
центр, територія біля 
адмінприміщення Парку, марш-
рути еколого-пізнавальних сте-
жок. 

 В ході пізнавальної гри, 
яку пропонують екоосвітяни,  
учасники знайомляться з 
різноманітям природи в цікавій 
формі, вчаться дбайливому став-
ленню до навколишнього сере-
довища, розвивають командний 
дух та розуміння того, що навча-
тись можна весело і граючись.

 
ОКСАНА ТРИГУБ’ЯК,

провідний фахівець відділу 
еколого-освітньої роботи 

НПП «Гуцульщина»
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МАЄТОК СВЯТОГО МИКОЛАЯ

веснянки у маєтку святого миколая
22 травня у еколого-

просвітницькому центрі 
«Маєток Святого Миколая» 
НПП «Гуцульщина» відбулися 
«Веснянки у Миколая» - 
дійства присвячені весняному 
циклу календарно-обрядової 
творчості (веснянки, гаївки, 
великодні пісні) та святкуван-
ню в цей день Літнього Мико-
лая. 

Відзначати веснянки у 
Миколая вже стало гарною 
традицією, оскільки у травні 
2019 року з цієї тематики були 
організовані регіональні еко-арт 
фестини, що об’єднали мистецькі 
колективи Косівщини, Городен-
ки, майстрів народної творчості 
та всіх присутніх на надзвичайно 
красивому заході. На жаль у 2020 
році, через карантинні обме-
ження, ми не мали можливості 
організувати подібні заходи, 
тому з нетерпінням чекали спри-
ятливих умов для проведення 
свята. І, нарешті, цьогоріч в 
гарний травневий день Маєток 
гостинно відкрив свої двері 
для учасників та гостей свят-
кового дійства. Метою захо-
ду є розвиток і популяризація 
звичаїв та обрядів, заохочення 
української молоді та дітей до 
автентичного та сучасного ми-
стецтва, підвищення загального 
культурно-освітнього рівня та 
духовного світосприйняття.

Свято розпочалося із мо-
лебню до Матері Божої (маївки), 
яку відслужив отець-декан Пе-
тро Дяків, вітальними словами 
директора НПП «Гуцульщина» 
Юрія Стефурака, старости села 
Пістинь Дмитра Тодорака, за-
ступника голови районної ради 
Тараса Фенчука та продовжився 
концертною програмою. Своїми 
виступами всіх присутніх по-
радували вихованці Косівського 
центру дитячої творчості, 

Рожнівського центру дозвілля 
дітей та юнацтва, Пістинського 
ліцею. Учасниками свята були 
і здобувачі освіти Косівського 
ліцею №1 ім. Я. Мудрого, 
гуртківці Яблунівського ЦДТ, 
а також всі відвідувачі та гості 
Маєтку Святого Миколая.

Після завершен-
ня концертної програми, 
працівниками НПП «Гуцуль-
щина» і Косівського ЦДТ 
організовано квести «Друзі 
Природи» та «Чудеса Мико-
лая», в яких діти залюбки брали 
участь. Також учасники свят-
кового дійства активно долу-
чалися до тематичного май-
стер-класу «Писанка», де кожен 
міг втілити в життя свої ідеї з 
декорування великодньої при-
краси. Невід’ємною складовою 
заходів, організованих НПП «Гу-
цульщина», є пригощання всіх 
присутніх. Винятком не стало і 
нинішнє свято, на якому учас-
ники та гості могли поласувати 
солодощами та смачним кар-
патським чаєм з лікарських трав. 
Урочисте дійство, за традицією, 
завершилося запалюванням 
Миколаївської ватри та веселим 
танком-хороводом довкола неї.

Незамінним помічником для 
колективу НПП «Гуцульщина, 

щодо організації різноманітних 
заходів у Маєтку Святого Ми-
колая», є Косівський центр 
дитячої творчості. Зокрема, у 
проведенні свята було задіяно 
16 працівників Косівського ЦДТ. 
Всі вони (не дивлячись на те, що 
свято відбувалося у вихідний 
день) щиро, з любов’ю, на ви-
сокому професійному рівні ви-
конали свою роботу. За віддану 
працю керівники гуртків от-
римали від НПП «Гуцульщина» 
грамоти та саджанці декоратив-
них рослин, а діти – солодкі по-
дарунки. Щиро дякуємо їм за 
організацію та активну участь, 
сподіваємося на подальшу 
співпрацю.

Особливу подяку хотілося 
б висловити працівникам НПП 
«Гуцульщина», якими проведено 
величезну передсвяткову роботу 
з благоустрою території Маєтку 
та, безпосередньо, центральної 
садиби. Так, завдяки спільній 
та злагодженій діяльності 
працівників відділів рекреації, 
еколого-освітньої і наукової ро-
боти, господарників парку та 
працівників Маєтку – встанов-
лено нові еколого-просвітницькі 
стенди на «Екостанції», демонто-
вано стару огорожу та встанов-
лено нову у «Дендрарії», замінено 

вхідні двері до будиночків гу-
цульських ремесл, оновлено 
інтер‘єр кімнати «Новорічно-
різдвяної прикраси» та кімнати 
природи, створено новий експо-
нат «Дерево НПП «Гуцульщина», 
яке прикрашає другий поверх 
будинку, здійснено озеленен-
ня території (висаджено квіти, 
декоративні кущі), оформлено 
тематичну фотозону та ін. Нині 
оновлений Маєток Святого Ми-
колая гостинно відкриває двері 
для всіх охочих його відвідати, 
адже ця туристична атракція 
вже стала улюбленим місцем 
проведення свого дозвілля як у 
місцевих жителів так і в гостей 
нашого краю.

ЮРІЙ СТЕФУРАК,
директор НПП «Гуцульщина»

Фрагменти фестин у Миколая

Поновлені об’єкти Маєтку Святого Миколая
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8 «Досвідні подорожі» або сучасна культура мандрівництва

Сьогодні все більше людей 
сприймають подорожі як один 
із способів отримання нових 
знань, набуття нового досвіду та 
переосмислення погляду на жит-
тя. Подорож вже не обмежується 
екскурсією визначними місцями 
та фотографіями «на ходу», 
пляжним відпочинком упродовж 
десяти днів чи чекіном в якійсь 
країні. У нинішнього покоління 
туристів є бажання вийти за межі 
поверхневих елементів місця і 
вивчити його всебічно. Тобто, 
зосередитися на пізнанні країни, 
міста або конкретного місця, ак-
тивно і усвідомлено взаємодіючи 
з їх історією, людьми, куль-
турою, їжею, навколишнім 
середовищем тощо. Отже, 
формується нова культура 
мандрівництва, заснована на 
емпіричному світосприйнятті 
– так звані «досвідні подорожі» 
чи «подорожі занурення» 
(еxperiential travel). Ці терміни 
не нові і згадуються ще із середи-
ни 80-х рр. ХХ ст., проте, лише в 
останнє десятиріччя вони стали 
популярним трендом на ринку 
туристичних послуг.

Досвідні подорожі для 
різних людей можуть означа-
ти різні речі. Хтось сприймає 
їх як такі, що виходять за рам-
ки стандартного маршруту 
огляду визначних пам’яток і 
відвідування музеїв. Для інших 
– це взаємодія з місцевими жи-
телями або відвідування місць, 
які взагалі не вважаються ту-
ристичними чи визначними 
пам’ятками. Визначення можуть 
бути різними, але мета досвідних 
подорожей зазвичай схожа – за-
нуритися в мандри, що ведуть 
до якогось відкриття, розуміння 
або натхнення. Цю філософію 
подорожей, як правило, 
відстоюють повністю незалежні 
мандрівники (ті, хто подорожує 
без допомоги агентів або гідів). 

Однак, туристичні компанії і 
навіть некомерційні організації 
вже перейняли таку тенденцію, 
обіцяючи новий досвід лю-
дям, які купують їх путівки або 
приєднуються до їх туристич-
них програм. Тут потрібно бути 
обережним, оскільки, часто 
туристичні компанії продають 
мандрівникам «досвід», який 
нібито може дати їм відчуття 
вдосконалення і пригод, але 
насправді це відчуття лише по-
верхневе і туристи витрачають 
гроші без потреби. Тому, інколи 
самостійно подорожуючи, тури-
сти можуть мати більш автен-
тичний та змістовний досвід, 
ніж той, що пропонується тури-
стичною компанією. Щоб забез-
печити собі захоплюючі мандри, 
туристи поступово відходять 
від пропозицій турагенств до 
створених користувачами-
мандрівниками контент-плат-
форм, де вони можуть знайти 
нефільтровані відгуки людей, які 
вже «були там і мають досвід». 

Для деяких туристич-
них дестинацій тенденція 
емпіричних подорожей може 
змінити правила гри. Так, менш 
відомі атракції не зможуть кон-
курувати з відомими туристич-
ними напрямками, зокрема, в 
розрізі інфраструктурного напо-
внення, наявної реклами тощо. 
Однак, вони можуть виділитися, 
зосередившись на унікальному 
досвіді, який пропонують.

Наприклад, одним з 
найпопулярніших в Українських 
Карпатах є маршрут на Говерлу, 
сюди хоче піднятися чи не кожен 
українець, щоб поставити собі 
галочку – «відвідав». І дійсно, 
щороку тисячі туристів витоп-
тують, і без того вже витоптану 
стежку на найвищу вершину 
Українських Карпат, залишають 
після себе гори сміття та, навряд 
чи, ця подорож залишить трива-
лий вплив на них (туристів). З 
іншого боку, мало хто знає, що за 

двісті метрів від КПП «Завоєла» 
(де бере початок шлях на Говер-
лу), вглиб Карпатського НПП, 
починається стежка на гору 
Кукул, звідки відкриваються 
неймовірно красиві краєвиди 
на Чорногору. Не менш атмос-
ферним є місце за два кілометри 
від Говерли, що має неабияку 
історичну цінність – повністю 
вціліле кладовище австрійських 
солдат зі збереженими хрестами 
та написами на них. Говерла – не 
єдиний приклад, в долині по-
току Женець, що завершується 
Женецьким водоспадом, при-
близно на півдорозі до нього, 
є стежка на ще один водоспад 
– Нарінецький, який дещо мен-
ший від Женецького гука, але не 
менш мальовничий.

Ідею «досвідних подоро-
жей» вже почали розвивати на 
Франківщині, зокрема, відділом 
туризму Івано-Франківської 
ОДА нині реалізується тури-
стичний промоційний проєкт 
«Невдома: мандруй незвіданим 
Прикарпаттям», який пропонує 
подорожі у особливі місця. А 
щосереди на головному ту-
ристичному порталі Івано-
Франківської області iftourism.
com у розділі «Враження» 
публікуються репортажі про 
маловідомі, незвідані або 
поки не дуже популярні серед 
туристів містечка і села Івано-
Франківщини. Як зауважує на-
чальник відділу туризму Віталій 
Передерко, – метою проєкту 
є популяризація незвіданих 
локацій області, стимулю-
вання туристів до активних 
самостійних подорожей, а 
місцевих громад – до розвитку 
туристичної інфраструктури.

На нашу думку, ідеальним 
напрямком для досвідних 
мандрів у області є Косівщина. 
Велика заслуга в цьому 
Національного природного пар-
ку «Гуцульщина», який прово-
дить значну роботу із знакуван-

ня та розчищення маршрутів, 
благоустрою зон відпочинку 
та ін. на теренах Косівщини, 
висвітлюючи всі події на своєму 
сайті, мережі фейсбук. Крім 
того, є чудова ініціатива – Мапа 
Косів, де до найменших дета-
лей прописані хребти, наявні 
фотографії, GPS-треки, марку-
вання, присутнє абсолютно все 
і абсолютно для всіх об’єктів, 
закінчуючи навіть зарослим 
болітцем з гордою назвою «Мерт-
ве озеро» і півтораметровими 
Таємничими водоспадами, яких 
на туфах Прикарпаття – тисячі. 
Це чудовий приклад, як має 
виглядати орієнтованість на 
туристів, які самостійно плану-
ють маршрут, а не користують-
ся послугами туроператорів чи 
гідів.

Дехто може зауважити, що 
подорожі за своєю суттю вже 
є досвідними, і тому термін 
«досвідні мандри» – це не що 
інше, як зловживання, «мар-
кетинговий хід», який звучить 
фальшиво і часто є фальшивкою. 
Однак, незважаючи на зловжи-
вання маркетологів, ідея вміщує 
більше, ніж звичні подорожі, 
демонструє значний зсув спосо-
бу мандрування людей, їх актив-
ностей під час подорожування.

Отже, досвідні подорожі – це 
індивідуальні чи колективні ман-
дри, насамперед, туди, де домінує 
природа, а не цивілізація, села чи 
містечка, а не мегаполіси, ман-
дри на автомобілі, велосипеді 
чи пішки, це виклики, пригоди, 
навантаження та розвантажен-
ня, цифровий детокс і антика-
рантинна терапія, які нині так 
потрібні всім.

НАДІЯ КОПЕР,
заступник начальника 

відділу рекреації
НПП «Гуцульщина», к.г.н.

Мертве озеро. 
Шешорське ПНДВ
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РЕКРЕАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
9облаштування відпочинкових зон

Ліс завжди був і залишається 
улюбленим місцем відпочинку 
людей. Особливо популярним 
він стає навесні та влітку, коли 
жодні вихідні не обходяться 
без «виїзду на природу». І ко-
жен з нас хоча б раз в житті 
відпочивав з друзями або ро-
диною в альтанці посеред лісу, 
слухаючи спів пташок та дзюр-
чання лісового струмка. А от 
чи задумувалися відпочиваючі 
про те, хто саме облаштовує 
рекреаційні осередки для їх ком-
фортного пребування? Далеко 
не всі знають, що більшість по-
пулярних рекреаційних пунктів 
на Косівщині створено саме го-
сподарниками, лісівниками та 
працівниками відділу рекреації 
НПП «Гуцульщина». До прикла-
ду, одними з найбільш популяр-
них туристичних маршрутів в 
регіоні є стежки на гору Острий 
та полонину Росохата, задля 
комфорту відпочиваючих на за-
значених маршрутах встановле-
но дві нові альтанки. Великою 

популярністю у подорожуючих 
користуються зони відпочинку 
вздовж дороги Косів-Пістинь, 
на території яких теж здійснено 
благоустрій та встановлено три 
нові альтанки. Зони відпочинку 
облаштовано також біля Маєтку 
Святого Миколая (с. Пістинь), 
Науково-дослідного розсадни-
ка (с. Кобаки), сірководневого 
джерела на річці Волійця 
(с. Черганівка), на зупинках 
більшості екостежок та ін.  

А цьогоріч господарни-
ками парку та працівниками 
відділу рекреації облаштовано 
нову, цікаву та колоритну зону 
відпочинку біля адмінкорпусу 
НПП «Гуцульщина», що на вул. 
Дружби, 84 у м. Косів. В зоні 
відпочинку побудовано три 
нові красиві альтанки місткістю, 
відповідно, до 10, 14 та 40 осіб. 
Також проведено благоустрій 
території, зокрема, висаджено 
туї, встановлено гойдалку, ве-
ликий мангал та кошики для 
сміття біля кожної альтанки. 

Невдовзі буде облаштовано ди-
тячий ігровий майданчик. За-
значимо, що будівництво нової 
зони відпочинку – не дешеве за-
доволення, зокрема, на її облаш-
тування потрачено понад 50 тис. 
грн. Вартість відпочинку в ново-
створених альтанках залежить 
від їх місткості та тривалості 
перебування і варіюється від 
96 до 396 грн. Оплата послуги 
здійснюватиметься безготівково 
(через відділення банку, 
термінали самообслуговування, 
мобільний додаток «Приват24» 
та ін.)

Щиро запрошуємо до нас 
на відпочинок і вкотре просимо 
дбайливо ставитися до лісових 
меблів і залишати після себе чи-
стоту та порядок!

ЮРІЙ ПЕТРИЧУК, 
заступник директора - 

начальник відділу 
ГТЗ та ТО
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відновлення лісу

Практичні заняття з гасіння пожеж у лісових масивах

На виконання спільного 
наказу НПП «Гуцульщина» та 
Косівського РВ Управління 
ДСНС в Івано-Франківській 
області, протоколу селекторної 
наради під головуванням 
Міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів України Р.Р. 
Абрамовського та на виконан-
ня протоколу спільної наради 
Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів, Держаген-
ства лісових ресурсів за участі 
установ природно-заповідного 
фонду України в Національному 
природному парку «Гуцульщи-
на» (на території Старокутсь-
кого ПНДВ) проведено спільні 
пожежо-тактичні навчання 
з ліквідації умовної пожежі. 
Для   навчань були задіяні 2 

протипожежні автомобілі, 1 протипожежний 
агрегат, мотопомпи, ранцеві вогнегасники та 
ручний інструмент. 

В ході навчання відпрацьовано 
практичні навики щодо гасіння пожеж 
у лісових масивах, до яких долучились 
35 працівників НПП «Гуцульщина» та 8 
представників Косівського РВ Управління 
ДСНС в Івано-Франківській області. А та-
кож, відпрацьовано порядок співпраці 
підрозділів Парку та Управління ДСНС. 
Зокрема, Ярослав Мельник, начальник 14-ї 
Державної пожежно-рятувальної части-
ни (м. Косів) УДСНС в Івано-Франківській 
області, зазначив, що ефективна взаємодія 
та координація усіх підрозділів може забез-
печити локалізацію та ліквідацію лісових по-
жеж у найкоротші терміни. 

На завершення, Юрій Стефурак, дирек-
тор НПП «Гуцульщина», висловив подяку 
всім, хто долучився до навчання, зокрема, 

представникам місцевої пожежної команди 
смт. Кути, ДПРЧ-14 м. Косів  УДСНС в Івано-
Франківській області, працівникам служби 
державної охорони Парку. А Іван Копчук, 
головний природознавець Парку, наголосив 
про налагоджену  співпрацю НПП «Гуцуль-
щина» та Управління ДСНС.

ІВАН КОПЧУК,
головний природознавець 

НПП «Гуцульщина»

Відновлення лісу – це вкрай важливий 
захід, адже пропагує шанобливе ставлен-
ня до природи, забезпечує збереження та 
відновлення лісів.

Щороку навесні на території 
Національного природного парку «Гуцуль-
щина», проходить відновлення лісу шляхом 
вводу недостаючих порід на раніше створе-
них площах лісових культур. 

Цьогоріч посадка дерев здійснена у 
Косівському, Старокутському та Шешорсь-
кому  природоохоронних науково-дослідних 
відділеннях.

Ввід недостаючих порід проведено на 
площі 3,7 га. Природоохоронцями Парку ви-
саджено ялицю білу ( 600 шт.), дуб звичай-
ний ( 250 шт.), бук лісовий (200 шт.), сосну ( 
30 шт.) та модрину (20 шт.) 

Приємно, що до посадки дерев у 
Косівському ПНДВ долучилися вихованці та 
керівники гуртків «Релігійне краєзнавство», 
що діє при Косівському ліцеї ім. І.А. Пели-
пейка, «Географічне краєзнавство» - при 
Старокосівському ліцеї Косівської філії ОД-
ЦТКУМ та фахівці відділу еколого-освітньої 
роботи Парку.

Як завжди, спільні заходи зі школярами 
проходять плідно і результативно. Нам дуже 
приємно, що діти відповідально ставляться 
до збереження навколишнього середови-
ща і з радістю долучаються до проведення 
екологічних та природоохоронних акцій.

Загалом, під час заходів з 
лісовідновлення, висаджено 1100 саджанців.

МИКОЛА КОПЧУК, 
провідний інженер  з охорони природ-

них екосистем відділу державної охорони 
ПЗФ НПП «Гуцульщина» 
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СПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Паломництво святинями західного регіону України

З ініціативи та за фінансової підтримки 
ППО НПП «Гуцульщина», працівники 
Національного природного парку здійснили 
паломницьку поїздку до Святоуспенської 
Унівської Лаври, що знаходиться на території 
Перемишлянського району Львівської 
області. Тут паломники змогли побува-
ти на Літургії, котру служили насельники 
монастиря отці-студити, помолитися біля 
чудотворної Унівської ікони Божої Матері 
та копії Туринської Плащаниці, а також, на-
брати святої води, яка витікає із джерела, що 
знаходиться під вівтарем центрального хра-
му обителі. 

Наступною зупинкою паломницької 
поїздки стало місто Рогатин, де група 
паломників відвідала старовинний храм 
Різдва Богородиці, історія якого налічує 
близько 800 років.

Завершилося паломництво в стінах 
древньої обителі Українського Афону – Хре-
стовоздвиженському Манявському Скиті. 
У монастирі на паломників чекала цікава 
екскурсія, під час якої насельник обителі 
розповів про історію Манявського Скиту та 
особливі святині, що знаходяться на його 
території, серед яких хрест на місці з’явлення 
Матері Божої, чудотворні ікони Богородиці, 
надгробна плита на місці захоронення пра-
ведних Іова та Феодосія Манявських, ков-
чег з мощами святих. Паломники змогли 
відвідати та помолитися в Хрестовоздви-
женському соборному храмі, церкві святих 
благовірних князів-страстотерпців Бориса 
і Гліба, печерному храмі Гробу Господньо-
го. Далі, у вечірній час, група паломників 
здійснила сходження до Блаженного Каме-
ня – місця, де зародилося чернече життя в 

Маняві. Тут паломники скла-
ли подячну молитву і всі разом 
заспівали українську колядку.

ВАСИЛЬ ПАВЛЮК, 
начальник рекреаційно-

виховного відділу, еколого-
просвітницького центру 

«Маєток Святого Миколая» 
НПП «Гуцульщина»

Маївка біля каплички Божої Матері 
24 травня біля каплички Божої Матері, 

розташованої на участку «Скалка», що 
в урочищі «Голиця», відбувся Молебень 
до Матері Божої (Маївка). Відправу слу-
жили отець-декан Косівського деканату 
Коломийської єпархії УГКЦ Роман Іванюлик, 
отець Василь Павлюк та дяк Михайло Бара-
нюк. Урочисте дійство присвячене відданню 
шани Пресвятій Богородиці, адже травень 
здавна є місяцем, коли в особливий спосіб 
величаємо Царицю Небес. А ще, 24 травня у 
всіх слов’янських країнах урочисто прослав-
ляють святих Кирила і Мефодія – творців 
слов’янської писемності і в цей день, в їхню 
честь, було прийнято служити відправи на 
старо-слов’янській мові.

Величне дійство поєднало духовен-
ство, працівників НПП «Гуцульщина», ро-
дину Баранюків, прихожан церкви Святого 
Василія Великого а також членів Первинної 
профспілкової організації Парку.

Дякуємо всім за молитви та просимо Го-
спода Бога та Пречисту Діву, аби й надалі у 
наших серцях горів християнський вогонь та 
надихав нас на нові молитовні зустрічі!

МАРІЯ ПАСАЙЛЮК, 
голова ППО НПП «Гуцульщина»
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12 Рядовка  опенькоподібна
Tricholoma focale (Fr.) Ricken

Рідкісний вид. Трапляється  
на територіях Правобереж-
ного Полісся, Лівобережного 
Лісостепу,  Лівобережного та 
Правобережного злаково-луч-
ного Степу. Включений до 
Червоної Книги України зі ста-
тусом «вразливий».

Шапинка діаметром 5 – 10 
см, м’ясиста, спочатку випук-
ла, з підігнутим краєм, пізніше 
випукло-розпростерта, плоско-
розпростерта, з широким бу-
горком посередині, із прямим 
краєм та залишками покрива-
ла на краю. Поверхня шапки 
спочатку клейка, пізніше суха, 
радіально-волокниста, іноді 
радіально-тріщинувата, в центрі 
іноді луската, рудувато-червона, 
цегляно-червона, оранжево-чер-
вонувата, з темними волокнами.

Гіменофор пластинчастий. 
Пластинки густі, тонкі, прирослі 
зубцем, в молодому віці білі, 
з віком жовтувато-білуваті з 
блідно-іржаво-рудими плямами.

Споровий порошок білий. 

Спори 3-4,5 х 2,5-3 мкм, широко-еліпсоїдні, 
з гладкою поверхнею.

Ніжка 6 – 8 х 1 – 2 см, звужена до осно-
ви, з невеликим коренеподібним відростком, 
суцільна, червоно-коричнева, цегляно-чер-
вона, з кільцем та пластівчастим нальотом 
над ним, нижче кільця – волокнисто-луската.

М’якуш м’ясистий, щільний, білий, 
на зрізі червоніє, з борошняним смаком та 
неприємним борошняним або огірковим за-

Дорогі  наші  ювіляри!
Адміністрація та колектив 

НПП «Гуцульщина» щиро вітає:

пахом.
Їстівний гриб 4 категорії. 
Середовище зростання. Росте з серпня 

до кінця жовтня, у хвойних соснових лісах, 
на піщаних ґрунтах, як правило поодинці, 
групами - рідко.

На території НПП «Гуцульщина» 
Tricholoma focale вперше виявлена в 2005 
році. 

Цікава знахідка
У 2020 році здійснено 53 мікологічні 

експедиції (весняно-літньо-осінній період) з 
метою вивчення мікобіоти (грибів) та ви-
явлення нових локалітетів рідкісних видів.

Під час досліджень опрацьовано понад 
тисячу зразків грибів та зареєстровано 40 
нових видів, які поповнили списки мікобіоти 
НПП «Гуцульщина». Серед них дуже цікавий 
гриб - Клаварія ламка (Clavaria fragilis 
Holmsk.), який росте як в лісах, так і на луках. 

Плодові тіла цього гриба висотою 
від 2 до 15 см, діаметром 0,3 – 0,5 см, ма-
ють циліндричну форму, часто зігнуті 
або звивисті, нерозгалужені, біля осно-
ви звужені, дуже ламкі, спочатку суцільні, 
пізніше - порожнисті, з гладкою, а з віком 

зморшкуватою поверхнею. В молодому віці 
білі, світло-кремові, з жовтуватою гострою 
верхівкою, пізніше блідо-жовті, ростуть 
тісними скупченими групами по 20 – 30 
шт., проте, між собою не зростаються, іноді 
зустрічаються поодинці.

Їстівний гриб 4 категорії, з низькими 
харчовими якостями. Використовується ва-
реним чи смаженим. Термічна обробка по-
винна тривати як мінімум 15 хвилин. 

Клаварія ламка вважається 
індикаторним видом старих, покинутих па-
совищ (постійних пасовищ, які не викори-
стовуються кілька років).

Вид не є рідкісним, проте в НПП «Гуцуль-
щина» та загалом в Карпатському регіоні, 
виявлений нами вперше. А в Нідерландах та 
Словенії клаварія ламка включена до Черво-
них списків видів, яким загрожує зникнення.

В народній медицині екстракт з Клаварії 
ламкої використовується як протипухлин-
ний засіб.

СТЕЛЛА ФОКШЕЙ, 
заступник начальника науково-

дослідного відділу НПП «Гуцульщина»

Балагурака Миколу Йосиповича,
Лукинюка Андрія Васильовича -

з 65-річчям;

Богатчука Василя Васильовича,
Гавучака Романа Володимировича,

Чабанюка Дмитра Дмитровича - 
з 55-річчям;

Якібчука Івана Миколайовича - 
з 45-річчям;

Павлюка Василя Васильовича,
Яремина Ярослава Ярославовича -

з 35-річчям;

Павлюк Любов Петрівну -
з 30-річчям;

Горюк Віту Мирославівну -
з 20-річчям

Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.

В роботів - успіхів, везіння,
У справах - вічного горіння!
Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Госоподь Бог допомагає!


