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З новим роком та 
Різдвом Христовим!
 Шановні колеги та друзі!

Прийміть найщиріші вітання з прийдешніми святами. Нехай 2022 рік 
додасть усім нам нових сил, принесе нові сподівання та втілення заповітного, 
виправдає ваші добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим 
сім’ям.

В день світлого свята Різдва Христового хай радість панує в душі і усмішка 
сяє на обличчі, щастя входить в будинок і сяйво свічок проганяє смуток і темря-
ву!

Сподіваюсь, що ці чудові зимові свята будуть щедрими і радісними!

ЮРІЙ СТЕФУРАК,
директор НПП «Гуцульщина»

Колектив Національного природного парку 
«Гуцульщина» та ППО НПП «Гуцульщина» щиро 

вітають директора 
ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА СТЕФУРАКА з ювілеєм

Прийміть найщиріші побажання міцного 
здоров’я, невичерпної енергії і наснаги у всіх Ва-
ших добрих справах. Нехай у Вашому домі завжди 
панують мир і злагода, у серці - доброта, у спра-
вах - мудрість та виваженість, а доля і надалі 
буде прихильною до Вас, даруючи радість жит-
тя, нехзрадливу удачу, вірних і надійних друзів. 
Хай береже Вас Бог та наповнює Ваш дім миром, 
щастям, достатком і благодаттю. 
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2 Співпраця національного природного парку
«Гуцульщина» із громадами Косівщини

Територіальна реформа, що відбулася 
в кінці 2020 року призвела до створення 
об’єднаних територіальних громад як но-
вих функціональних одиниць державності, 
наділених розширеними повноважен-
нями. З одного боку, домовлятися про 
співпрацю із 5 громадами, які виникли на 
території Косівського району видається 
простішим, ніж окремо з кожним із 39 на-
селеним пунктом, що входять до складу 
цих громад. Однак, виникає необхідність 
приводити у відповідність певні напря-
ми природоохоронної, еколого-освітньої, 
рекреаційної та науково-дослідної 
діяльності із документами, що визначають 
стратегію розвитку громад. Також, внесені у 
стратегію пропозиції з боку НПП та подаль-
ша їх реалізація, накладають зобов’язання 
фінансового характеру на громади.

Тому дирекція та працівники парку, як 
фахівці своєї справи, активно долучаються 
до розробки Стратегій розвитку місцевих 
громад, а також укладають Меморанду-
ми про співпрацю із ними. Такі документи 
підписані між НПП «Гуцульщина» та Кос-
мацькою і Рожнівською сільськими радами, 
Яблунівською і Кутською селищними ра-
дами та Косівською міською радою. Після 
відкритих обговорень, переконань членів 
робочих груп і депутатів, щодо стратегічних 
напрямів розвитку громад долучені такі 
вагомі для парку пункти: Косівська міська 
рада – «Відтворення гуцульської породи 
коней та задоволення потреб населення в 
гіпотуризмі та гіпотерапії шляхом залучення 
аборигенної для Карпат гуцульської породи 
коней», «Збереження карпатських пралісів», 
«Розвиток туристично-мистецького ком-
плексу «Маєток Святого Миколая», «Ство-
рення першого в Україні «Всеукраїнського 
центру репродукції грибів», «Облаштування 
фунгітерапевтичних маршрутів»; Кутська се-
лищна рада – «Збереження та розширення 
об’єктів природо-заповідного фонду. Збере-
ження видового біорізноманіття природних 
території, збереження рідкісних біотопів в т.ч. 
пралісів, відновлення лісів, вод та рідкісних 
видів рослин, тварин і грибів на деградованих 

територіях, забезпечення належної охорони 
природних комплексів», «Розвиток гіпо- та 
апітерапії», «Створення нових та підтримка 
існуючих туристичних продуктів і атракцій 
у т.ч. на гірських територіях, їх доступність 
для людей з інвалідністю», «Розвиток зеле-
ного, активного, спортивного, водного та 
вело-, пішого, кінного туризму та навігації», 
«Просування і реклама місцевих тури-
стичних продуктів. Створення візитцентру 
регіону»; Яблунівська селищна рада - «Ство-
рення туристичних маршрутів та еколого-
пізнавальних стежок», «Підвищення рівня 
туристичного потенціалу громади», «Роз-
виток туристичної та еколого-пізнавальної 
навігації, туристично-інформаційних 
вказівників та інших конструкцій на 
територіях ПЗФ». 

Оскільки Стратегії розвитку 
Рожнівської та Космацької сільських рад 
були затверджені до 2020 р., так як ці грома-
ди сформувалися раніше, то робота фахівців 
НПП наразі в цьому напрямі зосереджена 

над внесенням доповнень до затверджених 
документів. Зокрема, до Стратегії розвит-
ку Рожнівської громади внесено пропозиції 
щодо збереження та розширення природних 
територій та об‘єктів ПЗФ, відновлення лісів 
та пропозиції щодо розвитку туристичної та 
еколого-пізнавальної навігації на територіях 
та об’єктах ПЗФ. Зазначеі пропозиції 
підтримані депутатським корпусом.

Слід також відмітити, що до робочих 
груп із розробки Стратегій Яблунівської і 
Кутської селищних рад була долучена ме-
неджерка по роботі із громадами в рамках 
проєкту «Збереження карпатських пралісів» 
Зоряна Стоцько, а безпосередніми учасни-
ками робочих груп та зустрічей були Юрій 
Стефурак, Марія Пасайлюк, Олег Погрібний, 
Марія Томич. 

ЮРІЙ СТЕФУРАК,
                директор НПП «Гуцульщина»
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НАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Summer Field School 2021

Національний природний парк «Гуцульщина» виступив партнером із організації Summer Field School 2021. 
Літня школа «Управління ресурсами гірських екосистем» - міжнародна подія, що об’єднала різні країни, широке коло спеціалістів та 

висвітлила актуальні теми для обговорення. Проведення міжнародного заходу ініціював та організував Grassroots Institute (Canada).
До події долучились 66 організацій із 70 країн Світу (університети, інститути, місцеві ради, неурядові громадські організації, парки).  

Викладачі та модератори представили 118 лекцій, а делегати-учасники - 117 доповідей.
Науковці НПП «Гуцульщина» взяли участь у роботі заходу як Expert/ Faculty Members і Delegate Participants та представили лекції на теми: 

«Integration of Ecotourism and Local Culture» (Стефурак Ю.П.), «Threats to Biodiversity and Conservation measures» (Пасайлюк М.В.), «Mountain 
Forests and Forest Ecology» (Погрібний О.О.), «Habitat Conservation and Keystone Species Conservation in Ukraine». З доповідями виступили: 
Гостюк З.В. «Landscape basis for tourism development in Pokutksk Carpathians (Ukrainian Carpathians)», Томич М.В. «High altitude differentiation 
of flora of the NNP «Hutsulshchyna» (Ukrainian Carpathians) and adjacent territories», Фокшей С.І. «Research mycobiota in the territory of NNP 
«Hutsulshchyna»». Учасники заходу отримали відповідні сертифікати.

Таким чином, в НПП «Гуцульщина» дбають про представлення результатів наукових досліджень на міжнародній арені та їх популяризацію 
в світі.

 
МАРІЯ ПАСАЙЛЮК,

                 заступник директора з наукової роботи НПП «Гуцульщина»

CERTIFICATE OF APPRECIATION

Summer Field School [Online]

Mountain Ecosystems and Resource Management
19-28 September 2021

Page 1 of 2Certificate No.: MER2020-21/PART-01

Hutsulshchyna National Nature Park

had signed an MOU as Organizing Partner of the Summer Field School 2020-21 
and contributed/supported to the organization of program by fulfilling the 

obligations of the partnership.

Dr. Hasrat Arjjumend
Founder President
The Grassroots Institute 

548 Jean Talon Ouest Montreal, Canada

Gavin D'abreo 
Director, Board of Directors
The Grassroots Institute 

Nejma Belarbi
Director, Board of Directors
The Grassroots Institute 

Justice Mukete Tahle Itoe
Director, Board of Directors
The Grassroots Institute 

міжнародний день чистих берегів
Щороку, на початку осені, 

багато волонтерів у всьому світі 
долучаються до глобального 
прибирання, яке відбувається 
в Міжнародний день чистих 
берегів. Україна також є актив-
ним учасником зазначеної  еко-
акції. Так, цього року, в рамках 
ініціативи, глобальне прибиран-
ня  організоване Міндовкілля 
спільно з Державним агентством 
водних ресурсів України та гро-
мадською організацією Let’s do it, 
Ukraine.

Працівники Національного 
природного парку «Гуцульщи-
на» беруть участь у такій події 

вже вдруге. Цьогоріч, еко-толоку 
провели на еколого-пізнавальній 
стежці «До оглядового май-
данчика на горі Острий», яка 
є найбільш відвідуваним при-
родним туристичним об’єктом 
в околицях Косова. Під час 
прибирання було зібрано по-
над 5 мішків сміття. Потрібно 
зазначити, що прибирання на-
ших рекреаційних об’єктів 
здійснюється періодично, а не 
тільки приурочується до еко-
акцій чи подій.   

Відділ еколого-освітньої роботи 
НПП «Гуцульщина»
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реалізаціЯ проєкту 
«Збереження Карпатських пралісів» в 2021 році

Міжнародний проєкт 
«Збереження Карпатських 
пралісів» реалізовується в НПП 
«Гуцульщина» громадською  
організацією «Українське то-
вариство охорони птахів» за 
фінансової підтримки Франк-
фуртського зоологічного то-
вариства починаючи із 2014 
року. За цей час, в рамках 
проєкту, було зроблено чима-
ло: від детального обстеження 
території НПП та прилеглих    
лісогосподарських підприємств 
щодо наявності в них пралісових 
та квазіпралісових ділянок, до 
реалізації соціальних програм, 
зокрема, встановлення опален-
ня в Снідавській ЗОШ. У зв’язку 
із отриманням позитивних 
результатів щодо ідентифікації 
пралісових ділянок та їх охоро-
ни і, як наслідок, необхідності  
подальшого розширення 
територій ПЗФ, головними ви-

конавцями та проєктантами 
було прийнято рішення про 
перетворення проєкту «Збере-
ження Карпатських пралісів» у 
відповідну міжнародну програ-
му, котра змогла би об’єднати 
ряд інших, дотичних до цієї про-
грами проєктів.

Так, наприкінці 2019 року 
було анонсовано про те, що в 
рамках програми «Збереження 
Карпатських пралісів» стартує 
новий проєкт «Підтримка до-
вгострокових ініціатив при-
родоохоронних територій 
щодо збереження пралісів та 
старовікових лісів в Українських 
Карпатах з метою збережен-
ня їх природоохоронної та 
кліматичної функціональності» 
який впроваджуватиме ГО 
«Українське товариство охо-
рони птахів» у співпраці із 
Франкфуртським зоологічним 
товариством за фінансової 

підтримки Міністерства охо-
рони довкілля Німеччини. До 
зазначеного проєкту включе-
но і Національний природний 
парк «Гуцульщина». Відкриття 
проєкту відбулося 19 люто-
го 2020 року у Львові. Під 
час презентації представлено 
основні напрями його роботи, 
а саме: підтримка створення та 
ефективного функціонування 
НПП «Бойківщина»; підтримка 
управління чинних парків, що 
увійшли в проєкт; моніторинг 
біорізноманіття з модернізацією 
ведення літопису природи та 
інтеграцією в європейський 
простір; розвиток громад та 
підприємництво; навчання пер-
соналу проєктних національних 
парків; екологічна освіта.

У 2020 році основна 
діяльність, в рамках проєкту,  була 
спрямована на збір інформації 
про матеріальну, кадрову та 
кваліфікаційну спроможність 
національних парків, що 
увійшли в проєкт. А починаючи 
з 2021 року розпочалася актив-
на фаза реалізації проєкту. Так, 
впродовж весни здійснювалася 
активна співпраця науковців  
парку та представників проєкту 
щодо створення баз даних 

для електронної системи 
моніторингу біорізноманіття 
SMART та надання 
пропозицій розвитку громад і 
підприємництва.

В червні 2021 року на базі 
НПП «Гуцульщина» відбувся 
семінар «Розвиток моніторингу 
біорізноманіття в природоохо-
ронних територіях Карпатсь-
кого регіону», під час якого, 
працівникам науково-дослідного 
відділу та служби державної охо-
рони було презентовано систе-
му моніторингу біорізноманіття 
SMART та надано консультації 
щодо збору інформації. Для 
впровадження цієї системи, а 
також, для здійснення польо-
вих досліджень з моніторингу 
біорізноманіття, фахівці НПП 
«Гуцульщина» отримали 2 
ноутбуки, 19 смартфонів із 
спеціальним програмним забез-
печенням, 16 фотопасток та 3 
акустичні прилади фіксації. 

Потрібно зазначити, що 
всі прилади активно вико-
ристовуються у щоденній 
польовій роботі. Від моменту 
отримання обладнання до сьо-
годення працівниками науково-
дослідного відділу та службою 
державної охорони НПП «Гу-
цульщина» було здійснено 221 
патрулювання із загальною 
тривалістю 1741 година. Під час 
патрулювання пройдено 2873,9 
км.

Окрім навчання щодо робо-
ти в системі SMART, також було 
проведено тренінги з правильно-
го встановлення фотопасток та 
представлено методику, за якою 
слід здійснювати спостереження. 
З початку липня до початку жов-
тня всі фотопастки працювали 
на точках встановлення. За цей 

Лисиця Козуля європейська
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період ними було зроблено 2704 
робочі фотографії та зафіксовано 
10 різних видів тварин.

Основною метою ви-
користання  акустичних 
приладів було спостереження 
за різноманіттям рукокрилих 
та птахів. Зазначені прилади 
встановлювалися на невели-
кий період (1-2 тижні) в різних 
біотопах парку і ними було за-
писано 29529 аудіозаписів. Зараз 
триває їх розшифрування пред-
ставниками проєкту за допомо-
гою спеціального програмного 
забезпечення.

З метою ефективнішого 
виконання природоохорон-
них завдань та забезпечен-
ня інформаційно-технічних 
аспектів реалізації проєкту, 

фахівці парку отримали  
персональні комп’ютери, но-
утбуки, принтери, зовнішні 
накопичувачі даних та форме-
ний одяг.

Загалом, упродовж 2021 року 
фахівцями різних відділів парку 
виконано надзвичайно великий 
об’єм роботи щодо реалізації 
проєкту та представленні нашої 
установи на гідному рівні се-
ред решти проєктних парків та 
міжнародних експертів.

ОЛЕГ ПОГРІБНИЙ,
                начальник науково-

дослідного відділу
 НПП «Гуцульщина»

Наукова діяльність в 2021 році
Н а у к о в о - д о с л і д н и м 

відділом, відповідно до Програ-
ми Літопису природи та Пла-
ну науково-технічних заходів, 
здійснювався моніторинг стану 
природних комплексів, розро-
блялися та запроваджувалися 
заходи охорони, збереження та 
відтворення біоти НПП «Гуцуль-
щина». Зокрема, закладено нову 
постійну пробну площу (ППП № 
11) в рідкісному угрупованні бука 
лісового та лунарії оживаючої в 
Шешорському ПНДВ; здійснено 
весняні, літні та осінні обсте-
ження 10-ти ППП; започатко-
вано популяційні дослідження 
рідкісних видів рослин; розро-
блено методичні рекомендації 
ведення фенологічних спосте-
режень для служби державної 
охорони ПЗФ; проведено 
облік штучних гніздівель сови 
довгохвостої та інших пернатих; 
створена цифрова база даних 
фізико-географічних процесів 
за 2020-2021 рр., на основі чого 
розроблені карто-схеми для 
території НПП «Гуцульщина»; 
велися фенологічні спосте-
реження на 3-х фенологічних 
маршрутах та календар приро-
ди. Лабораторією екологічного 
моніторингу здійснювалися 
систематичні метеорологічні 
спостереження, моніторинг 
радіаційного фону території, 
стану водойм і якості води 
на 5-ти водозаборах; велася 
інвентаризація біоти Парку, 

здійснено понад 70 експедицій 
і обстежень екосистем, 
ідентифіковано 5 нових видів 
макроміцетів для досліджуваної 
території тощо. 

Тривало виконання тем: 
«Ландшафтні комплекси По-
кутських Карпат: структура, 
процеси, охорона»; «Відтворення 
тису ягідного, сосни кедрової 
європейської, береки»; «Збере-
ження рідкісних макроміцетів» 
(здійснено пересіви куль-
тур рідкісних видів грибів, 
підготовлено обґрунтування 
щодо державно-приватно-
го партнерства в рамках теми 
«Створення першого в Україні 
«Всеукраїнського центру 
репродукції грибів», облашто-
вано фунгітерапевтичні марш-
рути); «Збереження об’єктів 
історико-культурної спад-
щини Косівщини» (опрацьо-
вано матеріали до книги про 
петрогліфи давніх сакральних 
об’єктів Карпат), здійснено 
сім експедицій до давніх 
мегалітичних святилищ з ме-
тою дослідження календарно-
астрономічних артефактів та 
петрогліфів.

НПП «Гуцульщина», як на-
укова установа другого рівня 
акредитації, уповноважений по-
годжувати ліміти природокори-
стування. У 2021 р. опрацьова-
но 30 наукових обґрунтувань та 
погоджено ліміти використання 
природних ресурсів ПЗФ інших 

організацій.
У травні на засіданні 

спеціалізованої вченої ради 
Київського національного 
університету ім. Тараса Шевчен-
ка відбувся захист дисертаційної 
роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата географічних 
наук (11.00.01) Зоряни Гостюк, за 
темою «Ландшафтні комплекси 
Покутських Карпат: структура, 
процеси, охорона».

За результатами досліджень 
підготовані звіти, статті, ви-
ступи. В 2021 році працівники 
науково-дослідного відділу 
опублікували 22 наукові статті, 
серед них 6 публікацій у фа-
хових виданнях України та 
4 - у Міжнародних наукових 
виданнях, що індексується в 
науковометричній базі SCOPUS. 

Науковці впродовж року 
взяли участь в 12 Міжнародних 
конференціях, 8 семінарах та 
курсах підвищення кваліфікації, 
6 тренінгах, 2 форумах, 
підготували 5 грантових за-
явок, та реалізовується один 
проєкт «Відтворення рідкісного, 
їстівного, лікувального гриба 
Polyporus umbellatus», що от-
римав фінансування від фонду 
Yves Rocher в рамках І Премії 
Земля жінок в Україні. Та-
кож співробітники науково-
дослідного відділу та лабораторії 
екологічного моніторингу взяли 
участь у пленарних засіданнях 
конференцій, як експерти при 

відборі пріоритетних напрямів 
науково-технологічного розвит-
ку (наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності), в 
нараді Міндовкілля щодо ви-
конання плану заходів зі збере-
ження чорного лелеки в Україні, 
сесії, ініційованій Департамен-
том природно-заповідного фон-
ду Міндовкілля України, вебінарі 
«Геоінформаційна система, як 
дієвий інструмент управління 
інженерною інфраструктурою 
громади», закордонній поїздці 
з обміном досвіду між устано-
вами ПЗФ України та Польщі 
в рамках проекту «Україна: 
піклування про середовище і 
екологічну освіту сталий розви-
ток краю», конкурсі фотографій 
для Вікіпедії «Вікі любить Зем-
лю», участь у роботі комісій із 
розробки Стратегій розвитку 
місцевих територіальних громад 
тощо.

СТЕЛЛА ФОКШЕЙ,
                заступник начальника 

науково-дослідного відділу
 НПП «Гуцульщина»

Дика свиня
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пізнавальні  канікули

Літо -  це  чудова пора,  
знайомство з новими  друзями,  
участь у цікавих заходах, гарний  
відпочинок, зміцнення здоров’я. 
Впродовж останніх років при 
Храмах Косівщини проводять-
ся християнські табори «Веселі 
канікули з Богом». Цьогоріч до 
програми таборування долучи-
лися працівника відділу еколого-
освітньої роботи. 

Вихованці християнського 
табору, що проходив при храмі 
Преображення Господнього с. 
Рожнів, побували на еколого-
пізнавальній стежці «На по-
лонину Росохата» (Шешорське 
ПНДВ). Тут діти мали змогу оз-
найомитися з природою краю, 
екоосвітяни розповіли про 
цікавих представників рослин-
ного і тваринного світу, також 
спілкувались про екозвички на 

кожен день.
Фахівці з еколого-освітньої 

роботи НПП «Гуцульщина» про-
вели пізнавальний захід і для 
учасників християнського табо-
ру «Веселі канікули з Богом» при 
храмі Святого Василія Великого 
м. Косів.

Такі табори об’єднують ве-
лику кількість дітей. Час пере-
бування в таборі однозначно 
йде на користь. Тут вчать любові 
до Бога, поважати один одного, 
радіти життю. А перебування на 
природі, мандрівки справжніми 
гірськими ландшафтами – зали-
шаться в пам’яті назавжди.

ВІРА ДІЙЧУК,
провідний фахівець 

відділу еколого-освітньої 
        роботи НПП «Гуцульщина»

Реалізація екологічної ініціативи «Біо-світ Гуцульщини»
Влітку 2021 року, в рам-

ках кампанії з підвищення 
обізнаності громад Івано-
Франківщини з питань 
довкілля та біорізноманіття, 
проводився конкурс 
місцевих ініціатив «Для мене 
біорізноманіття – це…». Одним 
із його переможців стала ГО 
«Гірський рятувальний центр», 
яка у партнерстві з НПП «Гу-
цульщина» реалізовувала еко 
ініціативу «Біо-світ Гуцульщи-
ни».

Екологічні цінності закла-
даються в дитинстві і з ними 
дитина входить в доросле жит-

тя. Найкращий спосіб донести 
інформацію до дітей – зробити це 
в ігровій та пізнавальній формі. 
З цією метою еко-ініціатива 
втілювалась за допомогою еко-
уроків, квестів та розповсюд-
ження розмальовок. 

Дитяча розмальовка – 
це ілюстрації рослин, тва-
рин, які притаманні території 
Національного природного 
парку «Гуцульщина», а та-
кож ілюстрації-приклади 
еко-свідомого життя людей, 
яке ініціатори закликають 
наслідувати.

Заходи з реалізації 
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ініціативи «Біо-світ Гуцуль-
щини» проведені у еколого-
просвітницькому центрі 
«Маєток Святого Миколая» 
та закладах освіти Косівщини. 
Під час заходів працівники 
відділу еколого-освітньої ро-
боти парку розповідали дітям 
про рослинний і тваринний світ 
краю, про еко-звички на ко-
жен день та правила поведінки 
у природі, а також проводили 
чудовий еко-квест «Слідами 
тварин». А волонтери ГО 
«Гірський рятувальний центр» 

ознайомилювали присутніх із 
правилами сортування сміття, 
розповідали про чудернацьку 
еко-майстерню із переробки 
пластику EcoREactive та предста-
виляли цікаві вироби із переро-
бленого пластику.

Завдяки широкій 
інформаційній кампанії понад 
100 учнів мали змогу збагати-
ти свої знання про унікальний 
світ Карпат та необхідності еко-
свідомого стилю життя.

Ініціатива «Біо-Світ Гуцульщини» є частиною 
кампанії з підвищення обізнаності громадськості 
проекту «Карпатські лісові школи – пілотне 
співробітництво для збереження природи та 
екологічної освіти», що реалізується в рамках 
Програми транскордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства та партнер-
ства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 
(www.huskroua-cbc.eu) на 2014-2020 роки.

КАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО, 
начальник відділу еколого-освітньої 

        роботи НПП «Гуцульщина»

мобільні стенди для дітей з особливими освітніми 
потребами у Маєтку святого миколая

Екостанція, що на Маєтку 
Святого Миколая НПП «Гуцуль-
щина», поповнилася новими 
мобільними інтерактивними 
стендами «Сліди тварин» та 
«Шишки деревних порід». Стен-
ди створені працівнками відділу 
рекреації та адаптовані для дітей 
з особливими освітніми по-
требами. Зокрема, моделі слідів 
тварин (рисі, вовка, ведмедя, ка-
бана, крижня та сарни) зробле-
но об’ємними, з метою кращого 
пізнання на дотик та розвитку 
моторики рук, також обидва 
стенди підписано як українською 
мовою, так і шрифтом Брайля. 

Першими відвідувачами, які 
«випробовували» нові екостен-
ди, стали вихованці Косівського 
інклюзивно-ресурсного центру. 
Це діти з надзвичайно світлою 
душею, які по-особливому 
пізнають навколишній світ. 

Малим чомучкам працівники 
відділу еколого-освітньої роботи 
НПП «Гуцульщина» розповіли 
про рослинний і тваринний 
світ краю, про екозвички на ко-
жен день та правила поведінки 
у природі. Діти із задоволенням 
слухали, активно включалися 
в розмову, а також, пізнавали 
природні особливості на дотик.

Окрім екоуроків юні 
відвідувачі мали змогу побувати 
на екскурсії у садибі Святого Ми-
колая, безпосередньо зустрітися 
з Миколаєм, отримати невеличкі 
подарунки, прогулятися чудо-
вою територією Маєтку та зро-
бити багато гарних фото. 

ВАСИЛЬ ПАВЛЮК,
начальник РВВ ЕПЦ 

«Маєток Святого Миколая» 
НПП «Гуцульщина»
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8 Використання ГІС для екотуризму

Геоінформаційна система (ГІС) — су-
часна комп’ютерна технологія, що дозволяє 
поєднати модельне зображення території 
(електронне відображення карт, схем, 
космо-, аерозображень земної поверхні) з 
інформацією табличного типу (різноманітні 
статистичні дані, списки, економічні показ-
ники тощо) (https://uk.wikipedia.org/).

Останніми роками зростає популярність 
екологічного туризму завдяки якому люди ви-
будовують гармонійні стосунки  з довкіллям 
без нанесення шкоди навколишньому середо-
вищу. Розвиток екотуризму найбільш прита-
манний регіонам зі збереженим довкіллям і, як 
правило, реалізується в межах природоохорон-
них територій.

Зазвичай виділяють три складові 
екологічного туризму - екоосвітню, природо-
охоронну, етнотолерантну. Екоосвітня скла-
дова передбачає наявність в екотурі елементів 
екологічної освіти та просвіти. Природоохорон-
на втілюється у природозберігаючій поведінці 
туристів. Етнотолерантна виявляється у повазі 
до інтересів місцевих жителів

Отже, екологічний туризм 
спрямований на ощадливе вико-
ристання ресурсів, підвищення 
екологічної свідомості учасників 
та повагу до місцевих традицій, 
способу життя та системи 
цінностей.

Важливим аспектом ста-
новлення та подальшого роз-
витку екотуризму є його 
геоінформаційне забезпечення. 
Це випливає з просторового ха-
рактеру інформації про об’єкти 
екотуризму та необхідності їх 
координатної прив’язки. Ос-
новою геоінформаційного за-
безпечення має стати створен-
ня і використання відповідної 
геоінформаційної системи. 
Створення екотуристичних ГІС 
передбачає: збирання вхідного 
матеріалу; вибір чи створен-
ня електронної карти (основи 
ГІС). У зазначеній публікації 
більше уваги приділено відбору 
вихідного матеріалу для побудо-
ви екотуристичної карти, зокре-
ма тому, яку інформацію повинна 
нести екотуристична карта, щоб 
вона відрізнялася від звичайної 
туристичної. Для виокремлення 
зазначеної інформації необхідно 
змоделювати відносини, які ви-
никають в межах екологічного 
туризму.

Маємо декілька складо-
вих екотуристичної діяльності: 
з одного боку - туристи, 
природоохоронні установи, 
організатори туризму та місцеві 
громади (або стейкхолдери), 
з другого – природні умови та 
ресурси, які мають залишити-
ся цілісними і збереженими, а 
також наявна інфраструктура. 
Зв’язки між зазначеними скла-
довими є дуже важливими і їх 
слід розглянути у процесі кар-
тографування екотуристичної 
активності. Наприклад, важ-
ливо враховувати зв’язки між 
природоохоронними установа-
ми, організаторами туризму та 

місцевими громадами, зокрема, 
власниками сільських зелених 
садиб. Для організаторів туриз-
му важливо донести інформацію, 
що екотуризм це не тільки спо-
глядання цікавих природніх 
об’єктів, але й екоосвіта, тому 
на карті мають бути відображені 
постійні та тимчасові форми 
інфраструктурного еколого-
освітнього облаштування 
(науково-просвітницькі центри, 
музеї природи, еколого-освітні 
стенди тощо). 

Слід пам’ятати, що 
більшість природоохоронних 
установ територіально віддалені 
від урбанізованих регіонів і ос-
новними засобами розміщення 
туристів є місцеві (сільські) са-
диби. Щодо останніх, то окрім 
оренди житла, вони можуть 
надавати й інші послуги. Зо-
крема, стомлені від життя в 
урбанізованому середовищі 
туристи прагнуть побачити як 
робиться справжній сир, масло, 
вирощуються екологічно чисті 
овочі та фрукти, як розводять 
корів, овець, коней, працюють 
на городі і, навіть, не проти 
безпосередньо взяти участь у 
цьому процесі. Зазначені види 
діяльності є вдалим доповнен-
ням до відвідування екостежок 
та інших природних атракцій, і 
також можуть бути відображені 
на екотуристичній карті.

Основою розвитку екоту-
ризму є наявні рекреаційно-
туристичні ресурси – природні 
та інфраструктурні. При 
картографуванні природних 
рекреаційних ресурсів потрібно 
враховувати по-перше: території 
перспективні для розвитку еко-
туризму за набором природ-
них умов і ресурсів (краєвиди, 
кліматичні чинники, цікаві 
геологічні сайти, поверхневі 
та підземні води, ресурси тва-
ринного та рослинного світу); 
по-друге, виділяти території, де 

природні ресурси активно ви-
користовуються (до найбільш 
цікавих об’єктів прознакова-
но екостежки, встановлено 
еко-освітні та інформаційні 
стенди); по-третє, виділяти 
території, де природні ресурси 
перенавантажені відвідувачами 
(рівень дигресії ландшафтів 
вище норми). Обов’язковим 
є врахування наявності де-
градованих ландшафтів, щоб 
відобразити періодичність їх 
використання, тобто, безпосе-
редньо на карті вказати, що, до 
прикладу, маршрут функціонує/
не функціонує впродовж пев-
ного періоду часу, або ж зазна-
чити наявність іншого марш-
руту в обхід деградованого 
тощо. Також на карті, окрім 
періодичності використання 
тих чи інших маршрутів, місць 
відпочинку, доцільно зазначати 
тривалість періоду тиші в лісі (з 
1 квітня до 15 червня), наявність 
заповідних територій (урочищ, 
місцевостей, оселищ окремих 
видів та ін.) з метою зменшення 
кількості відвідувачів, заборони 
самодіяльних екскурсій тощо.

Стосовно розвитку 
інфраструктури, надзвичайно 
важливе значення, окрім іншого, 
набуває саме інформаційно-
туристична: прокладені та 
промарковані екологічні стеж-
ки, інформаційні центри і пун-
кти, музеї, зони відпочинку, 
оглядові майданчики, 
інформаційні, еколого-освітні 
стенди та вказівники руху тощо. 
Потрібно зазначити, що саме на 
інфраструктурно облаштованих 
екостежках рівень дигресії ланд-
шафту буде значно нижчим ніж 
на тих маршрутах, де відсутнє 
таке облаштування. 

Виходячи із зазначено-
го, можна виділити три гру-
пи вихідної інформації, що 
повинна бути зображена на 
екотуристичній карті, це – приро-

доресурсна, екоінфраструктурна 
та регулятивна.

До природоресурсних 
вихідних даних відносимо: цікаві 
природні об’єкти (водоспади, 
відслонення, річки, озера, дже-
рела тощо); наявні види рослин, 
тварин, грибів тощо, а також їх 
червонокнижні представники

До регулятивних вихідних 
даних відносимо: зазначен-
ня сезонності (актуальності) 
відвідування стежки, 
періодичності відвідування 
внаслідок антропогенного пере-
навантаження; обов’язкове 
зазначення періоду тиші, по-
жежонебезпечного періоду, 
цвітіння різних видів рослин 
тощо; вказувати зонування 
природоохоронної установи.

До екоінфраструктурних 
вихідних даних відносимо: 
маршрути екостежок із наяв-
ними зупинками (назви зупи-
нок), призначення маршруту, 
загальна довжина, набір висоти, 
вид та схема маршруту, цільова 
аудиторія тощо; наявність огля-
дових майданчиків, майданчиків 
для спостереження за птаха-
ми; наявність туристичних 
притулків; екосадиби; наявність 
цікавих інфраструктурних еко 
об’єктів (екоферми, пасіки, 
полонинські господарства, 
форельні господарства та 
ін) де можна придбати, про-
дегустувати продукцію, от-
римати цікаву інформацію, 
оглянути виробництво, взяти 
участь у виробництві тощо; 
наявність осередків народних 
ремесл із можливістю прове-
дення майстер-класів; наявність 
відповідно облаштованих місць, 
зон відпочинку, кемпінгів, зу-
пинок, стоянок і т д; наявність 
постійної та тимчасової еколого-
освітньої інфраструктури.

НАДІЯ КОПЕР,
начальник відділу рекреації 

НПП «Гуцульщина»
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РЕКРЕАЦІЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
9Оновлення знакування еколого-пізнавальних стежок 

НПП «Гуцульщина»
Знакування туристичних 

шляхів – вкрай необхідна річ. 
Знаки полегшують пересування 
й роблять мандрівку безпечною. 
Керуючись зазначеною тезою 
працівники відділів рекреації, 
еколого-освітньої роботи та 
служби державної охорони ПЗФ 
спільними зусиллями, цьогоріч, 
оновили знакування на чо-
тирьох еколого-пізнавальних 
стежках НПП «Гуцульщина»: 
«До сірководневого джерела на 
річці Волійця», «По Дубині», 
«На гору Михалків» та «На озе-
ро Лебедин». Окрім знакування 
на деяких стежках було змінено 
розташування початку марш-
руту, або ж прокладено нову 
гілку маршруту. Так, у новому 
форматі екостежка «По Дубині» 
бере початок не від контори 
Старокутського ПНДВ, а без-
посередньо від дороги Косів 
– Кути, те ж саме стосується і 
екостежки «На гору Михалків», 
яка розпочинатиметься з вул. 
Дружби, що в м. Косів. А на 
екостежці «На озеро Лебедин»,  
для зручності туристів, прозна-
ковано відгалуження маршру-
ту потоком Коров’як. Тобто у 
новому форматі стежка матиме 
два початки – у центрі села та 

при в’їзді в нього. Окрім зна-
кування на екостежках вста-
новлено нові інформаційні, 
еколого-просвітницькі стенди та 
вказівники. 

Нагадаємо, що НПП «Гу-
цульщина» є членом обласної 
Комісії зі знакування туристсь-
ких маршрутів (шляхів). За ос-
нову знакування Комісією при-
йнята так звана «карпатська» 
система, що знайшла своє за-
стосовування переважно у всіх 
державах Карпатського регіону 
та відображена в «Інструкції із 
знакування туристичних шляхів 
(маршрутів)» під ред. В. Гути-
ряка та Г. Мельника. Відповідно 
до Інструкції у НПП «Гуцуль-
щина» прознаковано три нових 
маршрути: «Чотири дороги» 
(складається із екостежок «На 
Зіняків верх», «Попід Камени-
стий», «На Клифу» та «До Ше-
шорських гуків»), «Хребтом 
Кормитура», веломаршрут «До 
пасіки Святого Миколая» та 
оновлено знакування на чоти-
рьох вищезазначених екостеж-
ках.

ЮЛІЯ СТРИНАДЮК,
заступник начальника 

відділу рекреації 
НПП «Гуцульщина»

Господарниками пар-
ку та працівниками відділу 
рекреації продовжуються робо-
ти із благоустрою зон та місць 
відпочинку. Так, цього року 
встановлено нові альтанки у зоні 
відпочинку «Двірок», на еколого-
пізнавальній стежці «На Зіняків 
верх» та вздовж дороги Косів – 
Пістинь. Проведено благоустрій 
сірководневого джерела, що на 
екостежці «На Зіняків верх». До-
облаштовано зону відпочинку 
біля адмінкорпусу парку: вста-
новлено шестиметрову оглядову 
гойдалку, дві малі гойдалки та 
пісочницю, змонтовано сходо-

вий підйом.
Проводиться благоустрій і 

території Маєтку Святого Ми-
колая. Оскільки щороку Маєток 
приймає велику кількість 
відвідувачів, то тут також 
постійно проводяться роботи 
з ремонту та оновлення кімнат 
будинку. Зокрема, цього року 
змонтовано нову в’їздну браму, 
оновлено стенди біля будиночків 
ремесл.

ЮРІЙ ПЕТРИЧУК,
заступник директора - 

начальник відділу ГТЗ та ТО 
НПП «Гуцульщина»Нова в’їзна брама в Маєтку Святого Миколая

Оновлено сірководневе джерелоГойдалка, висотою 6 мНова альтанка на екостежці «На Зіняків верх»
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реалізація   програми   «зелена країна»

Ліс потрібно не лише охороняти, а й відновлювати. Для природоохоронців посадка лісу – справа водночас 
звична, але й найвідповідальніша. 

Зараз на території нашої держави реалізується програма Президента України «Зелена країна». Її мета – 
за 3 роки висадити один мільярд дерев, за 10 років – збільшити площу лісів на 1 млн га.

Національний природний парк «Гуцульщина» є учасником 
зазначеної програми. Так, впродовж реалізації екоініціативи, 
працівниками Парку висаджено саджанці ялини європейської, 
бука лісового та дуба звичайного на території Шешорського при-
родоохоронного науково-дослідного відділення. До однієї з акцій 
долучились педагоги та учні Шешорської гімназії ім. В. Чорновола. 
Діти – учасники новоствореного шкільного природоохоронного 
науково-дослідного відділення – з великим ентузіазмом допома-
гали садити молоді дерева. Працівники служби державної охоро-
ни природно-заповідного фонду розповіли юним любителям лісу, 
як правильно садити лісові культури та які знаряддя для цього 
потрібні. Кожен учасник акції мав можливість посадити «своє» де-
рево. 

Загалом за час реалізації екоініціативи висаджено понад 1680 
саджанців.

Молодий ліс ростиме з великою вдячністю кожному, хто до-
клав тут частинку своєї праці.

Відділ державної охорони ПЗФ НПП «Гуцульщина»

Збережемо лісову красуню!
На  Новий рік в оселях українців прийнято вбирати новорічне 

деревце. Звичайно приємно, коли в будинку стоїть лісова красуня, 
яка дбайливо прикрашена новорічними іграшками. Однак,  з року 
в рік знаходяться люди, які, порушуючи закон, вирубують дерева 
хвойних порід намагаючись заощадити або заробити.  

З метою запобігання, виявлення та припинення незаконних 
рубок молодих хвойних дерев, працівники служби державної 
охорони, у період з середини грудня і до сьомого січня, прово-
дять рейди. Так, напередодні Нового року та Різдва Христово-
го в Старокутському, Косівському і Шешорському ПНДВ буде 
організована посилена охорона лісових насаджень згідно складе-
них і затверджених графіків. 

Всі ми несемо спільну відповідальність за збереження 
довкілля для майбутніх поколінь. Тож кожному з нас слід за-
думатись: зекономити кілька гривень і купити незаконно зру-
бане деревце, чи придбати ялинку дещо дорожчу, але вироще-
ну спеціально для реалізації в новорічно-різдвяний період на 
відповідних плантаціях чи розсадниках. Законно зрубана ялинка 
обов’язково повинна мати маркування пластиковою биркою чи 
стрічкою зі штрих-кодом.

НПП «Гуцульщина» звертається до всіх громадян з про-
ханням відповідально ставитися до збереження природи для 
майбутніх поколінь.

ВАСИЛЬ ЯКІМИШИН, 
провідний інженер з охорони 

природних екосистем
 НПП «Гуцульщина»
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФ

СПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Семінар-нарада Професійної спілки працівників атомної 
енергетики та промисловості України

20-22 жовтня на базі Національного природного парку «Північне Поділля» 
Атомпрофспілкою  організовано семінар-нараду для представників НПП 
та заповідників України, що належать до сфери управління Міндовкілля на 
тему: «Зміни законодавства про працю, охорону праці та соціальне страху-
вання. Особливості діяльності профкомів Національних природних парків та 
заповідників в сучасних умовах».

В рамках семінару розглядали законодавчі ініціативи щодо охорони праці та 
соціального страхування, особливості техніки безпеки на робочому місці під час 
виконання природоохоронних заходів, здійснення господарської та рекреаційної 
діяльності в Національних природних парках, а також, роль Атомпрофспілки та 
Первинних профспілкових організацій у відстоюванні прав працівників. 

Окрім того, учасники семінару мали нагоду ознайомитись із колоритом, при-
родничими та історико-культурними цінностями Північного Поділля.

Дякуємо організаторам та усім учасникам семінару-навчання за чудову атмос-
феру, професійні поради та підтримку!

МАРІЯ ПАСАЙЛЮК,
голова ППО НПП «Гуцульщина»

діяльність ппо нпп «гуцульщина» у 2021 році
Незважаючи на складний у 

епідеміологічному відношенні 2021 рік, 
ППО НПП «Гуцульщина» продовжує 
свою роботу та згуртовує колег, 
організовуючи дозвілля, пізнавальні 
поїздки для знайомства із роботою 
інших установ ПЗФ, влаштовуючи 
конкурси та цікаві заходи для дітей 
працівників парку, надаючи матеріальні 
виплати працівникам організації. 

Так, у січні цього року було 
організовано паломницьку поїздку 
до Святоуспенської Унівської Лаври, 
що знаходиться на території Пере-
мишлянського району Львівської 
області. Паломники відвідали, також, 
храм Різдва Богородиці в м. Рогатин 
та Хрестовоздвиженський Манявсь-
кий Скит. Гарним продовженням ду-
ховних починань стало відправлення 
у травні Маївки біля каплички Божої 
Матері, яка була оновлена за сприян-
ня Атомпрофспілки  у 2020 році.  У 
липні, за фінансової підтримки ППО, 
проведено науково-пізнавальний 
захід «Канікули в НПП «Гуцульщи-
на» для дітей працівників парку. Зо-
крема,  фахівцями відділів еколого-
освітньої роботи та науково-дослідного 
організовано для дітей цікавий захід 
з визначення чистоти води методом 
біоіндикації, проведено майстер-класи 
з виготовлення фетрового птахи-бре-
лока та «Гуцульська гражда», а також, 
екскурсію науково-просвітницьким 
центром, рухливі ігри та захоплюю-
чий квест. Юні природоохоронці та їх 
наставники отримали величезне за-
доволення від такого дійства. У липні 
мала місце ще одна важлива подія, що 
відбулася за сприяння ППО - експедиція 
на хребет Сокільський з метою пошуку 
гнізда лелеки чорного. До заходу, що пе-

редбачав не тільки науково-пізнавальні, 
але і рекреаційні моменти, долучили-
ся представники різних структурних 
підрозділів парку і всі разом провели 
корисно та цікаво час. Вересень місяць 
став знаковим для любителів подоро-
жувати. Так, до Всесвітнього дня ту-
ризму, працівниками відділу рекреації 
за фінансової підтримки профспілки, 
організовано поїздку до Галицького 
НПП та Центру спадщини вигодської 
вузькоколійки. Учасники заходу мали 
змогу поспілкуватися із колегами, оз-
найомитися із особливостями робо-
ти Центру реабілітації диких тварин 
Галицького НПП, відвідати цікавий 
інтерактивний музей у Вигоді та добре 
відпочити завдяки дружній атмосфері 
і гарним враженням. На організацію 
усіх зазначених заходів було витраче-
но 20047 грн. На черзі – проведення 
свята Миколая для дітей працівників–  
учасників профспілки.

Коштом профспілки організовані 
не тільки різноманітні заходи, але й 
здійснені матеріальні виплати. Так, 
відповідно до заяв членів ППО НПП «Гу-
цульщина» та рішень профспілкового 
комітету, були здійснені виплати у 
зв’язку із святкуванням днів народ-
жень, матеріальні допомоги на оздоров-
лення, та, на жаль, у зв’язку із смертю 
членів родини профспілчан, а також,  
опубліковані відповідні оголошення в 
газеті «Гуцульський край» на загальну 
суму 19680 грн.

ППО НПП «Гуцульщина» і надалі 
працюватиме на благо працівників 
парку та враховуватиме їх побажання і 
пропозиції. Просимо активно долучати-
ся до профспілкових заходів та озвучу-
вати свої ідеї для їх проведення.
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12 цибуля ведмежа
TALLIUM URSINUM L.

Цибуля ведмежа належить до роди-
ни Alliaceae. Це середньоєвропейський 
гірський вид (представлений в Україні окре-
мим підвидом) вважається  пізньовесняним 
ефемероїдом.

Вид поширений в Атлантичній, Середній 
та Східній Європі, Середземномор’ї, 
Скандинавії, Кавказі та Малій Азії. В Україні 
виявлений на  Поліссі, Поділлі, лісостепу, 
спорадично - у Карпатах, Передкарпатті та 
степу.

Вид домінує у трав’яному покриві 
навесні, на площах до декількох сотень 
гектарів.

У Карпатському регіоні цибуля ведмежа 

трапляється у широколистяних і мішаних 
лісах на багатих свіжих та вологих ґрунтах. 
Вид має вузьку еколого-ценотичну амплітуду 
і піддається високому антропогенному на-
вантаженню у процесі заготівлі як харчова 
і лікарська сировина. Цибуля ведмежа враз-
лива при здійсненні суцільних рубок лісів і 
меліоративних робіт.

Вид охороняється у Національних 
парках Карпатського регіону: Карпатсько-
му, Вижницькому, “Синевир”, “Сколівські 
Бескиди”,  “Ужанському”, а також у при-
родниих заповідниках: “Канівському” 
“Рівненському”, “Медобори” та рівнинних 

національних природних парках: “Мезинсь-
кому”, “Голосіївському”, “Подільські Товтри”, 
“Яворівському”.

Цибуля ведмежа формує два великі 
локалітети на території НПП “Гуцульщи-
на”. За дослідженнями останніх 20 років 
площа її популяції в урочищі “Каменистий” 
зростає. Тут закладена комплексна постійна 
пробна площа (ППП) для моніторингу ста-
ну угруповання Зеленої книги України бу-
чини ведмежоцибулевої. На ППП цей вид є 
співдомінантом рослинного покриву разом 
з ще одним видом, включеним до ЧКУ - 
лунарією оживаючою.

Цибуля ведмежа – багаторічна трав’яна рослина 20-40 см заввишки з еліптично-ланцетними листками, що поступо-
во звужуються у довгий черешок при основі стебла. Цибулина довгаста, без покривних лусок. Суцвіття - напівкулястий 
зонтик. Квіти – невеликі, білі, зібрані по 10-30 у суцвітті, плід - куляста тригранна коробочка. Цвіте у травні-червні, 
розмножується насінням і вегетативно - цибулинами. 

дорогі   ювіляри!
Адміністрація та колектив 

НПП «Гуцульщина» щиро вітає:

Яремина Ярослава Ілліча з 70-річчям;
Стефурак Ірину Володимирівну,

Якібчука Василя Ільковича -
з 60-річчям;

Микитку Оксану Володимирівну з 50-річчям;
Пасайлюка Сергія Миколайовича,

Яремина Михайла В’ячеславовича -
з 40-річчям;

Рихтик Ольгу Петрівну з 35-річчям

Нехай робота надихає,                           
Приносить гроші та комфорт.
Любов близьких хай зігріває,
Життя триває, мов курорт! 

Здоров’я міцного, наснаги,
Життєвих благ та доброти.

Нехай зусилля досягають
До заповітної мети!


