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Х ІУ аб’є (з 1962 р. Верховина) вперше 
згадується в документах за 1424 р., коли Ли
товський князь Свидригайло передав його в ко
ристування якомусь Драго силовичу.

Про походження назви Жаб’я існують 
різні перекази та припущення. В останній час 
з’явилось твердження про походження назви 
Жаб’є від прадавнього гуцульського божества

вогню, аналогічного литовському божеству 
вогню Габіє, до якого звертались з прохан
ням принести полум’я та розсіяти в світ іскри. 
Цим же ім’ям там і досі називають вогонь до
машнього вогнища. І коли виходити з теорії 
балтослов’янської праєдності, тоді виникає 
небезпідставна версія про абсолютну тотожність 
балтійського продовження на (ст 50)
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Шановний читачу!!!

Представляємо Вам перший номер еколого -  
просвітницького краєзнавчого журналу «Жаб'є», 
який підготовлений редакційною колегією НІ IIІ 
«Верховинський» при фінансовій підтримці 
Європейського Союзу. В першому виданні 
опубліковані відповідні матеріали пов'язані з про
веденням Міністерством екології та природніх 
ресурсів України за сприяння Європейського 
Союзу 1 6 - 1 8  липня 2013 року семінару «Роль 
національних парків у збалансованому розвит
ій  регіону» на базі НПП «Верховинський» в с. 
Верхній Ясенів Верховинського району.

В цьому номері опубліковані статті 
відповідальних працівників Міністерства 
екології та охорони природних ресурсів України, 
керівників, науковців та спеціалістів уста
нов природозаповідного фонду. Подано та
кож інформацію про Верховинський район, як 
самобутній регіон Гуцульщини, де збереглись 
народні традиції, свята та обряди. Представлено 
рекреаційно -  туристичний потенціал гірського 
регіону, неповторні природні гірські ландшаф
ти, фауну та флору НПП «Верховинський», 
який розташований у верхів'ях Чорного і Білого 
Черемошів, де на високогірних масивах Чив- 
чинських і Гринявських гір знаходиться цілий ряд 
особливо цінних природних територій і об'єктів. 
Парк знаходиться в межах Верховинського 
адміністративного району і його площа складає 
12022,9 га. земель державної власності.

Як природоохоронна, науково-дослідна, 
культурно-освітня, рекреаційно-туристична 
установа парк покликаний забезпечити збе
реження різномаїття та цілісності природних 
комплексів, більшу репрезентативність приро
ди Гуцульського регіону Українських Карпат, 
сприяти вирішенню ряду екологічних проблем 
зокрема:
-  Налагодження постійного моніторингу 
за функціонуванням екосистем, що зазнали 
різного ступеня антропологічного наванта
ження.

Для цього планується облаштувати 
лабораторії для детального вивчення змін

клімату, флори і фауни відносно кліматичних 
умов. Створити науково - обгрунтовані умови 
для збереження та відтворення рідкісних видів 
рослин на території парку. У верхів'ях Чорно
го Черемоша та на річці Перкалаб встановити 
два гідропости для моніторингу гідрологічного 
режиму водних артерій парку, стаціонарний ме- 
теопост в географічному центрі парку урочищі 
Чемірний, з метою отримання достовірної 
інформації про природно-кліматичні умови на 
території природно-заповідного фонду. Опираю
чись на наукові природоохоронні рекомендації 
створити науково-обгрунтовані умови для охо
рони та відтворення популяцій глухаря та тете
рука, а також перебування у природних умовах 
ведмедя бурого.
-  Одним з важливих напрямків діяльності 
НПП «Верховинський» є еколого -  освітнє 
виховання населення.

Для вирішення проблем навколишнього 
середовища і гармонійного розвитку людства 
велика увага приділяється підвищенню рівня 
екологічної культури і свідомості населення, 
його інформованості про екологічну ситуацію 
у світі, регіоні, на місці проживання.

В перспективі при відповідній інвес-тиційній 
підтримці передбачено будівництво дитячого 
оздоровчого табору відпочинку в урочищі Ште- 
фулець, біля витоку джерела мінеральної води 
«Буркут», з ціллю оздоровлення та навчання мо
лодого покоління жити в гармонії з природою.

Співпраця з громадськістю шляхом про
ведення екологічних акцій, лекцій та бесід з 
населенням позитивно впливає на екологічний 
стан довкілля.

На підставі угоди укладеної між Управлінням 
освіти, сім'ї, молоді та спорту Верховинської 
РДА та НПП «Верховинський» проводяться 
екологічні уроки, практичні заняття та еколо
го -  освітні, краєзнавчі екскурсії та конкурси в 
загальноосвітніх школах району.

-  Створення сучасної індустрії відпочинку 
спрямованої на екотуризм;

Враховуючи відповідний природно -  
заповідний фонд парку, незаймані цивілізацією 
мальовничі куточки природи, джерела 
чистої води та різноманіття фауни та фло
ри, екологічний туризм буде розвиватися як 
приорітетний напрям рекреаційної діяльності, 
спрямований на гармонізацію відносин 
між туристами, природним середовищем та 
місцевими громадами. Реалізація та розвиток 
цього напрямку діяльності, здійснюється через 
екологізацію всіх видів туристичної діяльності, 
охорону природи, екологічну освіту та ви
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ховання. З метою організації та розширення 
екотуристичної діяльності спеціалістами виз
начено місця прокладення еколого -  освітніх, 
науково -  пізнавальних та орнітологічних сте
жок, туристичних маршрутів з оглядовими 
майданчиками мальовничих краєвидів наших 
гір та полонин. Передбачається будівництво чо
тирьох природоохоронних науково-дослідних 
відділень з мініготелями, візитцентрами та 
адмінприміщеннями.

Слід відзначити, що територія парку, з його 
природним багатством, є ідеальною платфор
мою для різних видів туризму, а це сприяє роз
ширенню екологічної свідомості та світогляду 
різних верств населення. При цьому можна здо
бути можливість пізнати природу, культуру та 
історію гуцульського краю, займатися активним 
відпочинком.

-  Раціональне використання природно- 
рекреаційних ресурсів;

На території НІ IIІ «Верховинський» знахо
дяться різноманітні природні рекреаційні ресур
си: біологічні, гідрологічні, ландшафтні, джерела 
мінеральних та сірководневих вод, та ін. Загальна 
площа земель, придатних для рекреаційного вико
ристання становить 3495,1 га це становить 27,1% 
від загальної території.

Розроблено 7 еколого - пізнавальних три- 
стичних маршрутів загальною протяжністю 
км. Рекреаційне навантаження становить 138 
рекреантів за день. Тривалість рекреаційного 
періоду 210 днів.

Для забезпечення комфорту на території 
та безпеки туристів, на маршрутах планується 
будівництво будинків тимчасового відпочинку, 
оглядових майданчиків, встановлення аншлагів,

щитів, інформаційних стендів, облаштуван
ня мінеральних джерел, притулків від дощу та 
кемпінгів.

Велика кількість різних видів дикорослих 
ягід, грибів та лікарських рослин, які ростуть 
на території парку, приваблюють туристів 
та відвідувачів. У зв'язку з цим планується 
інтенсивно розвивати утилітарну рекреацію.

- Ведення лісового господарства із застосуван
ням екологічно безпечних технологій;

В процесі своєї діяльності плануємо про
водити ведення лісового господарства на 
основі екологічних, природозберігаючих, 
науково-обгрунтованих методів. Тобто, весь 
комплекс лісогосподарських, лісокультурних, 
лісозахисних, лісозаготівельних, протипожеж
них та будь-яких інших господарських робіт про
водитиметься шляхом якнайменшого впливу їх 
шкідливих факторів на навколишнє природне се
редовище.

Перспективою сталого розвитку ведення 
лісового господарства має стати такий підхід 
до структури господарства, виробництва та 
споживання, в рамках якого біосфера пар
ку розглядається не як ресурс, а як фундамент 
життя, забезпечення раціонального природо
користування та впровадження екологічно- 
безпечних технологій - не як вимушений захід, а 
невід' ємна частина загальної політики держави 
та стиль життя усіх свідомих громадян.

М ихайло Н ЕЧ А Й  
Директор Н П П  «Верховинський»
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З початку створення у 2009 році перед 
національним парком «Бузький Гард» постав ряд 
ключових завдань, першим з яких є організація 
збереження природних та історико-культурних 
комплексів на рівні, який відповідатиме держав
ним вимогам і стандартам. Ступінь їх збережен
ня в густонаселеному регіоні прямо залежить 
від конкретних заходів охорони, пропаган
ди, інформування. Традиційно в маловодних 
південних регіонах населені пункти приурочені 
до водних артерій. Враховуючи, що стрижнем

парку протягом 45 км є р. Південний Буг, можна 
уявити, яке господарське та соціальне значення 
має його долина для місцевих жителів. Лише 
безпосередньо по межах парку розташовані 28 
населених пунктів із загальною чисельністю на
селення понад 130 тис чоловік.

Безумовно, заборони та обмеження, які 
встановлені на території парку, викликають не- 
сприйняття, а в багатьох випадках і супротив. 
Ідеальною ситуацією можна вважати стан, коли 
місцеве населення, яке залежить від використан
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ня природних ресурсів на території парку, не ста
виться ворожо до природоохоронної території, а 
сприймає парк захисником своїх інтересів. Про
те цього важко досягти і навіть у розвинутих 
країнах, з високим ступенем розвитку економіки 
та соціального захисту. Виникає питання - як 
знайти розумні шляхи у розв'язанні цієї пробле
ми? Деякий напрацьований досвід НПП «Бузь
кий Гард» пропонуються нижче.

З 2009 року несподівано парк став досить 
впливовим роботодавцем. В кризовий період, 
коли масово скорочувались працівники, в штаті 
установи було створено 40 робочих місць, на яких 
працюють виключно 
жителі регіону. Навіть 
науковий відділ уком
плектований місцевими 
мешканцями, що не 
завжди можуть собі до
зволити заповідні уста
нови. Однак політика 
управління, яка прово
диться адміністрацією 
парку, дозволила розви
нути також і діяльність 
малого та середнього 
бізнесу у сфері послуг 
відвідувачам парку.
Лише у 2010 році серед місцевих жителів було 
створено понад 60 постійних та тимчасових 
робочих місць. Це працівники баз відпочинку, 
готелів, пунктів харчування, гіди, екскурсоводи, 
інструктори з рафтингу та кінних маршрутів, 
водії. Додатково задіяні потужності місцевих 
підприємств сільського господарства, які ма
ють додатковий збут харчової продукції. Та
кож слід врахувати і кількість персоналу інших 
суб'єктів туристичної діяльності з Києва, Одеси, 
Дніпропетровська та інших крупних міст, які на
дають свої послуги на території парку. Враховую
чи, що кількість відвідувачів парку сягає 20 тис, 
цей соціальний фактор важко переоцінити. Адже 
вивільнені із сільського господарства працівники 
працевлаштовуються в інших галузях.

Важливим кроком стало колективне рішення 
балотуватись співробітникам парку на чергові 
вибори в місцеві ради, що в результаті забезпе
чило представництво інтересів установи в орга
нах місцевого самоврядування. Сьогодні серед 
працівників парку один депутат районної ради, 
троє депутатів сільських рад, ще троє задіяні у 
виконавчих органах сільських рад. Таким чином, 
понад 10% колективу представляють інтереси 
при-родоохоронної установи в органах місцевого 
самоврядування. Але представництво в радах не 
тільки дає можливість вирішення конкретних пи

тань парку, це і спілкування, і знаходження точок 
дотику, компромісів. Якщо ще 2005-2008 роках 
переважна більшість з 11 сільських рад, в межах 
яких розташований парк, ворожо ставились до 
ідеї створення національного парку, то сьогодні 
непоодинокі випадки, коли сільські голови звер
таються в адміністрацію парку по допомогу у 
вирішенні як природоохоронних питань, так і 
проблем, які начебто заповідної справи не сто
суються. Як приклад можна навести збережен
ня громадських пасовищ в межах парку, площі 
яких в регіоні в умовах реформування земель
них відносин стрімко скорочуються. Саме шля

хом діалогу сільської 
ради та адміністрації 
парку визначені обся
ги та розміри пасовищ, 
порядок та терміни ви
пасу тощо. Другим при
кладом співробітництва 
з місцевим самовря
дуванням є допомога 
заповідної установи 
інвалідам і у вигляді 
адресної матеріальної, 
і у вигляді організації 
масових заходів, серед 
яких виділяється про

ведення всеукраїнської мініспартакіади «Бузькі 
пороги» для людей з обмеженими можливостя
ми. Ще одним прикладом є постійне шефство над 
конкретними ветеранами другої світової війни. 
Часто працівники держслужби охорони парку 
залучаються до роботи комісій місцевих рад по 
поводженню з відходами, або припиненню не
законних рубок зелених насаджень в населених 
пунктах.

Крім представництва в місцевих радах, 
працівники парку беруть активну участь в 
роботі громадської ради при Первомайській 
райдержадміністрації, де розглядається багато 
насущних питань існування та розвитку району. 
Динамічною слід охарактеризувати ситуацію і з 
бізнесом. Після перемоги парку у відомій акції «7 
природних чудес України» відбулась активізація 
приватного бізнесу з розвитку рекреації та туриз
му. Незважаючи на економічні труднощі навколо 
привабливої території парку почали з'являтись 
об'єкти сфери обслуговування: готелі, кафе, 
пункти автосервісу. Безпосередньо в межах пар
ку розвиваються активні види відпочинку в при
родних умовах, насамперед водні, приурочені до 
річкових порогів Південного Бугу.

В цих умовах адміністрації парку необхідно 
знайти баланс між інтересами відвідувачів та 
екологічними пріоритетами. З одного боку, ме
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тою бізнесу є отримання максимального при
бутку, з другого боку, існують встановлені 
природоохоронні вимоги на заповідній території. 
Вирішенням цієї дилеми стало обов'язкове укла
дання договорів з усіма туристичними суб' єктами 
на використання території в рекреаційних цілях. 
Договори укладаються на один рік незалежно 
від кількості відвідувань. Це дозволяє викласти 
в договорі умови перебування на території парку 
та відповідальність сторін, що є дуже важливим 
при розв'язанні можливих конфліктів. Укладен
ня договору має свої позитиви - бізнес виводить
ся з «тіні», відвідування парку стає здебільшого 
організованим. Крім того, умови виконання 
договорів передбачають наявність відповідної 
кваліфікації персоналу туристичних суб'єктів, 
що призводить до підвищення кваліфікації 
місцевого населення. Саме завдяки розумінню 
необхідності підготовки спеціалістів аграрно
го сектору економіки з новим рівнем знань в 
Мигіївському аграрному коледжі вже декілька

років поспіль діє спеціалізація «Сільський зеле
ний туризм» на базі звичного курсу підготовки 
агрономів. Деякі дисципліни викладають 
працівники парку.

Таким чином, в сучасних умовах господарю
вання та управління важливим напрямком робо
ти національного природного парку стає процес 
інтеграції в соціально-економічну структуру 
регіону, коли парк стає невід'ємним його компо
нентом. Це відбувається шляхом представницт
ва у всіх владних структурах, активної політики 
розвитку нових видів діяльності, зокрема в 
аграрних областях півдня країни невластивого 
для них раніше туризму та пов'язаних з ним по
слуг сфери обслуговування.

Артамонов В.А.
директор НПП «Бузький Гард»

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМ И ПОТРЕБАМИ

Формування екологічної свідомості насе
лення -  один із основних напрямків діяльності 
національних природних парків, які діють 
у відповідності до Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України», «Про охо
рону навколишнього природного середовища», 
«Положення про екологічну освіту» та інших 
нормативно-правових документів.

За 15 років діяльності Яворівського НПП 
склалася певна система екологічних заходів, 
визначено напрямки та мето
ди здійснення поставле-них 
завдань. Еколого-просвіт- 
ницькою роботою охоплені 
широкі верстви населення: 
діти дошкільного і молодшого 
шкільного віку, учнівська та студентська молодь, 
працівники підприємств та організацій, пред
ставники владних структур та місцевих громад.

Новим напрямком у сфері екологізації на
селення стала робота із дітьми, які позбавлені 
можливості вести повноцінне життя внаслідок 
вад фізичного або психічного розвитку, а також 
дітей, обділених увагою рідних -  сиріт, дітей із 
неблагополучних сімей тощо.

Визначення неповносправності з'явилося 
у зв'язку з розвитком суспільства й усві
домленням функціональних обмежень, які по
стали перед багатьма громадянами. Такі речі, 
як залучення людей з неповносправністю у 
суспільне життя і зміна ставлення до них здоро
вих людей, змусили переглянути власні погляди 
на цінність життя [1].

Обходити проблему, вважаючи, що її не існує 
тільки тому, що з нею не зіткнувся особисто -  це 

верх байдужості. Сучасному 
суспільству необхідно знайти 
в собі сили свідомо подиви
тися в очі дитині з будь-якою 
вадою, чи соціальним стано
вищем.

Невпевнено і доволі насторожено робимо 
перші кроки. Кожна наступна зустріч дає новий 
досвід і відвагу, усвідомлення того, що жаліти 
таких людей не можна, бо саме жалість робить 
їх неповноцінними.

Необхідно зосереджувати увагу на тому, що 
у всіх дітей з особливими потребами є власні 
інтереси, здібності й таланти, якими вони мо
жуть поділитися з іншими. Стан розумової

Хочеш допомогти -  спитай згоди. 
Не робіть нічого для нас без нас.
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Яворівський майстер клас

відсталості тривалий час вважався невиліковною 
вадою, однак тепер розумово відсталі вважають
ся людьми з надзвичайним потенціалом. [1]

Працівники парку ставлять перед собою 
завдання навчити, залучити їх до виконан
ня посильної практичної роботи. Важливо в 
перші хвилини знайомства подолати умовний, 
часто «надуманий» бар'єр, відчути гармонію і 
розуміння з боку дітей.

Учасниками наших експериментальних 
зус-трічей стали вихованці школи-інтернату 
для дітей з розумовою відсталістю (с. Бірки, 
Яворівський р-н), школи-інтернату Марії По
крови для дітей з вадами слуху (м. Львів) та 
вихованці Львівського Центру піклування про 
дітей.

В кожному окремому випадку контакт 
встановлювали за допомогою демонстрації 
відеосюжетів, які відображають красу природи, 
розглядали екологічні проблеми довкілля, прово
дили майстер-класи, ігри, запрошували шкільні 
театральні гуртки, творчих, цікавих людей. Так, 
для вихованців школи-інтернату с. Бірки та 
Львівського Центру піклування про дітей було 
проведено майстер-клас із виготовлення ляльки- 
мотанки та паперових квітів. Діткам пояснили, 
що рвати квіти не можна, краще їх замінити 
власноруч виготовленими паперовими.

Для дітей з вадами слуху школи-інтернату 
Марії Покрови (м. Львів) організовано ман
дрівку екологічною стежкою, огляд мальовничих 
краєвидів та відвідання історико-сакрального 
комплексу Страдецької гори. В майбутньому 
їх можна залучати до природоохоронних акцій 
«Пташина хатина» -  виготовлення шпаківень, 
«Екологічний десант» -  висаджування дерев, 
прибирання сміття тощо. Усвідомлення власної 
причетності до порятунку довкілля відіграє важ
ливу роль у формуванні екологічної свідомості 
і культури дитини -  майбутнього громадянина, 
члена суспільства.

Часто неповносправні діти не мають 
підтримки від батьків. На нашу думку, налаго
дити контакт між найріднішими можна за допо
могою емоцій та приємних відчуттів, отриманих 
в результаті спілкування із природою.

Територію Яворівського НІ IIІ було обстеже
но на предмет доступності екологічних стежок 
для людей із обмеженням руху. Згідно висновків, 
враховуючи рельєф місцевості, найбільш при
датною для пересування на візочках визнано 
екологічну «Стежку Івана Франка» в с. Лелехівка 
Яворівського р-ну. Керівництвом Парку запла
новано відповідне облаштування «Стежки» 
-  наповнення інфор-маційними стендами, 
візуальними позначеннями, які б компенсували 
необхідність усних повідомлень і відповідей для 
людей з вадами слуху. Важливим елементом об
лаштування стежок є влаштування спеціальних 
доріжок з твердим покриттям, поручнів тощо у 
відповідності до державних будівельних норм з 
урахуванням потреб неповно справних осіб [2].

Працівники парку особливу увагу приді
ляють і дітям «вулиці», обділеним турботою 
близьких. Це важлива соціальна проблема, адже 
серед згаданої верстви суспільства дуже часто 
зустрічаються талановиті діти. І, саме вчасне 
розкриття їх можливостей та оцінка здібностей 
може визначити майбутнє особистості. 
За участю вихованців Львівського центру 
піклування про дітей проведено ряд еколого- 
просвітницьких та природоохоронних заходів. 
Діти Центру мали змогу проявити себе під час 
пленеру юних художників. Варто зазначити, що 
20 із 60 вихованців Центру піклування вміло 
відобразили красу розточанських краєвидів на 
папері. Наші спеціалісти використовують різні 
форми роботи з єдиною метою -  зацікавити мо
лодь природоохоронною роботою і відволікти 
від небезпек «вулиці».

Отже, Яворівський НПП робить перші кроки 
до формування екологічної свідомості в дітей з 
особливими потребами. Організація соціальної 
допомоги дітям, які позбавлені можливості ве
сти повноцінне життя внаслідок вад фізичного 
або психологічного розвитку, потребує, в пер
шу чергу, зміни ставлення суспільства до таких 
дітей. Обов'язком суспільства є забезпечити 
створення відповідних умов, аби усі мали рівну 
можливість брати участь у суспільному житті і 
бути такими ж «нормальними», як і усі [1].

М.В.Біляк, ЕП. Любинець, С.М. Плесак.
НПП «Яворівський»



ДО СВІД СПІВПРАЦІ НПП «ДВОРІЧАНСЬКИИ» 
З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМ И

ДОСВІД СПІВПРАЦІ НПП «ДВОРІЧАНСЬКИЙ»  
З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

Територія НПП «Дворічанський» приваблю
вала увагу дослідників ще з кінця XIX століття. 
Видатні ботаніки колишньої Російської імперії 
досліджували флору крейдяних відслонень 
Харківщини біля с. Дворічна та с. Кам'янка. 
Серед них були відомі вчені, такі як О.М. Крас
нов, В.І. Талієв та Б.Н. Козо-Полянський.

Минуло більше століття, ніж на цій землі 
був створений національний природний парк. 
Вже сьогодні науковці відвідують територію 
самого Парку для вивчення флори, фауни, 
ландшафтів та прадавньої історії краю.

Відділ науки, моніторингу, та еколого- 
освітньої роботи НПП «Дворічанський», не
зважаючи на повне укомплектування кадрами, 
не змозі самостійно вирішувати питання вив
чення живої та неживої природи Парку. Серед 
співробітників відділу є спеціалісти в галузі 
мікології, геоботаніки, батрахології, герпетології 
та орнітології. Дослідити, наприклад, ентомо- 
фауну, яка представлена найбільшою кількістю 
видів, зусиллями тільки відділу не є можливим. 
Для вирішення наукових питань, покладених 
на науковий відділ, було укладено договір про 
наукове співробітництво НПП «Дворічанський» 
з Харківським на-ціональним університетом 
ім. В.Н. Каразіна, який включає в себе на
дання наукової допомоги Парку структурни
ми підрозділами університету -  Музеєм при
роди, Інститутом біології, Музеєм археології 
Слобожанщини, кафедрами біологічного та 
географічного факультетів.

Протягом 2012 року були отримані певні 
позитивні результати співпраці. Разом з 
географічним факультетом та кафедрою 
зоології та екології тварин було підготовлено 
картографічний матеріал щодо розширення 
меж території Парку. В НПП «Дворічанський» 
проводили свої дослідження ентомологи, ма- 
лакологи, арахнологи, альгологи, ботаніки- 
флористи. Результатом було виявлення на 
території парку 848 видів рослин та грибів, 
проведена первісна інвентаризація комах, 
павуків, м 'якунів, риб, вивчено розповсюд
ження червонокнижних представників флори 
і фауни в межах Парку. Досить плідною була 
співпраця з інститутами зоології та ботаніки 
Національної Академії наук України. Завдяки 
співробітникам цих установ було проведено 
первісну інвентаризацію наземної малакофау- 
ни та флори мхів.

Цікавим є досвід співробітництва з Музеєм 
археології Слобожанщини. У кінці липня 
2012 року, співробітниками національного 
природного парку «Дворічанський» в процесі 
обстеження донної частини русла річки 
Оскіл на глибині близько 9 м, на ділянці 
розташованій в 2 км на південь від с. Кам'янка 
Дворічанського району Харківської області 
було знайдено 14 великих уламків горщиків і 
4 крем'яних знаряддя. Фрагменти довгий час 
пробули у воді. У цілому дані уламки нале
жать до трьох різних епох.

Найдавніші з них відносяться до рєпінської 
культури (рубіж енеоліту -  ранньої бронзи, 
кінець IV - початок III тис. до н.е). Про все це 
розповіли нам співробітники Музею археології 
С лобожанщини.

У підготовці матеріалів до І тому Літопису 
природи національного природного парку 
«Дворічанський» - основної наукової теми Пар
ку, приймали участь також науковці та викладачі 
Харківського аграрного університету, Музею 
природничої історії м. Осло (Норвегія), НПП 
«Слобожанський», НПП «Гомільшанські лиси», 
представники харківського ентомологічного 
товариства. їх  зацікавленість мала професійний 
характер та бажання допомогти молодій 
науковій установі.

Досвід співпраці з науковими установа
ми має багато переваг, як то охоплення бага
тьох напрямів наукової діяльності, великий 
професіоналізм та авторитетність наукових 
досліджень. У своїй роботі адміністрація Пар
ку буде постійно розвивати співпрацю з науко
вими установами.

Височин М.О. 
НПП «Дворічанський»



РОЗШ ИРЕННЯ ТЕРИ ТО РІЇ НПП «ДЕРМ АНСЬКО-ОСТРОЗЬКИИ»:
Ю ДОСВІД СПІВПРАЦІ З ОРГАНАМ И М ІСЦЕВОГО САМ ОВРЯДУВАННЯ

РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП «ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКИЙ»: 
ДОСВІД СПІВПРАЦІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМ ОВРЯДУВАННЯ

Ефективне функціонування об'єктів при
родно-заповідного фонду різних категорій 
можливе лише при наявності достатньої площі 
об'єкту, яка забезпечить збереження та охорону 
природних комплексів того чи іншого регіону. 
Дане питання надзвичайно актуальне для 
південної частини Рівненської області, природні 
ландшафти якої значно трансформовані, відпо
відно, відсоток заповідності тут досить не
великий (від 0,18 % в Корецькому районі до 
3,79 % в Здолбунівському), а тому є потре
ба збільшення площі територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду. Позитивним кро
ком в цьому напрямку стало створення Указом 
Президента України № 1039/2009 від 11 груд
ня 2009 року національного природного парку 
(НПП) «Дермансько-Острозький». НПП створе
ний на території Острозького та Здолбунівського 
районів Рівненської області, до його території 
погоджено включення 5448,3 гектара земель 
державної власності, в т.ч. 1647,6 га земель, 
що надаються в постійне користування НПП, і 
3800,7 га земель, які включаються до його скла
ду без вилучення. В згаданому Указі Президен
та вказується також на необхідність підготовки 
матеріалів щодо розширення території парку 
відповідно до наукового обґрунтування.

Проектом створення НПП «Дермансько- 
Острозький» передбачалось, що територія 
національного природного парку розташову
ватиметься в межах трьох районів Рівненської 
області -  Острозького, Здолбунівського та Ду- 
бенського, та матиме загальну площу 19194,2 га, 
із них 8431,3 га земель надаються національному 
природному парку в постійне користування, тоб
то загальна площа парку повинна бути більша 
в 3,52 рази, а територія, що вилучається та 
передається парку в користування - більша в 5,12 
разів, ніж та, що реально увійшла до складу пар
ку. Причому, територія, що увійшла до складу, 
на відміну від науково обґрунтованої, є кластер
ною -  складається з 10 відокремлених частин, з 
яких лише одна має досить значну площу, решта 
є дрібними ділянками. Це утруднює управління 
даними землями та організацію їх охорони. Тому 
важливим завданням є збільшення території 
парку до науково обґрунтованих меж, для чого 
необхідна тісна співпраця з органами місцевого 
самоврядування, населенням та землекористу
вачами, оскільки тільки правильно і ретельно 
підготовлена інформаційна кампанія дозволить

ефективно здійснити весь комплекс заходів по 
розширенню території НПП.

Дане завдання може бути здійснено лише шля
хом поступових кроків. І першим етапом є ство
рення позитивного іміджу установи в місцевих 
громадах, оскільки, внаслідок прорахунків на 
етапі створення парку, відношення до нього в 
населення неоднозначне. В цьому напрямку вже 
здійснено ряд позитивних кроків. Так, голови 
Здолбунівської та Острозької районних держав
них адміністрації та районних рад включені до 
складу Науково-технічної ради нацпарку та бе
руть активну участь в розвитку установи. Зокре
ма, під час обговорення стратегії виконання Про
екту організації, від них надійшли раціональні 
пропозиції по облаштуванню території парку та 
організації природоохоронних заходів. Керівники 
районів розуміють надзвичайно важливу роль 
нацпарку як природоохоронної установи, центру 
екологічної освіти та туристично-рекреаційного 
осередку в регіоні. Так, співробітники парку 
активно долучаються до масових заходів, які 
проводяться в регіоні (зокрема -  Обласне свя
то обжинків, Молодіжний спортивний фести
валь, дні села тощо). Представники місцевих 
адміністрації приймають активну участь в 
заходах парку. Оскільки НПП «Дермансько- 
Острозький» має всі передумови для того, 
щоб стати потужним туристичним центром, 
при розробці заходів з розвитку туризму в 
районах розташування парку значна увага 
приділена саме даній установі ПЗФ. Суттєва 
роль тут належить відділам культури та туризму 
райдержадміністрацій, робота з якими ведеться 
в напрямку розробки туристичних маршрутів та 
розвитку зеленого туризму в регіоні.

Що стосується власне розширення 
території парку, досить тісну співпрацю в да
ному напрямку налагоджено з адміністрацією 
Здолбунівського району, яка зацікавлена в ефек
тивному функціонуванні парку та приймає ак
тивну участь в пошуку можливостей збільшення 
його території. Зокрема, в березні 2013 року про
ведено засідання координаційно-консультативної 
наради з головами територіальних громад 
Здолбунівського району, на якому обговоре
но проблеми функціонування та розширення 
території парку. Присутнім було повідомлено 
про аспекти діяльності установи, при цьому ак
цент робився на диференційований режим охо
рони та перспективи, які розкриває створення
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даної установи ПЗФ для місцевих громад. В 
даному напрямку здійснено ряд заходів. Так, 
рішенням Дерманської-першої сільської ради 
Здолбунівського району від 29 березня 2013 
року № 181 погоджено місцерозташування
земельної ділянки площею 273,7 га., а рішен
ням Дерманської-другої сільської ради 
Здолбунівського району від 8 квітня 2013 року 
№ 2 1 6  погоджено місцерозташування земельної 
ділянки площею 275 га для розширення території 
НПП «Дермансько-Острозький». Подальшими 
кроками адміністрації парку в напрямку роз
ширення території є налагодження співпраці з

адміністраціями та органами місцевого самовря
дування Острозького та Дубенського районів та 
подальша активна робота з місцевим населенням, 
зорієнтована на створення позитивного іміджу 
НПП «Дермансько-Острозький» в регіоні.

О.М. Верцеха 
НПП «Дермансько-Острозький»

(м. Острог)

ВИТОКИ ЕКОПРОСВІТИ ТА М РОЗВИТОК В БІОСФЕРНОМ У ЗАПОВІДНИКУ  
«АСКАНІЯ-НОВА» ІМЕНІ Ф.Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА НААН

Із Біосферним заповідником «Асканія- 
Нова» імені Ф. Фальц-Фейна пов'язано ба
гато починань, які в подальшому мали 
поширення в природоохоронній, науковій, еко- 
лого - просвітницькій та навчальній практиці на 
національному і світовому рівнях.

Приміром, екопросвітницька діяльність 
має свої витоки на початку XX століття, коли 
жителі Таврійської та Херсонської губерній 
стали цілеспрямовано відвідувати степову оазу 
з метою набуття досвіду із розведення дико
винних тварин та рослин в парках Ф. Фальц- 
Фейна. В декреті Ради Народних Комісарів СРР 
«Про Асканію-Нова» від 8 лютого 1921 року 
відзначалось: «Зважаючи на те, що Асканія- 
Нова є центр наукової та науково-застосованої 
праці міжнародної ваги, всі наукові та науково- 
застосовані установи Асканії-Нова повинні 
бути широко доступні для наукової та науково- 
навчальної діяльності, робітників, що не входять 
у штат Асканії». Тому, як за часів приватного, 
так і державного заповідника питання еколого- 
просвітницького і наукового характеру були пер
шочерговими серед його завдань.

З тих пір і дотепер відвідування заповідних 
об'єктів Асканії-Нова учнями навчальних 
закладів різного рівня входить в регіональні 
програми позашкільної роботи. Учні Чаплинсь- 
кого району, у якому розміщений заповідник, 
відвідують екскурсійні маршрути зоопарку і 
дендропарку безкоштовно. Це ж стосується 
спеціалізованих шкіл біологічного профілю з 
виховання обдарованої молоді, а також шкіл-

інтернатів та школярів з фізичними вадами. Від 
20-х років минулого століття Асканія-Нова є ба
зою практики студентів -  спочатку московських 
та харківських вузів, а в подальшому географія 
студентської практики суттєво розширилася і 
стала міжнародною.

Сучасна екопросвітня діяльність заповідника 
базується на співпраці з органами місцевого са
моврядування та широким колом навчальних 
закладів, туристичних фірм і включає наступні 
напрямки діяльності:
-  екскурсії пізнавального і науково-пізнавального 
характеру за 5 різними маршрутами;
-  робота Малої академії наук;
-  екологічні акції місцевого і загальнодержав
ного рівнів із залученням населення території 
біосферного заповідника і суміжних сіл;
-  практики студентів вищих начальних закладів;
-  викладання фахівцями заповідника курсу 
«Заповідна справа» у Херсонському держав
ному аграрному університеті та використання 
матеріалів заповідника у навчальних процесах 
інших закладів освіти;
-  співпраця з Херсонським обласним еколого- 
натуралістичним центром обдарованої молоді та 
станціями юних натуралістів;
-  науково-практичні конференції з вивчення та 
ознайомлення з еколого-господарською спадщи
ною Ангальтів та Фальц-Фейнів;
-  щорічний фестиваль авторської пісні, поезії та 
мистецтва «Скіфія»;
-  стаціонарні та пересувні виставки;
-  дні відкритих дверей, присвячені пам'ятним
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Перед розгорнутим віялом завмирають не тільки самки

датам заповідника, державним і міжнародним 
екологічним подіям тощо;
-  робота з делегаціями національного і 
міжнародного рівнів;
-  анкетне опитування населення і виявлення 
рівня його обізнаності екологічними проблема
ми та визначення шляхів їх розв'язання;
-  видання та розповсюдження екопросвітницької 
та наукової літератури;
-  постійна співпраця із засобами масової 
інформації: преса, радіо та телебачення (рис 1).

Для виконання такого переліку заходів 
залучаються не тільки працівники секто
ру екологічної пропаганди, а й науковці та 
працівники апарату управління, оскільки окремі 
акції вимагають злагоджених дій природоохо
ронних, наукових і господарських підрозділів 
установи, функціональні завдання яких ма
ють взаємозв'язок. Координація таких дій 
здійснюється через вчену та координаційну ради 
біосферного заповідника.

У чому проявляється результативність 
екопросвітницької діяльності? Перш за все, 
слід говорити про підвищення обізнаності на
селення завданнями заповідника і переборен
ня ставлення місцевих мешканців до установи, 
як до місця впровадження амбітних інтересів 
купки вчених. Підвищення знань людей, про 
роль і місце заповідника, впливає на збережен
ня окремих рідкісних видів природи України, 
які розводяться і випускаються із зоопарку

«Асканія-Нова». Важливим є розкриття мож
ливостей реалізації місцевого населення через 
участь в життєдіяльності заповідника, посилен
ня впливу культури місцевого населення через 
працівників установи, які одночасно є членами 
місцевої громади. Високий рівень культури утри
мання екскурсійних маршрутів, демонстрація 
відвідувачам експозицій усталених і нових 
технологій вирощування рослин, дбайливе став
лення до тваринного світу стимулює покращення 
відношення людей до оточуючого середовища в 
цілому і надихає на створення подібних приват
них дендро - та зоопарків. За останні десятиліття 
в південних степах України створено два нових 
парки та зоокомплекси і ведеться робота над 
розбудовою нових. В цей же період розвинулась 
нова форма взаємодії заповідника з приватними 
підприємцями -  власниками кафе, ресторанів, 
готелів, приватних садиб зеленого туризму, що 
пов'язані з обслуговуванням туристичного потоку 
після огляду заповідних маршрутів. Визначення 
масштабів реального впливу екопросвітницької 
діяльності може бути здійснено лише в певній 
мірі. Так, в грошовому еквіваленті можна 
оцінити прямі надходження до спеціального 
фонду установи в межах 2,2-2,7 мільйони гри
вень. Цей рівень може бути збільшений у 1,5 
рази при повному завантаженні екскурсійних 
маршрутів. Але в значно більшій мірі -  до 25 
разів -  оцінюється грошовий обіг приватних 
структур, пов'язаних з екотуристичним бізнесом. 
Залишається неоціненою найбільш важлива сто
рона екопросвітницької діяльності, методика якої 
є і ще довго буде предметом дискусії -  формуван
ня екологічноі обізнаності і свідомості та став
лення до оточуючого середовища, гідного люди
ни XXI століття.

В.С. Гавриленко
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» 

імені Ф.Е. Фальц-Фейна

ПІДТРИМ КА ПОПУЛЯЦІЙ д и к и х  б д ж іл

І

Однією з ключових ланок у світі живої 
природи є бджолина, як встановлено, 75- 
85% флори квіткових рослин запиляють

бджолині види. їх  основне ядро представля
ють одиночні бджоли. Зменшення видової 
різноманітності цієї групи комах веде до
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збіднення та деградації природних рослин
них угруповань.

Загальне число різних видів бджіл, що на
селяють Землю, досягає приблизно 20 тисяч. 
Дикі бджоли відіграють найважливішу роль у 
запиленні багатьох кормових, садових, баш
танних і технічних культур. Однак, протягом 
останніх десятиліть чисельність диких бджіл- 
запилювачів різко знизилася. Причиною тому є 
масове зниження популяції бджіл через руйну
вання їх природного середовища існування.

Більшість диких бджіл використовують для 
закладки своїх гнізд готові порожнини різного 
походження - порожнини в стеблах рослин, ка
менях і між ними, ходи личинок жуків в дереві, 
порожні раковини молюсків.

Знищення місць проживання диких бджіл 
відбувається головним чином під час оранки 
земель, випасання худоби, викошування траво
стою, масового застосування пестицидів. Ско
рочення чисельності запилювачів, в кінцевому 
рахунку, призводить до недозапилення і не- 
доотримання насіння багатьох культур. В той 
же час, кажучи про комахи-запилювачі, увага 
приділяється лише домашній медоносної бджолі 
і розвитку культурного бджільництва. Про
те ні кількість домашніх бджіл, ні їх біологічні 
особливості не дають можливості повною 
мірою заповнити негативні наслідки, пов'язані з 
зубожінням фауни диких бджіл.

У великих містах бджоли зустрічаються дуже 
рідко. В умовах агробіоценозів, паркових зон, 
а також на заповідних територіях, де частково 
проводиться господарські роботи, можливість 
гніздування диких бджіл різко обмежена. Звичайні 
заходи «окультурення» території (видалення 
відмерлих і старіючих частин крон чагарників і 
дерев, хмизу, торішніх стебел трав'янистих рослин 
та їх спалювання) призводять до загибелі значної 
частини гнізд бджіл і позбавляють їх звичних 
місць гніздування. Очевидно, необхідний ком
плекс заходів щодо збереження та відновлення 
видового різноманіття бджолиних, підвищенню їх 
чисельності в антропогенно змінених ландшафтах, 
а також розведення та використання в сільському 
господарстві окремих корисних видів. У цих умо
вах використання спеціальних штучних гніздилищ 
(вулика Фабра), що заповнюють недолік порож
нин гніздування природного походження, може 
мати суттєве значення для підтримки природних 
популяцій диких бджіл.

Ідея створення «Готелю для бджіл» - не нова, 
вона вже зайняла своє почесне місце в країнах 
Західної Європи, де дуже багато надається уваги

проблемам захисту навколишнього середовища. 
Аналогічні проекти в Німеччині, Англії і Франції 
були заохочені престижними нагородами, для 
України - це швидше «новинка». Тому, перейняв
ши ініціативу німецьких колег, співробітниками 
НІ 111 «Чарівна гавань» було поставлено завдан
ня - відтворити такий проект на території пар
ку. Мета проекту полягала в інформуванні та 
просвітництві населення та туристів, а також збе
реження і розмноження популяцій диких бджіл.

У конструкцію «готелю» входили такі типи 
гніздувань: відрізки стовбурів дерев з просверд
леними в торці отворами (гніздові канали); 
пучки нарізаних порожнистих стебел очерету 
(Phragmites australis) і пучки стебел ожини (Rubus 
sp.) з м'якою серцевиною, призначені для видів, 
які вигризають гніздовий канал. Гнізда вкладали
ся в корпус «готелю», який був встановлений на 
території Національного парку «Чарівна гавань» 
в заповідному урочищі Великий Кастель.

У «готелі» були заселені дикі бджоли: Hoplitis 
manicata; Heriades crenulatus і Megachile rotundata. 
Заселення проводилося під керівництвом профе
сора Таврійського національного університету ім.
В.І.Вернадського, д.б.н. Іванова С.П. У результаті 
встановлення готелю планувалося отримати 
довготривалі колонії підселених видів, а також от
римання гнізд ос і бджіл, що мешкають на території 
парку для подальшого вивчення їх популяцій.

28 травня 201 Зр встановлена конструкція го
телю була спалена зловмисниками! Що свідчить 
про низький рівень інтелектуального розвит
ку певної категорії людей, а також про те, що 
наше суспільство ще не готове до європейських 
стандартів і потребує активних соціальних 
проектів та проведення роз'яснювальної робо
ти. Тому, щоб уникнути подібних інцидентів, 
було вирішено створити нову конструкцію «го
телю для бджіл» в заповідному урочищі «Джан- 
гульське зсувне узбережжя», де буде забезпече
на відповідна охорона.

м.н.с. Жидков В.Ю., 
к.т.н.,н.с. Кириченко О.В., 

директор НІШ  Риков А.Ю. 
НПП «Чарівна гавань»,
Чорноморське, АР Крим 
д.б.н., проф.Іванов С Л . 

Таврійський національний університет 
ім. В.І.Вернадського, Сімферополь
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ З АДАПТАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОСИСТЕМ АМ И 
ДО ЗМІН КЛІМ АТУ В ПОЛІСЬКОМ У ПРИРОДНОМ У ЗАПО ВІДНИКУ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ З АДАПТАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОСИСТЕМАМИ  
ДО ЗМІН КЛІМАТУ В ПОЛІСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

В Поліському заповіднику в рамках 
спільного з Європейським Союзом проек
ту проводились роботи з посилення стійкості 
лісоболотних територій до впливу пожеж, з 
відновлення вересово-молінієвих пустищ, 
боліт та проведення природоохоронних 
(біотехнічних) заходів. В Україні і передусім 
у Поліссі на відміну від Західної і Середньої 
Європи, де інтенсивно використовуються в 
лісовому і сільському господарстві земельні 
ресурси, є велика кількість покинутих сіль
ськогосподарських осушених земель, на яких 
доцільно відновлювати болота, пустища. В 
Україні майже не вивчались традиційні архаїчні 
практики догляду за луками, пасовищами, пу
стищами і такий досвід майже не використо
вувався в природоохоронній роботі. Роботи по 
проекту у великій мірі використовували місцеві 
традиційні екологічні знання. Луки, болота, 
ліси, камені, джерела-криниці мають велике са
кральне значення для місцевого люду і ці звичаї 
необхідно вивчати, популяризувати та викори
стовувати в справі охорони природи.

В районі Поліського природного заповідника в 
минулому вересові пустища займали великі площі 
і їх питома вага складала біля 12%. Тут існувала 
відгінна система утримання великої рогатої ху
доби жителями Овруцько-Словечанської кря
жу та система весняних палів (пропалювання) 
рослинності. На жаль в наш час вересовища в 
Україні не охороняються і вони повсюдно май
же зникли повністю. Багато помилкових твер
джень на тему доцільності охорони пустищ в 
Україні. Найбільш типовий стереотип «науково
го» погляду озвучений В. Соломахою (2006). «Не 
менш суттєві відмінності між біорізноманіттям 
сільгоспугідь наших країн (Англія і Україна, 
прим, авт.) зумовлені історичними підходами до 
господарювання. Наприклад, в наших агроланд- 
шафтах... мало практикується випалювання, 
як метод догляду за пустищами та луками. Не 
проводиться... зимовий випас... Теза, з якою 
важко погодиться -  це надання пустищам пере
ваги перед лісами при відновленні природної 
рослинності. Звичайно, для жителів Британських 
островів пустища -  це національна гордість. Але 
не можна забувати три факти. Перший -  переваж
на більшість пустищ мають вторинне походжен
ня і утворились на місці вирубаних лісів. Другий 
-  ліси мають найбільшу цінність, як з глобальної 
точки зору, особливу в епоху порушення балан

су парникових газів, так і з регіональної -  як ре
гулятори клімату та стоку. Третій ліси є осеред
ками найбільшого природного біорізноманіття. 
Тому, не заперечуючи важливості збереження та 
відновлення пустищ, що, до речі є відносно де
шевим і швидким процесом, головну увагу за 
можливості, треба було б приділити відтворенню 
лісів». Помилковість всіх без винятку наведених 
і подібних до них тверджень очевидна. В Поліссі 
традиційно проводились і випалювання, як догляд 
за пустищами та сіножатями, і зимовий випас, і 
пустища -  така ж наша національна гордість.

"козуля

"заєць

"ЛОСЬ

■мишоподібні гризуни 

■рись

Рис. 1. Динаміка рясноти (біомаси) в часі різних видів 
ссавців на вересовищі після лісового згарища 2002р. в 
Поліському природному заповіднику

Вересово-молінієві і вербово-трав’яні бо
лотні екосистеми -  це типова рослинність 
«пасовищного типу», котрі відіграють надзви
чайно важливу роль в збереженні цілого ряду 
рідкісних видів від бортних бджіл, комах- 
ентомозапилювачів до мишоподібних гризунів, 
зайця -  біляка, козулі і рисі включно. Для їх 
збереження за кордоном розроблена ціла схе
ма спеціальних мір догляду: від мозаїчного 
періодичного випалювання старіючих ділянок 
вересу до механічного підготовки ґрунту для 
відновлення вересовищ.

Існуючі проекти по ренатуралізації осушених 
торфових боліт у світі переважно націлені на за
сипання існуючої осушувальної мережі каналів 
чи підняттю рівня ґрунтових вод завдяки спо
рудженню шлюзів чи гребель. Такі проекти, у 
порівнянні з тим, що виконувався в Поліському 
заповіднику, технічно складні і при виконанні 
вимагають значних капіталовкладень та обслуго
вуючого персоналу. При цьому в таких проектах
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відновити попередній гідрологічний режим в по
вному обсязі майже ніколи вдається. До останньо
го часу подібні до пропонованого автором проек
ти з ренатуралізації боліт за допомогою створення 
сприятливих умов на водотоках для бобрових 
поселень невідомі. Бобер споконвічно активно 
впливав і у великій мірі визначав гідрологічний 
режим малих річок та боліт Полісся завдяки спо
рудженню гребель. Людина у минулому в своїй 
діяльності по боротьбі з посухами і створенні 
поливних земель активно використовувала бо
бровий досвід по створенню гребель на малих 
річках. В давнину майже кожне українське село 
мало власну греблю, став і водяний млин.

■
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-надмірно підтоплені оолота 
- відновлені болота на 
осушувальних землях 
-проектована ділянка з 
відновлення природної рослинності 
-ділянки з різко зниженим рівнем 
ґрунтових вод
-відновлене природне русло 
водотоку
-існуючі штучно створені боброві 
греблі
-проектоване боброве поселення

Рис. 2. Схема відновлення природного гідрологічного режи
му в північній частині Жолобницької осушувальної системи

Роботи з відновлення боліт, верболозів і 
іншої природної рослинності були спрямованні 
на створення цілого ряду гребель, котрі споруд
жувались по технології «бобрових», на підняття 
рівня води в каналах, на перенаправлення сто
ку води по природних водотоках. Це дало змо
гу знизити негативний вплив підтоплення на 
природній ділянці р. Жолобниця і тут з ’явилась 
природна кущова і деревна рослинність (рис. 2.).

Природоохоронні (біотехнічні) заходи 
проводились в межах охоронної зони та по
близу екологічних стежок. Відновлення 
вересово-молінієвих пустищ, верболозів на 
болотах спрямовані на посилення загальної 
біологічної продуктивності популяцій різних 
видів травоїдних від полівок до лося ( рис. 
1). Підвищення щільності популяції і біомаси 
травоїдних буде сприяти в свою чергу і росту 
чисельності хижаків (горностая, норки, куниці

Рис. З. Зовнішній вигляд спорудженої греблі 
на осушувальному каналі

лісової, лисиці, бородатої і сірої сов, волохатого 
сича та сищика горобця, рисі). Даний пілотний 
проект в Поліському заповіднику з урахуванням 
тематичної широти буде мати не тільки науково- 
прикладне значення, але й відіграватиме й важли
ву просвітницьку роль.

Методи охорони тваринного світу, котрі ба
зуються на активному втручанні людини в жит
тя мисливського чи червонокнижного виду, 
все більш активно використовуються в різних 
країнах світу. В Україні на жаль до останнього 
часу в переважній більшості використовується 
термін «біотехнія», котрий вживається в нас у 
досить широкому розумінні. Виник цей термін в 
мисливствознавстві і очевидно необхідно визна
читись з тим, чи доцільно його вживати стосовно 
природоохоронних проектів. Екстенсивні методи 
охорони тваринного світу, як то заборона чи обме
ження полювання, створення природоохоронних 
територій, виведення виду з числа мисливських 
видів часто не дають бажаного результату. Разом 
з тим це досить проста форма прозвітуватись про 
прийняті міри з охорони.

В світовій і вітчизняній практиці з прове
дення біотехнічних заходів стосовно рідкісних 
хижих тварин майже не проводили роботи по 
збільшенню доступних в природі кормів. Для 
прикладу, в Поліському природному заповіднику 
на вибраних площадках в місцях характерно
го природного біотопу створюються щільності 
популяцій полівок, котрі були характерні для 
минулого. Відтворити на сьогодні природним 
шляхом продуктивні екосистеми минулого («па
совищного типу») без відновлення хутірної си
стеми проживання, випасу, створення високої 
питомої ваги вересовищ, молодих лозняків, 
старих дубових лісів з високими урожаями жо
лудя неможливо. Тому на невеликій площі були



16 ЕКОЛОГІЧНІ ТАБОРИ НА БАЗІ НПП «ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИИ»

як би змодельовані високомозаїчні екосистеми 
минулого з вересово-молінієвими пустищами, 
з відновленими болотами з молодими лозняка
ми та перелогами. Створити більший відсоток 
«пасовищних» територій для копитних, зайця 
та полівок неможливо через брак коштів та 
законодавчі обмеження. В Поліссі в справі охо
рони рисі нині найбільш пріоритетним завдан
ням є створення ділянок з рослинності «пасо
вищного типу» з високими щільностями козулі 
і зайця. Проект в Поліському заповіднику був 
спрямований ще і на розв'язання цього питан
ня. Технології з відновлення вересовищ та боліт 
будуть корисними і для мисливського господар
ства. Мисливці часто в зниженні чисельності 
зайця і козулі звинувачують рись, наводячи 
в якості доказів власної точки зору випадки 
знахідок добутих зайців і козуль цим хижаком. 
Безперечно, що для таких висновків є підстави. 
Але необхідно пам'ятати, що рись теж має 
право на життя і за нинішніх умов, щоби мати 
відповідне поголів'я козулі і зайця потрібні 
додаткові кошти на створення продуктивних 
популяцій, котрі б давали можливість і утриму
вати рись на території мисливських господарств 
і мати можливість полювати на зайця і козулю. 
Незважаючи на чисельні спроби організувати 
біотехнію по козулі і зайцю, в масовому вигляді 
такі заходи в Україні не проводяться.

Бородата сова рідкісний червонокнижний 
вид, котрий в останні роки з причини погіршення 
кормових умов (зниження чисельності полівок) 
перестав гніздиться на багатьох ділянках 
Поліського заповідника. Для збереження цього 
виду в потенційних гніздових біотопах на еко- 
тонах (узліссях) перехідних боліт та лісу були 
створені ділянки з високою щільністю полівок. 
Бородата сова вид, котрий веде кочовий спосіб 
життя і для успішного гніздування цих сов 
необхідно створити високу щільність полівок 
саме в квітні -  першій половині червня. В по
дальшому дорослі птахи з молодими полиша
ють місця гніздування, кочують з місця на місце 
в пошуках їжі і не потребують високої щільності 
полівок в місцях гніздування. Тому підгодівлю

полівок необхідно проводити з жовтня до травня 
і в період гніздування бородатої сови зробити їх 
доступними для добування совами. Цей вид сов 
здатний полювати на полівок у високих заро
стях вересу і молінії. Висока щільність полівок і 
дрібних птахів в холодну пору року дасть змогу 
відродити і зберегти гніздову мікропопуляцію 
двох інших червонокнижних видів сов -  сищика- 
горобця та волохатого сича.

Чисельність лося в зимовий період 2012- 
2013р. у районі проведення робіт з відновлення 
боліт істотно зросла. Для старіючих напівсухих 
верболозів в Поліському заповіднику доцільно 
проводити омолоджування - зрізати верболози 
бензопилами і спалювати. Однак, зважаючи на 
законодавчі обмеження та негативне ставлення 
до таких заходів з боку науковців, громадських 
організацій, проводити такі заходи в заповіднику 
не планується. В більшості рекомендацій з охо
рони рідкісних тварин заходи з покращення 
забезпеченості кормами в природі не передбачу
ються, бо вони затратні і потребують проведення 
довготривалих робіт. В майбутньому здійснення 
подібних заходів буде проблемним з причини 
відсутності необхідних коштів.

В рамках проекту здійснювались і інші за
ходи. Так був упорядкований краєзнавчий му
зей, започатковано роботу майстер-класу для 
фотографів «Фото дикої природи». В рамках туру 
«Фото дикої природи» будуть проводиться на
вчання з користування сучасною фототехнікою, 
особливості поведінки диких тварин, технічних 
прийомів фотографування диких тварин (зі схо
ванок, використання костюмів типу «кікімора», 
влаштування скрадків з природного матеріалу і 
ін.). В Поліському заповіднику створена змістовна 
фото і відеотека.

С. М. Жила
директор Поліського 

природного заповідника

ЕКОЛОГІЧНІ ТАБОРИ НА БАЗІ НПП «ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИЙ»

Екологічний табір «Деснянські зорі» Придеснянській частині установи на березі
національним природним парком «Деснянсько- річки Десна з 2002 року. Основна мета заходу
Старогутський» проводиться в рекреаційній ~~ поєднання оздоровлення дітей та еколого-
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освітня діяльність, підготовка науково- 
дослідних робіт в системі Малої академії наук 
України (МАН), сприяння поширення досвіду 
організації екологічних таборів серед закладів 
освіти Сумської області та за її межами.

Вперше екологічний табір було проведено в 
рамках спільної робочої програми українсько- 
голандського співробітництва в галузі охо
рони природи та користування заповідними 
територіями на 2001-2003 рр.». З того часу 
було опробовано різні моделі проведення 
екологічного табору. Незмінною в усі роки 
є орієнтація на інтенсивне навчання дітей- 
учасників. Проведення екологічних таборів на 
базі НПП «Деснянсько-Старогутський» для 
школярів старшого віку стало важливим етапом 
виховання екологічної культури, придбання пер
ших кроків проведення наукових досліджень, 
підготовки та оформлення дослідницьких 
робіт. Екологічний табір -  зразок кооперації 
НПП «Деснянсько-Старогутський» та Сумсь
кого обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю, в рамках 
Обласної програми оздоровлення дітей, які 
вдало поєдналися з науковими дослідженнями 
по біології.

З того часу було апробовано різні моделі 
проведення екологічного табору. Найбільш 
ефективною була визнана модель 2007 року. 
Тоді табір пройшов у формі наметового, а на
вчальний процес було адаптовано для слухачів 
Сумського територіального відділення Малої 
академії наук.

Організація екологічних таборів не без
підставно вважається одним із найбільш ефек
тивних способів еколого-освітньої роботи у 
національних природних парках. Проте існує 
багато організаційних проблем, які заповідна 
установа самостійно вирішити не може. Як 
правило, співробітники заповідних установ 
не можуть брати на себе відповідальність за 
дітей, що перебувають у екологічному таборі. 
Потрібно дотримуватися гігієнічних норм 
щодо приготування їжі та переліку продуктів, 
які дозволені для дитячого харчування в 
експедиційних умовах. Обов'язковим завдан
ням для заповідної установи є обладнання місця, 
де будуть відбуватися заходи. Це і облаштуван
ня наметового табору, організація постачан
ня продуктів, води та дров, подача електрики, 
план маршрутів для екскурсій. Особливої уваги 
потребують матеріали і обладнання для занять 
та різноманітних заходів. Кожна з категорій 
людей, які перебувають в екологічному таборі, 
має свої потреби та режим роботи. Для роботи 
в екологічному таборі відібраються діти з числа

слухачів Сумського територіального відділення 
МАН, гуртківців міських та районних станцій 
юннатів області. Тривалість проведення заходу 
10 діб. Самоуправління у таборі, дозвілля дітей 
організовується керівниками гурткової роботи 
міських та районних станцій юннатів. Вони та
кож несуть відповідальність за техніку безпеки 
у таборі, харчування дітей.

За період проведення екологічних таборів 
викладачами запрошувались кваліфіковані 
біологи із Сумського аграрного та педагогічного 
університетів, Інституту зоології НАН України 
та Музею народної архітектури та побуту НАН 
України, і, звичайно, національного природного 
парку. Половина з них-кандидати наук, доценти.

Інстуктори проводять заняття групові 
та індивідуальні за напрямами: ботаніка,
теріологія, альгологія, гідробіологія, іхтіологія. 
На заняттях досліджуються запаси лікарських 
рослин та продуктивність лук, вивчаються 
їстівні та отруйні гриби, а також гриби-паразити 
рослин, навчаються методам вивчення ґрунтів, 
дрібних ссавців, птахів, водних безхребетних, 
комах тощо.

Практичні заняття поділяються на групові 
та індивідуальні. Всі інструктори проводять по 
одному заняттю в кожній із груп (6-7 чоловік). 
Для індивідуальних занять школярі обирають 
собі інструктора, отримують від нього персо
нальне завдання.

Зважаючи на викладене вище, стає 
зрозумілим, чому більшість національних 
природних парків України екологічні табо
ри не проводять, або обмежують свої функції 
підготовкою баз та проведенням екскурсій.

Робочий день складається із трьох ча
стин. Перша частина присвячена груповим 
заняттям. Діти щодня знайомляться з новими 
дисциплінами під керівництвом досвідчених 
інструкторів. Більшість занять проходить в 
формі екскурсії, перед якою проводиться тео
ретична підготовка.

Після обіду та за потребою в інші години 
діти займалися індивідуально із інструкторами 
тими напрямками, що і на групових занят
тях. Мета цієї роботи -  поглиблене знайом
ство із дисципліною і спроба зробити влас
не дослідження. Крім того проводяться 
факультативні заняття, наприклад, по закла
данню екологічних стежок (НПП «Деснянсько- 
Старогутський»), генетиці (Київський націо
нальний університет ім. Тараса Шевченка), 
та популяційній біології рослин (Сумський 
НАУ). Трупові практичні заняття відвідують 
і керівники гурткової роботи. Загалом під 
керівництвом інструкторів кожен юннат робить
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своє невеличке дослідження, результати якого 
представляє у вигляді доповіді безпосередньо 
у таборі на одній із двох конференцій. Завдан
ня складне з огляду того, що часу на підготовку 
роботи всього лише 3-4 дні, а доповідь потрібно 
виголосити з презентацією на комп'ютері. Всі 
юннати з роботою встигають. По-перше, діти 
на практиці опановують різноманітні методи 
польових спостережень за різними природни
ми об'єктами. Подруге, повністю проходять 
цикл дослідницької роботи від постановки про
блеми і ознайомлення з методикою до отриман
ня результатів, їх обробки та оприлюднення 
висновків. По-третє, у таборі формується сере
довище спілкування. Варто відмітити і той факт, 
що запрошені фахівці на власному прикладі 
показують важливість і успішність подібної 
діяльності, що може стати в пригоді юнакам та 
дівчатам у виборі майбутньої професії.

А увечері -  час дозвілля. Наприклад, 
активісти «Українського екологічного клу
бу «Зелена хвиля», який діє на базі кафедри 
екології Національного Університету «Києво- 
Могилянська Академія», проводили рухливі і 
настільні ігри на екологічні тематики, допома
гали юннатам розвивати командні навички та 
проводили різноманітні соціологічні опитуван
ня серед школярів, керівників гурткової роботи 
та інструкторів.

Одна із проблем, що стосується не лише 
техніки використання дослідницької роботи 
дітьми шкільного віку, але й рівня їх мотивації, 
пов'язана із тим, що юний виконавець не уявляє 
перед початком досліджень кінцевого результату. 
Тому в таборі інструктори та керівники гурткової 
роботи намагаються, щоб учень не лише засвоїв 
методики і зібрав матеріал, але й опрацював 
отримані дані, зробив висновки і доповів про 
результати роботи. Таким чином, фактично 
дослідження дітьми було виконано повністю, і 
по завершенню табору, вже вдома, діти можуть 
продовжити свої спостереження за підтримки 
керівників гурткової роботи, які також навчалися 
під час перебування в таборі і мали можливість 
ознайомитися із методикою та технікою.

Значним здобутком за час проведення 
екологічного табору «Деснянські зорі-2008» була 
апробація принципів і методів роботи навчально- 
методичного посібника «Дослідницька робота 
школярів з біології» за загальною редакцією 
к.б.н. С.М. Панченко та к.п.н. Л.В. Тихен- 
ко, ідея видання якого також народилася у 
екотаборі. Посібник рекомендований до друку 
вченою радою Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, йому нада
ний гриф Міністерства освіти України. У 2013

році готується до друку навчально-методичний 
посібник «Основи спостережень за станом 
довкілля». Він теж виходить в світ за загальною 
редакцією к.б.н. С.М. Панченко та к.п.н. Л.В. 
Тихенко. У методичному посібнику викладено 
основи дослідницької роботи школярів з біології 
і практичні рекомендації щодо різних аспектів 
моніторингу рослинного покриву і тваринно
го населення територій. Методики розроблені 
фахівцями науково-дослідних установ та ви
щих навчальних закладів і адаптовані для вико
нання старшокласниками. Рекомендований для 
педагогів загальноосвітніх та позашкільних на
вчальних закладів, викладачів і студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів, а також тих, 
хто переймається проблемами охорони природи.

Невдачі і складнощі організації 
попередніх таборів «Деснянські зорі» змуси
ли організаторів шукати нові можливості. Змін 
зазнала форма табору. Він перебував два роки 
наметовим. Це істотно зменшило вартість про
екту. Харчування фінансувалося за рахунок 
обласної програми оздоровлення талановитих 
дітей. Обладнання для табору (намети), транс
порт для перевезення дітей надав обласний 
Центр позашкільної освіти та роботи з талано
витою молоддю. Оплату праці інструкторів та 
облаштування місця наметового табору брав 
на себе НПП «Деснянсько-Старогутський». З 
2011 року учасники екологічного табору по
чали мешкати у будиночках на обладнаній базі 
НПП «Деснянка».

Щороку організатори прагнуть внести щось 
нове в роботу екологічного табору.

До екологічного табору запрошувались 
представники некомерційного партнерства 
сприяння розвитку орнітології «Птахи і люди» 
(м. Москва) та співробітниця Російської про
грами Wetlands International. Разом вони 
організовували і проводили популярні в Європі 
змагання із бьордингу.

До екологічного табору запрошувались 
і школярі із сусідньої Російської Федерації, 
які поповнювали лави учасників і разом з 
українськими товаришами проходили навчання.

Екологічний табір «Деснянські зорі» 
організатори розглядають як елемент у 
комплексі освітньої роботи, тому керують
ся такою формулою: «талановита молодь - 
природно-заповідні території -  екопросвіта 
- профорієнтація -  надійна кадрова зміна» . 
Із колишніх учасників екологічного табору 
школярі стали студентами КНУ імені Тара
са Шевченка, Києво-Могилянської академії, 
регіональних медичних, педагогічних та аграр
них ВУЗів..Організатори подібних заходів му-
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сять пам ятати, що проведення екологічного 
табору не закінчується відразу після від'їзду 
останнього учасника. Слід показати свою 
роботу. Для цього готуються прес-релізи, 
розміщується інформація в Інтернеті, по 
можливості, на телебаченні.

О.М. Капіруля 
Директор НП П 

«Деснянсько-Старогутський»

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ РЕГІОНУ

Екологічна освіта та виховання -  один з 
пріоритетних напрямків діяльності Ічнянського 
національного природного парку. Ця робота про
водиться у тісній співпраці з місцевими органа
ми виконавчої влади та місцевого самоврядуван
ня. Підписано договір про співпрацю з відділом 
освіти Ічнянської райдерж-адміністрації. 
Працівниками парку проводиться актина еколого- 
освітня робота з Ічнянським професійним аграр
ним ліцеєм, школами, дитсадками міста та райо
ну. Проводяться різні форми роботи, зокрема: 
природоохоронні акції:
«Допоможемо перези
мувати птахам», «Збе
режемо первоцвіти»,
«Збережемо ялинку»,
«Мальовничим водо
ймам -  чисті береги»; 
місячник тиші «Тихіше, 
птахи на гніздах»; свя
то зустрічі птахів, свя
то посадки калини 
«Благословляємо на світ 
красу калинову», свято 
посадки барвінку «Сте
лися, барвінку...»; усні 
журнали «Ліс -  це храм 
природи», «Вода -  осно
ва життя»; конкурси: фотоконкурси «Квітковий 
розмай», «Тварини і ми», конкурси малюнків 
«Ці птахи зимують разом з нами», «Квітка моєї 
душі», «Краса водойм рідного краю», конкурс 
плакатів «Ліс: краса і біль», літературний кон
курс «Я малюю словом осінь», конкурс паперо
вих сніжинок «Диво подібне до природного», 
конкурс новорічних композицій «Зимовий бу
кет замість ялинки»; екологічний мітинг «На 
захист тварин замовимо слово»; творчі години 
«В аплікаціях відтворимо досконалість форм 
природи»; екологічний моніторинг «Конфлікт 
чи гармонія, друзі чи вороги»; фотовистав
ка «Не забруднюйте чисте обличчя природи»;

квітковий калейдоскоп «Квіти -  окраса нашого 
життя», створення рукотворної книги «Посібник 
екологічної ввічливості» та інше. Спільно з рай
онною дитячою бібліотекою проводяться за
ходи для дітей: літературні читання «Поезія на
роджена любов'ю до природи», «Краса природи 
виражена в слові», літературна карусель «Пори 
року», книжкова виставка-гра «Цікавий світ на
вколо тебе». При організації еколого-освітніх 
заходів широко практикується проведення 
екологічних ігор. Як окремий захід проводиться

екологічна грамандрівка 
«Будь природі другом». 
Окрім того, проводять
ся різні презентації, 
лекції, бесіди, екскурсії. 
Випускається щоквар
тальний інформацій
ний вісник «Природа 
Ічнянщини», агітаційні 
листівки природоохо
ронного спрямування, 
які розповсюджуються 
по школах. Тематика 
листівок різна: «Чи
сте довкілля -  чиста 
совість», «Бережіть 
цілющі скарби приро

ди», «Дбайливим будь, коли дари приймаєш», 
«Сірник малий -  лихо велике», «Як серцем 
чуйний -  прояви турботу!», «Тихіше! Птахи на 
гніздах!» та інше.

Варіативною формою роботи є організація 
свят «Водохреща» та «Івана Купала» з місцевими 
громадами, що сприяє відродженню народних 
традицій, здійсненню цілеспрямованого впливу 
на світогляд, поведінку та діяльність населення у 
формуванні екологічної свідомості та залученні 
молоді до збереження природної спадщини.

У відповідності до Положення про еколого- 
освітню діяльність заповідників і національних 
природних парків України з метою зміцнення
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і розширення взаємодії з громадськістю, спри
яння всебічного розгляду і вирішення на висо
кому професійному рівні питань, пов'язаних з 
екологічним вихованням населення та пропа
гандою природоохоронних знань, проводить
ся робота по створенню еколого-освітнього 
центру. З цією метою відповідно до розпо
рядження Кабінету Міністрів України «Про 
передачу нерухомого майна у м. Ічні в дер
жавну власність» передано Ічнянському 
НПП нерухоме майно колишнього табору 
відпочинку для школярів м. Ічні. На його базі 
планується створення: візит-центру, що вклю
чатиме в себе музейну експозицію, лекційно- 
демонстраційну залу та рекреаційний куточок; 
бібліотеки зі спеціальною літературою при
родничого спрямування; музеїв природи та на
родознавства, а також проведення екологічних 
таборів. Діяльність еколого-освітнього центру, 
як методичного центру еколого-освітньої та

природоохоронної роботи в регіоні, передбачає 
співпрацю з різними установами і, в першу 
чергу, з закладами освіти, які зацікавленні у 
вирішенні природоохоронних проблем і мають 
безпосередній вплив на формування свідомості 
і культури особистості.

Література:
1. Концепція екологічної освіти України від 

20.12.2001 № 13/6-19.
2. Положення про еколого-освітню діяльність 

заповідників і національних природних 
парків України від 21.09.1998 № 140.

Л еся К Л И М Е Н К О  
Н П П  «Ічнянський»

ВІДТВОРЕННЯ ЗУБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
НА ТЕРИТО РІЇ НПП «ВИЖНИЦЬКИЙ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ»

Збереження і відновлення біологічного 
різноманіття є однією із важливих міжнародних 
проблем сучасного суспільства. Кожний вид 
характеризується унікальним генофондом, який 
сформувався в результаті природного відбору, 
займає певне місце в екосистемних зв'язках, які 
руйнуються в результаті його зникнення. Всі 
види мають потенційну економічну цінність, ба
гато з них є мисливськими, зокрема зубр.

Зубр в історичному минулому -  звичайний 
вид фауни України і Європи загалом. Внаслідок 
необмеженого полювання, деградації сере
довища існування під впливом господарської 
діяльності людини вид опинився під загро
зою зникнення. В Україні останнього зубра, 
ймовірно, добуто в Карпатах у 1762 р. Спроби 
реінтродукувати вид на території України були 
зроблені на початку XX ст. Планомірні роботи 
з реакліматизації розпочато з 1965 р. із завезен
ням зубрів у Західний регіон, який відзначається 
великою різноманітністю природних умов, 
наявністю рівнин і гір, поліських, лісостепових 
та лісолучних ландшафтів. На початку 90-х роках 
XX ст. поголів'я виду в Україні становило понад 
650 особин, з середини 90-х років зареєстроване 
значне зменшення чисельності. Щорічне змен

шення поголів'я коливалося в межах від 6 до 67 
голів, в середньому в рік майже на 30 особин. 
Станом на 2011 р. в Україні нараховується біля 
250 особин. Із 10 областей України та автономної 
республіки Крим, де існували субпопуляції зу
бра, вид зберігся лише в шести.

Збереження зубра як виду залежить від 
можливості створення великих стад (500 і більше 
голів) існуючих у природному середовищі, які 
характеризуються максимальною генетичною 
різноманітністю. Однак природні екосистеми в 
межах історичного ареалу, зокрема і в Україні, 
порушені та інтенсивно використовуються лю
диною. Підібрати значні території придатні для 
існування зубра в Україні важко. На відміну 
Росії, де ще можливі такі території, Україні 
більш підходить «білоруський варіант», який 
полягає у створенні окремих субпопуляцій зубра 
чисельністю 50-100 голів.

Істотне значення у збереженні та відтворенні 
чисельності диких тварин відіграли заповідники 
та спеціальні розплідники, кількість яких на по
чатку XXI ст. в багатьох країнах (Польща, Росія 
та ін.) збільшилась. На відміну від Польщі, 
Білорусії та Росії, Україна не має розплідника 
зубра, що обмежує можливості реакліматизації
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виду в країні. Завданням розплідника є вирощу
вання молодняка зубра для випуску в природне 
середовище в межах території попереднього 
поширення виду, передача в інші розплідники і 
зоопарки, збереження і розширення генетичного 
фонду зубра, проведення наукових досліджень 
з біології, екології, етології виду, розроблення 
і здійснення методів розведення і утримання 
звірів у неволі та в природних умовах.

У XX ст. вдалося зберегти зубра. Однак, 
зубр відноситься до категорії видів звірів, 
яким загрожує небезпека у зв'язку із зменшен
ням чисельності та існуванням розрізнених 
субпопуляцій. Невірною виявилася концепція 
повернення зубра у природне середовище і утри
мання його без цілеспрямованого впливу людини.

З огляду на вищевказане реалізація завдань по 
відтворенню зубра полягає у здійсненні конкрет
них практичних заходів.

В першу чергу це проведення польових 
досліджень з метою вивчення відповідності 
природно-кліматичних умов території до 
біологічних особливостей виду, а також визна
чення генетичних гілок зубра, з яких доцільно 
було б відібрати особини для переселення.

Другим етапом є облаштування вольєру 
(розплідника) з науково-обгрунтованою пло
щею. Наступним кроком є закупівля та завезен
ня оптимальної кількості різностатевих тварин. 
І нарешті організація постійного моніторингу за 
поведінкою, режимом харчування та процесом 
розмноження зубра в напіввільних умовах.

Наразі розглянемо цей принцип на прикладі 
національного природного парку «Вижницький».

Базовим початком цієї справи стало вико
нання науково-дослідної роботи на тему: «Впро
вадження практичних заходів щодо відтворення 
зубра на території національного природного 
парку «Вижницький», яку виконав Національний

лісотехнічний університет України (м. Львів).
В рамках цього проекту оцінені природно- 

кліматичні умови території парку на предмет 
їх придатності для перебування тут даного 
виду. В результаті відібрано дві ділянки: одна 
в урочищі Сухий - площею 1,6га, на якій влас
не облаштований вольєр для перетримки двох 
особин зубра, інша в урочищі Славець - пло
щею 81га., на якій планується будівництво 
повноцінного розплідника.

Тварин завезли з Державного підприємства 
«Хмільницьке ЛГ», де є найбільша популяція зу
бра в Україні -  більше 100-та особин. Наразі у 
вольєрі парку утримується дві різностатеві осо
бини віком 6-8 років. Науково-обгрунтованою 
площею для утримання одного дорослого зубра 
у напіввільних умовах є 5га. В іншому випадку 
тварин потрібно систематично підгодовувати. 
Крім цього, для того щоб популяція мала роз
виток потрібно щонайменше 13-15 особин. Такі 
умови будуть досягненні лише при будівництві 
повноцінного розплідника.

Важливим елементом реалізації заходів щодо 
відтворення зубра є тісна співпраця з науково- 
дослідними установами, з організаціями, які ма
ють розплідники (в тому числі закордонні), а та
кож з суб'єктами господарювання де вид мешкає 
в природному середовищі.

З метою актуалізації природоохоронної про
паганди по збереженню рідкісних видів фау
ни, у НІШ «Вижницький» засновано еколого- 
просвітницький та науково-дослідний центр з 
відтворення зубра, що дало поштовх для розвит
ку еколого освітньо-виховного і рекреаційного 
напрямків роботи а також налагодження 
співпраці із закладами освіти та туризму.

Тому, питання збереження зубра у розплідни
ках, проблеми охорони і підтримання сьогодні 
існуючих вільних субпопуляцій має важливе зна
чення для збереження зубра як біологічного виду з 
максимальною генетичною різноманітністю.

М.П. Колотило 
Директор НПП «Вижницький»

Зубр (Bison Bonasus)
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ З МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ  
НА ПРИКЛАДІ МЕЗИНСЬКОГО НПП

У нашій державі станом на 01.01.2013 
р. працює 45 природоохоронних установ, 
підпорядкованих Мінприроди, які поряд з при
родоохоронними функціями також активно 
займаються проблемами екологічної освіти 
та виховання. І така функція об'єктів ПЗФ є 
надзвичайно важливою. Виховання молодого 
покоління, здатного гармонійно співіснувати 
з природою, раціонально використовувати і 
відтворювати її багатства, психологічно гото
вого оберігати природу стало пріоритетним на
прямком роботи фахівців з екологічної освіти.

Екологічну освітньо-виховну роботу парк 
проводить відповідно до діючого Положення 
про еколого-освітню діяльність заповідників і 
національних природних парків України, затвер
дженого наказом Мінприроди № 140 від 21.09.98. 
Мезинський НПП у здійсненні еколого-освітньої 
діяльності найбільшої уваги надає роботі з 
учнівською молоддю.

Розуміючи те, що людина -  частка природи і 
потяг до всього живого закладений у ній від само
го народження, та чи не найяскравіше виявляється 
в дитячому віці, а відчуття краси, розуміння при
роди не приходить саме собою, його треба ви
ховувати з раннього дитинства, коли інтерес до 
навколишнього особливо великий, ми пішли до 
шкіл, які знаходяться на території НПП. Відтак 
були підписані договори про співпрацю з Ко- 
ропським районним відділом освіти, Коропсь- 
ким РЦДГ та 10 школами. Договором визначені 
основні обов'язки сторін -  це надання пристосова
них приміщень і необхідного обладнання для про
ведення аудиторних занять, надання і отримання 
методично-консультативних послуг, користування 
природничою бібліотекою, надання лекторів для 
проведення окремих тематичних лекцій чи курсів, 
проведення спільних виїзних екскурсій.

Найоптимальнішою та плідною стала 
співпраця зі Свердловською ЗОШ І-ІІІ ст. і 
Мезинською ЗОШ І-ІІІ ст., оскільки вони най
ближче розміщені до центрального офісу парку, 
що сприяє частішому й тіснішому контакту та 
дозволяє швидше реагувати на будь-які запити 
школи, зокрема на проведення індивідуальних 
спеціалізованих занять із зацікавленими учнями, 
надання методичних матеріалів, спеціалізованої 
літератури ін..

Другим кроком в налагодженні еколого- 
освітньої роботи на території НПП стало оформ
лення візит-центру -  комплексної структури, що

об'єднала різнофункціональні об'єкти: музей
ну експозицію, лекційно-демонстраційну залу, 
читальну залу з комп'ютерним забезпеченням, 
рекреаційний куточок. Так, в адмінприміщенні 
Мезинського НПП сформовано таку базу, де 
можна продемонструвати цінності заповідного 
об'єкта, привабити відвідувача різними 
фільмами про географію, історію, етнографію 
та туристичні атракції Новгород-Сіверського 
Полісся. В зручному мультимедійному
конференц-залі, який дозволяє зібрати разом 40 
осіб, не порушуючи комфорту перебування, є 
можливість проведення конференцій, семінарів 
та круглих столів.

На базі візит-центру, згідно домовленості зі 
Свердловською школою, співробітниками НПП 
щорічно здійснюється значна еколого-виховна 
робота шляхом організації та проведення лекцій, 
екологічних обговорень, акцій, конкурсів, 
екологічних КВК та ігор, днів відкритих две
рей, гурткової роботи, екошкіл на базі еколого- 
освітнього центру. В рік це близько 13 планових 
еколого-освітніх заходів, а також участь у поза
планово організованих освітніх заходах школи.

Традиційними вже стали районний конкурс 
«Новорічний букет замість ялинки» в рамках 
акції «Не рубай ялинку», акції «Чистий берег» 
та «Первоцвіт», відзначення Дня довкілля, 
Дня туризму та ін.. До виконання еколого- 
освітніх та науково-дослідних програм пар
ком запрошуються фахівці з інших наукових 
установ, зокрема співпрацюємо з Інститутом 
зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, 
Інститутом ботаніки імені М.Е. Холодного НАН 
України, Інститутом географії НАН України. 
Масштабність проведення еколого-освітніх 
заходів, а також можливість залучення до участі у 
них шкіл району, що знаходяться не на території 
НПП, студентів, екскурсантів обмежує недостатнє 
фінансування.

При організації еколого-освітніх заходів ми 
зіштовхнулися з такими проблемами:
1. Від даленість шкіл від головного офісу, що знижує 
частоту відвідування шкіл фахівцями парку.
2. Відсутність свого спеціалізованого транспорт
ного засобу для перевезення людей, що ускладнює 
пересування по території парку, проведення 
екскурсій.
3. Байдужість окремих дітей, не сприйняття 
матеріалу. Це проблема педагогіки в цілому. Звідси 
випливає наступна проблема.
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4. Відрив учнів від основного навчального проце
су. Шкода, що учні готові слухати підготовлений 
матеріал екологічної тематики, але якщо це 
буде замість уроків. В той же час на позакласні 
природоохоронні заходи парку готові ходити не всі.
5. Необхідність постійного стимулювання до 
природоохоронної роботи учнівської молоді шля
хом нагородження кращих як грамотами, так і зао
хочувальними призами.
6. Недостатнє фінансування, що ускладнює 
можливість проведення масових заходів із залу
ченням науковців НАНУ та організації заходів не 
лише місцевого рівня, а й обласного.

Завдяки підтримці адміністрації Свердлов- 
ської школи, нам вдалося зацікавити учнів та до
лучити їх не лише до аудиторних занять (лекції, 
бесіди, дискусії, «круглі столи», консультації, 
вікторини), а й до активних заходів у природно
му середовищі. Це й екскурсії, і польові прак
тики, і еколого-освітні експедиції. Хоч виходи 
в природу й проводяться в позаурочний час, 
слід пам'ятати про необхідність оформлення 
дозволів від батьків для кожної дитини-учасника 
такого виходу. Також безпосередньо перед вихо
дом в природу учні мають прослухати правила 
поведінки та поставити підписи у відповідному 
журналі реєстрації інструктажів з правил 
поведінки на території ПЗФ.

Певною формою освітньо-виховної діяль
ності, яка є досить поширеною в заповідних 
об'єктах, є гурток. Він є видом позакласної і 
позашкільної роботи, де проходить «система
тичне ознайомлення учнів з природою своєї 
місцевості, здійснюване неодмінно шляхом 
безпосередніх спостережень». Так, на базі Ме- 
зинського НПП функціонує екологічний гурток 
«Юні природознавці», членами якого є діти 2-4 
класів Свердловської ЗОШ І-ІІІ ст. На заняттях 
подається цікава інформація про рослини і тва
рини, проводяться екологічні ігри, вікторини 
для закріплення отриманих знань. Також вико
ристовуються тематичні навчальні фільми та 
презентації. Навчання проводиться не лише за 
допомогою дидактичних, а й мистецьких засобів 
(малювання, рольові ігри).

Під керівництвом науковців, працівників 
екоосвітньош відділу влітку гурток юннати часто 
проводять на природі, де вони можуть не тільки 
почути інформацію про окремі види рослин і тва
рин, а й на власні очі побачити їх. На досягнення 
максимального ековиховного ефекту спрямовано 
також відвідування Мезинського археологічного 
науково-дослідного музею ім. В. Є. Куриленка та 
його філії, перегляд відеофільмів про природно- 
заповідний фонд України, природу Чернігівщини 
тощо. Мандрівки еколого-пізнавальною стежкою

заповідника «Рихлівська дача» та до місця зро
стання дуба-велетня доповнюють програму знай
омства із природою парку. На гуртках поряд з на
вчальною і розвивальною метою передбачається 
посильна суспільно-корисна праця дітей. Це, зо
крема, обгородження мурашників, підгодовування 
птахів, виготовлення гербарію тощо.

Немало важливим фактором у налагодженні 
взаємодії парку і школи є праця фахівця з 
екоосвіти, оскільки вимагає високої філо
софської, психологічної й методичної культури. 
Керівник гуртка на сучасному етапі -  це рефор
матор, який вносить у повсякденну практику 
позашкільного виховання нові прогресивні засо
би, прийоми, ідеї й підходи. їх основне завдан
ня -  допомогти вихованцям відкрити їх власні 
потенційні сили, показати перспективу зростан
ня; виховувати особистість, котра мріє досягти 
вершини своїх можливостей; перейти до ство
рення гармонії її взаємин з ровесниками, дорос
лими, з самим собою. Тож до фахівців ставлять
ся високі вимоги, щодо кваліфікаційного рівня 
та педагогічного підходу до дітей. Саме тому, 4 
фахівці з екологічної освіти Мезинського HI IIІ 
мають вищу педагогічну освіту.

Сучасним видом інформаційної прос
вітницької діяльності є створення веб-сторінок, 
сайтів, з якими можуть працювати самостійно 
відвідувачі в різний час і в різних країнах. Як 
Мезинський парк так і Свердловська школа ма
ють свої офіційні сайти, на яких, знову ж таки 
у рамках співпраці, розміщується інформація 
про спільні природоохоронні еколого-освітні, 
туристичні заходи. Це цікаво як дорослим, так 
і дітям, оскільки вони завжди із захопленням 
переглядають свої фото з туристичних зльотів, 
природоохоронних акцій, активно голосують за 
учасників екологічних конкурсів НПП.

Як підсумок, варто сказати, що використання 
матеріально-технічної бази та інтелектуального 
потенціалу Мезинського НПП та Свердловської 
ЗОШ І-ІІІ ст. сформувало плідний союз, що дає 
унікальну можливість узгодити завдання охоро
ни природи з потребами збалансованого вико
ристання природних ресурсів та відпочинком 
місцевого населення.

Н.В. Симоненко 
директор Мезинського НПП

с. Свердловка, Коропський р-н., 
Чернігівська обл., Україна



СУЧАСНИМ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖ ЕННЯ 
ПОПУЛЯЦІЇ ТЕТЕРУКА НА РОЗТОЧЧІ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЇ ТЕТЕРУКА НА РОЗТОЧЧІ

В Україні тетерук поширений в Поліссі, Кар
патах та на Розточчі. У минулому був звичай
ним в лісостеповій зоні України. На Львівщині 
в незначній кількості зустрічається на Розточчі 
(Яворівський і Жовківський райони), Малому 
Поліссі (Кам янко-Бузький, Бузький, Сокальсь- 
кий і Жовківський райони) і Карпатах (Дрого
бицький район) [1]. Через малу чисельність цей 
вид занесено до третього видання Червоної кни
ги України [3].

В регіоні Українського Розточчя цей птах 
трапляється на території військового полігону 
та у прилеглих до нього лісових масивах. Фак
тично, природний регіон Розточчя залишається 
єдиним місцем у Львівській області, де тетерук 
зустрічається постійно. Основні стації пере
бування виду розміщені на тактичних полях 
Яворівського військового полігону. Саме на цих 
тактичних полях зосереджені найкращі біотопи 
для виду. Щороку нами відмічаються окремі осо
бини і невеликі зграї на території Яворівського 
НПП. Це переважно лісові масиви, що межують 
з тактичним полем військового полігону (Май- 
данське і Магерівське лісництва). За приблизними 
оцінками у 2011 р. розточанська мікропопуляція 
тетерука налічувала близько 120-130 особин. 
В останній рік, після незначної стабілізації, 
популяція знову почала скорочуватися.

Характерними стаціями постійного мешкан
ня тетерука є поєднання відкритих просторів із 
деревною рослинністю у вигляді перелісків, гаїв 
та чагарникових заростей. Відмічається тісний 
зв'язок даного виду з березою та вересом. Тете
рук веде переважно наземний спосіб життя. У 
зимовий період при товщині снігового покриву 
25 і більше сантиметрів на ніч закопується у сніг. 
Восени тетеруки утворюють одностатеві або 
різностатеві зграї. Найбільша кількість птахів 
у зграях спостерігається на полях із зерновими 
культурами. Наприклад, у середині 1990-х років 
чисельність птахів в осінніх зграях налічувала 
по 100 і більше особин. Із настанням зими те
теруки розбиваються на дрібніші зграйки, які 
рідко перевищують 10 особин.

Ранньою весною зграї повністю розпадають
ся і в тетеруків розпочинається шлюбний період 
- токування. Весняне токування триває близько 
2-х місяців, а характер проходження його за
лежить від погодних умов весни. На Розточчі 
перші ознаки токування спостерігаються у 
першій декаді березня, однак його розпал 
припадає на кінець березня - початок квітня.

На токовищах, де чисельність цих птахів є до
статньо високою, нараховували по декілька 
десятків самців. Натомість, у місцях з низькою 
чисельністю птахи частіше токують поодинці. В 
окремі роки ознаки токування спостерігались і 
в осінній період, однак спаровування в цей час 
не відбувається. Нами помічено, що на Розточчі 
токовища у переважній більшості розміщені 
в місцях, де у значній кількості зростає верес 
(вересові пустоші).

Основним фактором, що негативно впливає 
на популяцію тетерука в регіоні є турбування 
птахів у період розмноження. Військові навчан
ня, які проводяться у весняний і літній періоди 
призводять до розполохування цих птахів. Те
теруки змушені покидати улюблені місця, в 
районі яких відбувається їхнє розмноження. 
Другий негативний фактор - це несприятливі 
погодні умови у перші дні появи молодняку. 
Пташенята тетерука характеризуються недоско
налим механізмом терморегуляції і у віці до 6 
днів гинуть при температурі повітря нижче +10 
градусів [2]. Отже, у мокру і прохолодну погоду 
пташенята масово гинуть від переохолодження. 
А якщо у цей період птахів ще розполохують 
збирачі грибів і ягід, то приріст популяції зво
диться до мінімуму. Як показали дослідження, 
третім, менш негативним фактором загрози є 
незаконний відстріл птахів мисливцями під 
час полювання на інші види дичини. Однак, 
такі випадки бувають поодинокими, оскільки в 
осінньо-зимовий період (сезон полювання) тете
руки надзвичайно обережні і на відстань руш
ничного пострілу підійти до них вдається дуже 
рідко. У середині 1990-х років, коли чисельність 
виду була значно вищою, реєструвалися випад
ки браконьєрського відстрілу тетеруків на токо
вищах. Останніми роками такі випадки в регіоні 
не реєструються.

Для усунення негативних факторів впливу на 
популяцію тетерука в регіоні Розточчя необхідно 
здійснити низку заходів. У першу чергу треба 
провести інвентаризацію місць розмноження 
(токовищ) тетеруків, а найбільш перспективні 
токовища слід взяти під охорону, шляхом ство
рення заказників. В районі токовищ потрібно 
заборонити проведення військових навчань у 
весняний період. Дуже важливо з кінця травня 
до кінця липня обмежувати доступ збирачів ягід 
і грибів у місця, де зустрічаються виводки цих 
птахів. Необхідно запобігати сукцесійній зміні 
біотопів, шляхом їх штучного підтримування
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від повного заростання лісовою рослинністю та 
сприяти збільшенню площ вересових пустошів 
і заростей ялівцю, оберігати їх від випалю
вання. У місцях, де тетеруки зустрічаються 
в осінній і зимовий періоди, полювання на 
інші види дичини доцільно проводити лише в 
присутності працівників мисливського госпо
дарства (єгерської служби) або лісової охоро
ни, з ціллю недопущення відстрілу цих птахів 
недобросовісними мисливцями. Важливим для 
цих птахів є проведення біотехнічних заходів, а 
саме - створення штучних порхалищ і галечників 
та кормових полів з посівом зернових культур. 
В ожеледицю, коли бруньки і сережки вкрива
ються льодом, вкрай необхідно підгодовувати 
тетеруків зерновими відходами. Також, дуже 
важливо проводити еколого-просвітницьку ро
боту з місцевим населенням і військовими щодо 
необхідності збереження цього рідкісного птаха. 
Зрозуміло, що здійснення низки перелічених 
заходів можливе лише шляхом співпраці 
зацікавлених у збереженні виду сторін із 
військовими, оскільки вирішення більшості 
ключових питань залежатиме саме від них. На
приклад, не усунувши такий потужний негатив
ний фактор, як проведення військових навчань 
у період розмноження птахів (весною), ми не 
зможемо досягнути бажаних результатів. Врахо
вуючи те, що переважна більшість стацій пере
бування тетерука в регіоні Українського Розточ
чя знаходиться за межами природно-заповідного 
фонду, а саме на території Яворівського

військового полігону, зберегти популяцію 
цього унікального виду можна лише шляхом 
співпраці Яворівського НПП з військовими, а 
також з мисливсько-рибальським господарством 
«Майдан», яке є безпосереднім користувачем 
мисливських угідь полігону. З цією метою між 
Яворівським НПП, МРГ «Майдан» та коман
дуванням військового полігону необхідно роз
робити спільний план дій, який полягатиме в 
усуненні вищенаведених негативних чинників, 
а також у проведенні біотехнічних заходів щодо 
відтворенню популяції виду.

Отже, збереження і відтворення популяції те
терука в регіоні Українського Розточчя можливе 
лише шляхом спільних дій природоохоронців, 
мисливців і військових.
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Шлях до високої культури лежить крізь 
екологічну освіту, яка на порозі третьо
го тисячоліття стала необхідною складовою 
гармонійного, екологічно-безпечного розвит
ку. Підготовка громадян з високим рівнем 
екологічних знань, екологічної свідомості і куль
тури на основі критеріїв оцінки взаємовідносин 
людського суспільства та природи (не насиль
ство, а гармонійне співіснування з нею!), повин
на стати одним з головних важелів у вирішенні 
надзвичайно гострих екологічних і соціально- 
економічних проблем сучасної України.

Адміністрація НПП «Дністровський ка
ньйон» вважає еколого-просвітницьку роботу од
ним із пріоритетних завдань. Вже у перші місяці

функціонування нашої установи було створе
но відділ екологічної освіти у складі 4 чоловік, 
який у своїй роботі керується Положенням про 
НПП «Дністровський каньйон», Положенням 
про еколого-освітню діяльність заповідників 
і національних природних парків України, за
твердженого наказом Міністерства охорони на
вколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки України від 21.09.1998 № 140.

Особливістю НПП «Дністровський каньйон» 
є те, що його територія, організована за кластер- 
ним принципом, має велику протяжність (близь
ко 250 км), розташована у межах 56 сільських 
рад 4 адміністративних районів, безпосередньо 
межує із кількома десятками населених пунктів.
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2.05.2013р. Екологічне свято Дністровський каньйон

Тому підвищення рівня екологічної культури, 
екологічної інформованості насамперед місцевого 
населення є важливою передумовою успішної 
діяльності Парку в інших сферах: рекреаційній, 
природоохоронній, науково-дослідній.

За основу роботи з місцевим населен
ням взято регулярні зустрічі з працівниками 
райдержадміністрацій, районних рад, депута
тами районних, міських та сільських рад колек
тивами та керівниками підприємств, установ, 
з педагогічними та учнівськими колективами 
загальноосвітніх шкіл, дитячих садків. На таких 
зустрічах із допомогою мультимедійних засобів 
роз’яснюється завдання і мета створення Пар
ку та важливість гармонійних стосунків люди
ни та природи. Співпраця з різними установами 
проводиться на основі укладених угод, яких уже 
більше 50. Охоплено ними ЗОШ різних ступенів, 
гімназії, Бучацький колегіум ім.св.Йосафата, а та
кож ВП НУБіП «Заліщицький аграрний коледж 
ім.Є.Храпливош», НПП «Подільські Товтри», 
природний заповідник «Медобори», Заліщицький 
та Бучацький районні комунальні краєзнавчі музеї, 
Монастириський обласний комунальний музей 
лемківської культури і побуту та ін...

Однією із проблем, що стоять на зава-ді 
охороні природних екосистем, посилен-ня 
рекреаційної привабливості НПП «Дністров
ський каньйон» стало засмічення його 
територій твердими побутовими відходами. 
З метою протидії цьому негативному яви
щу започатковано та проводяться екологічні 
акції «За чисті береги» та «Чисте джерело», 
в яких приймають участь всі небайдужі до 
довкілля. В одній із таких акцій разом із уч
нями Заліщицької гімназії ім. братів Гнатюків 
брав участь волонтер із США Еван Келлі. 
Результатом цих акцій є не тільки прибрані 
ділянки чудової природи, але й екологічні 
переконання самих учасників або тих, хто

тільки спостерігав, чи дізнався про такі події 
із засобів масової інформації.

Важлива виховна складова була у діях Пар
ку в ході акцій «Врятуй лелек» у березні цьо
го року. З метою екологізації усіх аспектів на
шого життя під егідою Парку буде проведено 
велопробіг Тернопіль -  Заліщики.

Адміністрація Парку співпраці у даній сфері 
з представниками різних релігійних конфесій. 
Зокрема ми звернулись до правлячого єпископа 
Бучацької єпархії владики Димитрія Григорака 
із проханням благословити почату Парком при
родоохоронну роботу, та залучити служителів 
церкви у вигляді молитви та щирого слова свя
щенника для збереження того, що створив Го
сподь для нашого блага.

Звичайно найбільше уваги приділяємо 
роботі з учнівською молоддю. На початку 
січня дирекція Національного природного 
парку «Дністровський каньйон» оголосила 
конкурс серед учнівської молоді «Подбаймо 
про птахів взимку». Метою конкурсу було збе
реження заповідної території Придністер’я, 
ознайомлення з видовим різноманіттям зимую
чих птахів місцевості, особливості підгодівлі 
птахів взимку, розвиток гуманного ставлення 
до птахів, мотивація до їх охорони, виявлення і 
підтримка молодих талантів, розвиток творчих 
здібностей учасників.

Цю ж мету переслідував конкурс, що був 
започаткований до Всесвітнього дня охорони 
навколишнього середовища під назвою «Ми 
живемо на березі Дністра, коштовної перлини 
краю». Конкурс проводився в загальноосвітніх 
школах Монастириського, Бучацького, Залі- 
щицького та Борщівського районів. З метою 
достовірної оцінки поданих на конкурс робіт до 
складу журі, крім провідних спеціалістів Пар
ку увійшли представник Заліщицької районної 
державної адміністрації, вчителі біології 
загальноосвітніх шкіл та викладачі художньої 
школи м. Заліщики.

Всього на конкурс представлено 165 робіт 
152 учасників. Переможці нагороджені по
дарунками та дипломами. Всі інші учасники 
конкурсу нагороджені «Дипломами за участь 
у конкурсі».

Вінцем цілорічної творчої праці школярів 
та вчителів ЗОШ Монастириського, Бучаць
кого, Заліщицького та Борщівського районів, 
спрямованої на утвердження гармонійних 
стосунків людини і природи виявило у них 
любов до рідного краю, бажання зберегти 
природні комплекси та об’єкти рослинний та 
тваринний світ у його первозданній красі ста
ло міжрайонне екологічне свято приурочене
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до Всесвітнього дня охорони навколишнього 
середовища.

Підтримуємо тісні стосунки із засобами 
масової інформації. Вся природоохоронна робота, 
заходи екологічної освіти та виховання система
тично висвітлюються районним та обласним радіо, 
громадсько-політичною газетою Заліщанщини 
«Колос», в часописі Монастириського району 
«Вісті Придністров’я», громадсько-політичній 
газеті Бучаччині «Нова доба», газеті Борщівщини 
«Галицький вісник», газеті Теронопільської 
обласної ради та обласної державної адміністрації 
«Свобода» - де за останній час розміщено більше 
50 виступів та статей. Телекомпанією ТВІ було 
знято фільм про «Дністровський каньйон» як 
одне із 7 чудес України, в травні місяці в новинах 
телекомпанії 1+1 пройшла інформація про однин

із найдревніших видів дерев на планеті - гінкго 
дволопатеве, яке росте поблизу майбутнього цен
трального офісу НПП «Дністровський каньйон».

Робота колективу парку в напрямку 
екологічної освіти та виховання населення 
продовжується. Ми зупинились на основ
ному, але вона багатогранна, тому для до
сягнення більшої ефективності шукаємо та 
впроваджуємо нові форми та методи.

М.Ф. Шкільнюк
Директор НПП 

«Дністровський каньйон»
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При формуванні основних завдань будь- 
якого об’єкту ПЗФ зазвичай на перше місце став
лять збереження цінних природних комплексів 
та об’єктів, проведення науково-дослідних робіт 
з метою розробки рекомендацій щодо охоро
ни навколишнього природного середовища та 
ефективного використання природних ресурсів, 
створення умов для туризму, відпочинку і вже 
закінчують проведенням еколого-освітньої ро
боти. Питання ж екологічної освіти та вихован
ня необхідно ставити на ключові позиції. Адже 
будь-яка природоохоронна робота без підтримки 
громадськості, без обізнаності і власних пере
конань населення в необхідності оберігати при
роду буде не ефективною.

В Національному природному парку 
«Кременецькі гори» відділ екологічної освіти 
працює як окремий підрозділ. Основні мето
ди еколого-освітньої роботи -  це проведен
ня екологічних занять, конкурсів, вікторин, 
акцій на природоохоронну тематику у дитсад
ках, школах, вузах, організаціях, проведення 
молодіжних науково-практичних конференцій, 
організація дозвілля на природі, проведення 
екскурсій еколого-туристичними маршрутами 
та екологічними стежками, спільно з вчителя
ми шкіл розробка рекомендацій та методик для 
проведення екологічних семінарів, навчань для 
учнів-активістів екологічного руху у ЗОШ та

ВНЗ, створення Молодіжної Екологічної Ліги. 
Свою роботу працівники відділу, в основному, 
спрямовують на роботу з молоддю, школярами 
та дошкільнятами.

Природоохоронне виховання повинно по
чинатися з самого раннього дитинства, адже 
інтерес до природи найбільший до 10-річного 
віку, а далі, якщо школярі не отримали 
достатніх знань про природу, зацікавленості у 
спостереженні за нею, то втрачають інтерес до 
її дослідження.

Усі заходи, що проводяться, координуються з 
районними відділами освіти та адміністраціями 
ВНЗ. Акції, конкурсні програми, толоки 
організовуються за спільним розпоряджен
ням з районними державними адміністраціями. 
Підтримка районними владними структура
ми еколого-освітніх ініціатив Парку сприяє 
підвищенню ролі Парку в екологічній освіті 
регіону Акцент же на роботу з дошкільнятами 
та молодшими школярами сприяє активному за
лученню до цієї роботи усіх верств населення че
рез інститут сім'ї. Коли мала дитина загоряється 
бажанням взяти участь у акціях, виставках, кон
курсах, що проводяться Парком, до виконання 
творчих завдань долучається уся сім'я: старші 
діти, батьки, бабусі та дідусі. Коли дитина 
перемагає в якомусь з конкурсів, то на нагород
ження також приходять часто цілими сім'ями,
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де знову ж таки дорослі поряд з дітьми отри
мують великий багаж знань про необхідність 
природозаповідання, охорону природи, покра
щення екології в регіоні.

Під час організації та проведення широкомас
штабних акцій, де приймають участь всі верстви 
молоді, акцентується увага на роботу з студен
тами. Якщо школярі, дошкільнята бачать з яким 
ентузіазмом, красиво і гармонійно їх старші друзі 
переймаються екологічними проблемами (як на
приклад під час програми «Зелена планета»), то 
для школярів -  це стимул бути в майбутньому 
студентом, а значить краще вчитися і переймати
ся тими ж проблемами; а дошкільнята просто в 
захопленні, що їх сприймають на рівні з школяра
ми та студентами. І знову ж, участь в таких захо
дах неодмінно обговорюється з дорослими: хтось 
прийде по вболівати особисто, а потім усі вдома 
згадуватимуть проведений захід, переглядаючи 
грамоти, сувеніри, фото.

Звичайно ж, щоб добиватися конкретних 
результатів, працювати в відділі екологічної освіти 
мають високоосвічені, різностороннє розвинуті 
професіонали, що воло-діють ораторським ми
стецтвом, педагогічною майстерністю, мають гар
ний смак відчуття прекрасного і т.д.

Розвитку туризму в нашому регіоні завж
ди приділялася і зараз 
приділяється велика 
увага. Ще на стадії ство
рення національного 
природного парку міс
цевою владою покла
далися великі надії, що 
організація екологіч
ного туризму, долучен
ім Парку до збережен
ня та популяризації 
історичної, археологіч
ної, духовної та куль
турної спадщини зміни
ть ситуацію з розвитком 
туризму в регіоні на краще.

Свою роботу в цьому напрямку Парк роз
почав з розробки власного сайту та створення 
сторінки на БасеЬоок, де постійно ведеться 
реклама Парку і туристичних об'єктів. Пред
ставники Парку увійшли в координаційну раду 
по туризму при Кременецькій районній раді 
та Кременецькій РДА. Взято участь у цілому 
ряді колегій та нарад, підготовлено доповідь 
про стан туристичних об'єктів для голови 
Кременецької РДА. Спільно з Кременецькою 
районною радою розроблено проект створен
ня «Мобільного інформаційно-туристичого 
центру», метою якого є презентування ту

ристичного потенціалу Кременеччини. На 
замовлення Парку виготовлено художньо- 
публіцистичний фільм про діяльність Парку та 
туристичні об'єкти Кременеччини і Шумщини 
«Привіт Вам, гори Авратинські!», тривалістю 
43 хвилини українською та англійською мо
вами. Цей фільм розміщено на сайті Парку та 
сайті відділу туризму Тернопільської ОДА. 
Розроблено презентації Парку українською, 
англійською та російською мовами, цілий ряд 
туристичних буклетів і флаєрів. Працівники 
Парку постійно беруть участь у туристич
них виставках та фестивалях, як наприклад 
Західноукраїнській туристичній виставках - 
2012 та - 2013 у м.Тернопіль, Міжнародній 
туристичній виставці ІЛТТ-2013 у м.Київ, де 
Парком презентується туристичний потенціал 
Кременеччини та Шумщини.

Проведено зустрічі з колегами Німеччини, 
Польщі та Франції, метою яких є вивчення 
досвіду робо-ти по створенні інф-раструктури 
для еколо-гічного туризму, спортивного туризму 
та наукового туризму.

З будівництвом на території Парку еколого- 
освітнього візит-центру на Зам-ковій горі, 
з'явиться додаткова можливість презентувати 
найцікавіші об'єкти всіх видів туризму у регіоні,

тому Кременецька 
міська рада виділила для 
цього власну земель
ну ділянку, сусідню з 
територією Парку. Цьо
го року Парк виступив 
ініціатором проведення 
щорічного туристичного 
фестивалю на Замковій 
горі, метою якого є при
вернути увагу туристів 
до Кременеччини і пре
зентувати потенціал 
Національного при
родного парку «Креме

нецькі гори», Кременецького ботанічного саду, 
Кременецько-Почаївського державного історико- 
архітектурного заповідника (фестиваль знахо
диться в стадії обговорення).

Зі створенням національного природного 
парку, стало можливим виокремити з територій 
природного заповідника «Медобори» частину 
гір Замкова та Божа з заповідної зони і переве
сти в зону регульованої рекреації та спроектува
ти там еколого-туристичні маршрути, які до цих 
пір діють хаотично і несанціоновано.

Зараз Парк презентує два еколого- 
туристичні маршрути на Шумщині - гори Уніас 
та Данилова. Під час проведення Міжобласного
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мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина» 
біля підніжжя Данилової гори (Парк виступає 
разом з Шумської РДА співорганізатором цьо
го фестивалю), еколого-туристичний маршрут 
відвідують тисячі людей.

Зі своєї сторони влада Кременецького і 
Шумського районів також бере активну участь 
у розвитку Національного природного парку 
«Кременецькі гори». Голови Кременецької РДА 
і районної ради входять до складу науково- 
технічної ради Парку і беруть участь у всіх 
засіданнях. Представники адміністрацій обох

районів сприяють розширенню територій Пар
ку, організовують зустрічі з громадами сіл, готу
ють подання до облдержадміністрації та у вищі 
органи влади, щодо передачі земель у постійне 
користування Парку.

М.О. Штогрин 
директор НПП «Кременецькі гори»

ОЧИЩ ЕННЯ ВОДНОЇ МЕРЕЖІ ОЗЕРА «ДЖУЛИН» 
ТА НЕДОПУЩЕННЯ ЙОГО ПОВТОРНОГО ЗАСМІЧЕННЯ

2011 року в рамках Антикризової гуманітарної 
програми Інституту відкритого суспільства 
(Нью-Йорк -  Будапешт) і Міжнародного фонду 
«Відродження» та Всеукраїнського благодійного 
фонду «Крона» був оголошений конкурс «За жит
тя у чистому довкіллі!» 
підтримка екологічних 
проектів місцевих гро
мад. Метою конкурсу 
була підтримка ініціатив 
громадських організацій 
та органів місцевого 
самоврядування, спря
мованих на вирішення 
екологічних проблем 
у місцевих громадах, 
виховання екологічно 
відповідальної пове
дінки, заохочення дітей 
і молоді до волонтер
ства. Учасники конкурсу 
могли бути громадські 
організації та благодійні фонди, дитячі та 
молодіжні громадські організації, а також їх 
коаліції, мережі й об'єднання; загальноосвітні, 
профе-сійно-технічні та вищі навчальні заклади, 
сту-дентські об'єднання.

Фахівцями відділу екологічної освіти та ту
ризму Національного природного парку «Хо
тинський» регулярно проводиться моніторинг 
оголошуваних конкурсів природоохоронного 
спрямування. До участі у зазначеному конкурсі в 
якості надавача заявки -  аплікаційної форми була 
запрошена Громадська організація «Нептун» сіл

Ширівці та Владична. Аплікаційна форма носила 
назву «Очищення водної мережі озера «Джулин» 
та недопущення його повторного засмічення».

Озеро Джулин знаходиться у південно- 
східній периферії Хотинської височини в смузі

компенсаційних тек- 
тоблокових улоговин і 
займає долиноподібне 
розширення одного з 
витоків р. Черлена. Кот
ловина озера ускладнена 
карстовими провалами, 
що фіксується наявністю 
вікон-проталин у льо
довому покриві в зимо
вий період. Живлення 
водойми відбувається 
переважно за рахунок 
надходження вод з двох 
струмків, що беруть свій 
початок на південних 
схилах Хотинської ви

сочини і протікають через села Недобоївці і 
Ширівці. Гідрологічний режим визначається пе
реважно характером погодних умов, але частко
во регулюється шлюзовими спорудами. Середня 
глибина озера, за окремими замірами, становить
2-3 м, в окремих карстових западинах сягає 4-5м, 
хоча сама водойма внаслідок своєї унікальності 
вимагає серйозних наукових досліджень. Довжина 
озера при максимальному рівні становить 450 м, 
ширина від 150 до 300 м.

Озеро як комплексна пам'ятка природи 
місцевого значення разом з прибережною бу
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ферною зоною займає площу ЗО га, оточене 
орними угіддями; з південного сходу межує із 
штучним ставом, куди скидає надлишкові води. 
Нині озеро знаходиться у стадії евтрофікації, 
тобто історично триваючого замулення і заро
стання. Водно-болотна рослинність представ
лена водно-болотними видами: рогіз, комиш, 
осока. На водному плесі на мілинах сформува
лись плаваючі торфо-кореневі острови з дерев
ною рослинністю (верба), які під час сильних 
вітрів мігрують по всьому плесу і змінюють 
його конфігурацію.

Надзвичайну цінність озеро являє в якості 
місце проживання та місцеперебування орні
тофауни, в більшості водноплавної. На озері 
постійно гніздиться біля 20 видів птахів, а в 
весінній та осінній сезони міграції тут тим
часово перебуває ще до 20 інших перелітних. 
Дослідження орніто-фауни також є важливим 
науковим завданням, яке може реалізовуватись 
науковцями національного природного парку 
«Хотинський».

Створення аплікаційної форми базувалося 
на даних моніторингу відповідних державних 
служб та свідчення місцевих жителів стосов
но екологічного стану озера за останні двадцять 
років. За цей період біосистема озера суттєво 
збідніла: - зникли популяції окремих видів риб 
(в'юн, лин, та багато інших); - не спостерігається 
звичних для озера птахів (чорний крячок, кри
жень, рибалочка). Крім того, за останні 10 років 
неодноразово відмічалися випадки захворювання 
людей, які відвідували озеро, на інфекційну хво
робу лептоспіроз (зафіксовано декілька випадків 
захворювання та один летальний випадок!).

Причиною такої ситуації став низький 
рівень екологічної свідомості місцевих жителів, 
що призвело до виникнення несанкціонованого 
сміттєзвалища у водоохоронній зоні озера та 
масштабне засмічення його водного плеса і 
узбережжя, а також отруєння озера через засто
сування агрохімікатів на території водозбору.

Саме тому конкретною метою проекту 
було покращення екології території прилеглої 
до об'єкта природно-заповідного фонду -  
озера Джулин шляхом ліквідації стихійного 
сміттєзвалища і очищення мережі водозбо
ру озера з облаштуванням зон благоустрою і

відпочинку та підвищення екологічної свідомості 
жителів і представників органів місцевої вла
ди шляхом проведення низки інформаційних, 
просвітницьких та організаційних заходів та 
активізації жителів і керівництва прилеглих сіл 
Ширівці та Владични.

Проектна пропозиція розроблена фахівцями 
відділу екологічної освіти НПП «Хотинський» 
«Очищення водної мережі озера «Джулин» та 
недопущення його повторного засмічення» ста
ла одним із 24 переможців конкурсу, отримала 
грант від Всеукраїнського благодійного фонду 
«Крона» у розмірі 45 ООО грн., загальний бюджет 
підтриманих проектів склав 920 825 грн., всього 
на конкурс надійшло 272 проекти.

Внаслідок реалізації проекту було проведе
но очищення акваторії озера Джулин та 
території його водозбору від сміття з ліквідацією 
стихійно-го сміттєзвалища зага-льною площею 
бли-зько 1-го га силами волонтерів та підряд
ною організацією ТзОВ «Бітл-буд». Створено 
постійно діючий механізм підтримання стану 
довкілля -  група громадських інспекторів з бла
гоустрою та екології (працює на волонтерських 
засадах), яка здійснює попередження повторно
го засмічення водної мережі озера. Ефективна 
діяльність екологічної дружини забезпечується 
на основі законодавства рішеннями сесії 
сільської ради та оновлених редакцій Пра
вил благоустрою сільських громад прилеглих 
до озера (села Ширівці та Владична). Серед 
цільової групи поширені знання щодо наслідків 
засмічення для здоров'я людей, облаштування 
індивідуальних систем водовідведення у до- 
могосподарствах, роздільного збирання сміття. 
Ініційовано розгляд Шировецькою сільською 
радою питання щодо організації системи виво
зу сміття.

Проект реалізовано в період із 1 квітня 
2012 року по 10.10.2012 року.

І.І. Лазар
провідний фахівець з екологічної освіти 

Н П П  «Хотинський»



ВЕРХОВИНЩИНА -  туристичний край

Верховина в обіймах Черемоша

Верховинський район знаходиться на 
півдні Івано-Франківської області в межах 
Українських Карпат (Чорногора,Чивчини, Гри- 
няви). З сусідньою державою Румунією по Чив- 
чинському хребту проходить державний кордон 
України на протязі більше 20 км. Найбільші 
ріки - Білий і Чорний Черемош, які протікають 
по території району, беруть початок у Чивчино- 
Гринявських горах. Верховина (до 1962 року 
- село Жаб'є) розташована на висоті 600-620 м

н.р.м. Вона є одним з центрів 
народного мистецтва Гуцуль- 
щини, де збереглося багато 
цікавих звичаїв, традицій, 
обрядів, переказів, народних 
казок і легенд, що сприяло 
створенню таких шедеврів 
української кінематографії, 
як "Тіні забутих предків", 
"Анничка", "Олекса Довбуш" 
та інші. Щоб пересвідчитись 
в цьому достатньо відвідати 
Верховину в дні Різдвяних, 
Великодніх чи Зелених свят. 
Тут у різні часи перебували 
Іван Франко, Михайло Гру- 
шевський, Леся Українка, 
Михайло Коцюбинський, 
Гнат Хоткевич та інші діячі 
української науки, культури і 
мистецтва. Край унікальний 

своїми природними ландшафтами, рідкісними 
представниками фауни і флори та чистими дже
рельними і мінеральними водами.

В результаті співпраці всіх рівнів гілок 
влади 21 листопада 2011 року розпочалось 
функціонування національного природного парку 
«Верховинський», що сприятиме економічному 
розвитку території, розбудові соціальної і 
туристичної інфраструктури високогірного Вер
ховинського району.

ФЕСТИВАЛІ ТА СВЯТА

Полонинське літо
Гуцули зберегли звичаї та обряди, що мають 

коріння у сивій давнині. Багато з них пов'язані зі 
скотарством -  головним заняттям горян. Вже по
над тридцять років в урочищі Запідок (с.Верхній 
Ясенів) свято «Полонинське літо» збирає 
полонинників, численних гостей та любителів 
веселої забави. Із кожним роком свято газдівки 
на високогірних пасовищах стає грандіознішим 
і масовішим. «Полонинське літо» відзначається 
великою кількістю гостей, виставками -  продажа
ми продукції тваринництва, ярмарками художніх 
виробів прикладного мистецтва. Палає фестивальна ватра



Міжнародний Гуцульський фестиваль
У вересні 2012 року на території Верхо

винського району проходив XX ювілейний 
Гуцульський міжнародний фестиваль. Цього 
року на фестиваль окрім гостей зі всієї України 
з ’їхалися гості з Канади, СІЛА, Естонії, Сербії, 
Польщі, Румунії, Молдови. Можна було зустріти 
жителів Китаю і Японії. Погляд блукав, губився 
в розмаїтті узорів, серед яких гуцульський одяг 
вирізнявся особливою колоритністю.

Фестиваль Гуцульської співанки 
ім. Чукутихи

З метою розвитку і популяризації гуцульської 
народної співанки, виховання у молоді поваги та 
любові до гуцульської культури, підняття пре
стижу пісенного гуцульського мистецтва, 27 
листопада 2012 року в Будинку культури села 
Верхній Ясенів пройшов Перший районний 
Фестиваль гуцульської народної співанки імені 
Марії Кречунєк (Чукутихи), який продемонстру
вав високий рівень народної творчості учасників 
цього фестивалю та збереження автентичності 
гуцульської співанки. Лунають гуцульські співанки

на фестивалі ім Чукутихи

Верховинська розколяда
Звучанням рогів і трембіт в день св. Василія 

Великого на Співочому полі селища Вер
ховини щороку розпочинається традиційне 
театралізоване свято Гуцульської коляди. За 
сценарієм на сцені відтворюється весь цикл 
різдвяно-новоріч них свят -  від Свят вечора до 
Йордану, який супроводжується традиційними 
колядками у виконанні колядницьких партій сіл 
району.

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Верховинщина зберігає характерні лише 
для цієї місцевості географічні риси, що 
відображаються також у побуті та культурній 
спадщині. У формуванні уподобань верхо-

Гуцульський ліжник 
зігріє навіть в люті морози

Звучить Різдвяна коляда

Фестивальна хода у селищі Верховина
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винців відіграє велику роль природний ланд- 
шафт цього регіону.

Найкраще серед інших етнічних груп 
українців гуцули зберегли на сьогоднішній день 
власні етнографічні й культурні особливості.

Традиційно -  побутові особливості проявля
ються в їх мові, одязі, народній архітектурі, 
фольклорі, обрядах, народно -  інструментально - 
музичних традиціях, декоративно-прикладному 
мистецтві, тощо.

1. Гуцульські мелодії на дуді виконує Михайло Тафійчук
(майстер по виготовленню народних інструментів)

2. Гуцульський кожух шиє Марія Процюк

Дівчата у барвистому гуцульському одязі зачаровують

ТУРИСТИЧНІ 
КОМПЛЕКСИ ТА ВІДПОЧИНКОВІ САДИБИ

Спортивна база «Черемош»
селище Верховина, пр. Слупійка 
Тел.: +38 (096) 364-84-44

JIOK «Верховина»
селище Верховина, вул. Поповича, 9 
Тел.: +38 (03432) 2-15-77; Fax: 2-15-77

Відпочинковий комплекс «Магурка»
селище Верховина 
Тел.: +38(067)508-26-49;

Відпочинковий комплекс «Гердан» Гостинний двір «Згарда»
селище Верховина, вул. Поповича, 8-10 Верховинський р-н.
Тел.: +38 (067) 603-33-97; с. Верхній Ясенів, пр. Печіще
E-mail: gerdan3@ukr.net Тел.: +38(096) 224-69-38;

+38 (098) 073-70-20

Гостинний двір «Водограй Карпат»
селище Верховина,
вул. Жаб 'євський потік, 33а
Тел.: +38 (067) 928-07-94;
E-mail vodogray -  karpat.ua

mailto:gerdan3@ukr.net


М УЗЕЇ

Якщо Ви хочете побувати в Карпатах, відчути 
дихання гір, помилуватися гірськими пейзажа
ми, пам'ятками архітектури і природи, послуха
ти мелодійне звучання кришталевих струмків і 
водоспадів, таємниць життя і традицій місцевих 
гуцулів, пропонуємо відвідати наш край. Під час 
мандрівок ви дізнаєтесь про славне минуле цього 
краю, перебування тут видатних діячів української 
культури-1. Франка, Л.Українки, О.Кобилянської, 
М.Коцюбинського, М.Грушевського, та побуваєте
в музеях -  де зберігається все те 
життям та культурою гуцулів.

Пам’ятка архітектури
Церква Різдва пресвятої Богородиці
с. Криворівня,
Тел.:+38(067)768 34 79

Музей М  Грушевського
с. Криворівня. пр. Устєі -Грушівка 
Тел.: +38 (096) 370-96-90

Хата-музей
Параски Плитки -  Горицвіт
с. Криворівня, пр. Грашпарівка 
Тел.: +38 (097) 388-28-92

що зв'язане з

л  М

Пам’ятка архітектури
Церква Святого Миколая Чудотворця
с. Барвінково
Тел.:+38 (098)224 03 10

Музей «Гуцульщина»
селище Верховина 
Тел.: +38(098)399-83-45;

Музей Гната Хоткевича.
с.Красноїлля 
Тел.: (03432)-7-66-51

Музей гуцульських інструментів 
Р. Кумлика
селище Верховина 
Тел.:+38(097) 307 52 54;

Літературно-меморіальний 
музей Івана Франка.
с. Криворівня
Тел.: +38(097)813-79-70;

Музей «Хата -  гражда Харуків»
с. Криворівня, пр. Заріччя 
Тел.: +38 (067) 804 08 95

Хата -  музей фільму 
«Тіні забутих предків»
селище Верховина, пр. Глифа 
Тел.: (03432)-2-25-57



КАРТА НПП « В ЕРХО В И Н СЬК И Й »

Умовні позначення

•  Адміністрація НІН І «Верховинський»

— — 1. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -
«Скала Баби»

 2. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -
«Перкалаба -  Пробійнівка»

— — 3. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -
«Кляуза Лостун»

4. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -  
«Щсаревича Рудольфа»

 5. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -
«Чемірне»

 6. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -
«Монастирський»

 7. Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -
стежками «Лесі Українки»



3 6 Еколого-пізнавальні туристичні маршрути та пам'ятки природи

ЕКОЛОГО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ ТА ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут 
«Скала Баби»

довжина маршруту -  13 клм. 
перепади висот -  790 м. над 
рівнем моря.
тривалість подорожі- 9 год.

Ееографічний район маршру
ту -  присілок Перкалаб, полонини 
Прелучний, Палениця, Балтагора,
Команова.

Маршрут до скал «Баби» роз

ташований на південно-західних 
високогірних масивах Чивчинсь- 
ких гір, та є унікальною пам’ят
кою природи України. Ці камені 
розташовані на горі Команова, 
біля самого кордону України з 
Румунією і за переказами були 
місцем релігійного паломництва 
гуцулів.

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут 
«Перкалаба -  Пробійнівка»

довжина маршруту -  25 клм. 
перепади висот -  720 м. над 
рівнем моря.
тривалість подорожі- 8 год.

Ееографічний район маршруту 
-  полонинами Прелучний, Елисто- 
вата, Широка, Еаджуги, Плев'є, 
Мокринець, Мала Дуконя, Штефу- 
лець, Копілаш, Мо сирний Потік,

село Пробійнівка.
Еколого-пізнавальний тури

стичний маршрут «Перкалаба 
-  Пробійнівка» бере початок на 
присілку Перкалаб, Еолошинської 
сільської ради та походить вздовж 
усієї території НПП «Верхо
винський».

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут 
«Кляуза Лостун»

довжина маршруту -  16 клм. 
перепади висот -  683 м. над 
рівнем моря.
тривалість подорожі -  9 год.

Ееографічний район маршру
ту -  полонинами Мокрин, Лостун.

Туристичний маршрут роз
ташований на південному сході

території НПП «Верховинський» 
і бере початок в урочищі Мокрин 
на правому березі річка Чорний 
Черемош. Долаючи маршрут є 
можливість оглянути краєвиди 
полонин, послухати шум гірських 
потоків та подихати чистим 
повітрям.

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут 
«Цісаревича Рудольфа»

довжина маршруту -  13 клм. 
перепади висот -  690 м. над 
рівнем моря.
тривалість подорожі -  8 год.

Ееографічний район марш
руту -  присілок Перкалаб, поло
нини Прелуки, Прелучний, гора 
Василькова, полонина Елистовата, ш

урочище Маскотин.
Туристичний маршрут про

ходить біля кляузи (гаті) «Шлюз 
Кронпринца Рудольфа», яка 
була назвавана так на честь сина 
австрійського цісаря Франца Йо- 
сифа. Проходить правим берегом 
річки Черемош і закінчується на
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присілку Перкалаб Голошинської сільської ради. 
Маршрут «Цісаревича Рудольфа» є надзвичай
но цікавим та пізнавальним, адже проходячи по 
маршруту, у нас є можливість не тільки огляну

ти надзвичайні панорами Карпат, спробувати 
мінеральної води, побачити місця видобутку 
родонітів, а й пройтися слідами історії Гуцульщи- 
ни за часів панування Австрійської імперії.

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -  
«Чемірне»

Чивчинського ПОНДВ. Проходя
чи по ньому відпочиваючі мають 
можливість спостерігати за бурхли
вими хвилями Черемоша, огляну
ти та помилуватися видом станції 
Памір, Чорногірськими хребтами, 
а також набути нових вражень, 
оздоровитися та випробувати себе 
в проходженні гірської місцевості.

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -  
«Монастирський»

довжина маршруту -  13 клм. 
перепади висот -  526 метів над 
рівнем моря.
тривалість подорожі -  9 год.

Ееографічний район маршру
ту -  полонинами Масний Присліп,
Копілаш, Великий Штефулець,
Велика Дуконя та урочищами 
Попадінець і Штефулець.

Маршрут бере початок правим берегом річки 
Чорний Черемош і продовжується південно -

західним схилом на полонину 
Масний Присліп. При подоланні 
маршруту можна побувати на 
місцях бойових дій І Світової 
війни, оглянути Чорногірські та 
Еринявські хребти, відвідати мо
настир «Дукінський» збудова
ний в 2002 році. Туристи мають 
можливість ознайомитися з по

бутом та традиціями полонинської господарки і 
просто набути нових вражень і знань.

Еколого-пізнавальний туристичний маршрут -  
стежками «Лесі Українки»

довжина маршруту -  18 клм. 
перепади висот -  465 м. 
над рівнем моря, 
тривалість подорожі- 8 год.

Ееографічний район марш
руту -  село Буркут -  полони
нами Луковиці, Озерний, Мас
ний Присліп, Малий Присліп,
Копілаш, Мо сирний Потік до 
села Пробійнівка.

Еколого-пізнавальний туристичний марш 
рут -  «Стежками Лесі Українки» бере поча

ками,
подих

ток з села Буркут, де в далекому 
1901 році відпочивала відома 
українська письменниця і поете
са Леся Українка. З Буркута, че
рез полонини, милуючись красою 
дикої незайманої, природи, Леся 
мандрувала до села Пробійнівка.

Проходячи маршрут, ми 
маємо можливість пройти стеж- 

які зберегли пам’ять про кожен крок та 
знаменитої Лесі.

довжина маршруту -  14 клм. 
перепади висот -  130 м. над 
рівнем моря.
тривалість подорожі -  9 год.

Ееографічний район маршруту 
-  полонинами Елистовата, Широ
ка, Баласинів, Велике Пир'є, уро
чище Чемірне. Маршрут являється 
з ’єднувальним ланцюгом між 
маршрутами Перкалабського та



Писаний Камінь

Геологічна пам’ятка природи 
Писаний Камінь -  це велетенсь
ка брила пісковика завдовжки до 
100 м і висотою з триповерховий 
будинок. Від часу, дощів і вітру 
камінь потріскався, а у верхній 
частині розпався на менші улам
ки. На скелі вирізьблені загадкові 
знаки -  рівнораменні хрести, 
ромби, кола, схематичні фігурки людей. На 
жаль, наразі невідомо, про що хотіли розповісти 
нащадкам прадавні мешканці Карпат.

За давніми переказами Пи
саний Камінь часто відвідував 
легендарний ватажок опришків 
Олекса Довбуш, який заховав 
тут свої скарби та залишив свій 
надпис. В певний час його та
кож відвідали О.Кобилянська,
І.Франко, В.Стефаник, М.Ко- 
цюбинський, Г.Хоткевич. До 

сьогодні на камені збереглися написи зроблені 
особисто О.Кобилянською, В.Стефаником та
О.Маковеєм.

Скельний коридор Довбушанка

Геологічна пам'ятка природи 
місцевого значення «Скельний 
коридор Довбушанка» площею 
3.4га -  Устеріківського лісництва 
Гринявського держлісгоспу (Дов- 
бушеві комори на г. Синиці). На 
хребті розташований своєрідний 
скельний коридор (каньйон),

печери-підземелля, великі
кам'яні глиби і скелі -  про
дукт вивітрювання ямнецьких 
пісковиків. Тут, за переказами 
старожилів, часто переховували
ся і навіть зимували карпатські 
месники -  опришки, під орудою 
ватажка Олекси Довбуша.

Хвилі «Черемоша»

Гідрологічний заказник місце
вого значення «Ріка Чорний Чере
мош». Чорний Черемош до злит
тя з Білим має довжину 87 км. і 
бере початок у верхній частині 
схилу вершини гори Команова, у 
Чивчинах, на висоті 1715 м. н.р.м.

Основним притоками Білого 
Черемошу є річки Перкалаб та 
Сарата, які беруть початок у

Чивчино -  Гринявських горах. 
Після злиття цих водотоків 
річка має назву Білий Черемош. 
Він несе свої води у північному 
напрямі ще 50 км до злиття з 
Чорним Черемошем.

Біля села Устеріки, від чого до 
речі і походить його назва, Чор
ний і Білий Черемоші зливаються 
і утворюють річку Черемош.

Отже, НТТТТ «Верховинський» має по
тужний потенціал для розвитку різних видів 
туризму. Мальовничі ландшафти, рельєф 
та клімат створюють сприятливі умови для

відпочинку. Карпати -  це регіон України, де 
успішно розвиваються гірськолижний, во
дний та інші види туризму на рівні світових 
стандартів.
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Основні причини всихання смерекових лісів 
у КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

Якщо в умовах 
Передкарпаття ялина 
(смерека) ніколи не 
була довговічною, то 
у Зовнішніх Карпатах 
вонабулацілком стійкою 

і довговічною породою. Однак, починаючи з 
90-их років минулого століття, тут намітилась
стійка тенденція до послабленім біотичної
стійкості лісів за участю ялини. На сьогодні 
спостерігається масове всихання ялинників 
практично у всіх типах лісорослинних умов, 
на схилах всіх експозицій та в лісостанах 
різного віку. Всихання ялинників намітилось і в 
центральній частині Карпат.

Які ж причини всихання ялини?. Ми 
виділили п’ять груп таких основних чинників, 
характеристику яких подаємо нижче.

1. Культивування ялини у невластивих для 
неї типах лісу. Позитивні аспекти культивування 
ялини полягають передусім в економічних чин
никах. Із негативних аспектів можна відзначити 
необгрунтоване збільшення території під 
ялинниками за рахунок зниження площ під 
ціннішими породами; негативна реакція яли
ни на нові екологічні умови, під впливом яких 
знижується її стійкість.

2. Культивування чистих ялинових насад
жень. Посилення процесу всихання ялинових 
насаджень зумовлюється також і наявністю 
ялинових монокультур, передусім -  у яличинах

та бучинах. В цих типах ялина формує похідні 
насадження, які в молодому віці ростуть дуже 
швидко, але, починаючи з 40-50-річного віку, 
втрачають стійкість і масово всихають.

3. Зниження повноти насаджень. В сучас
них умовах кліматичних змін та інтенсивної 
експлуатації лісових ресурсів зниження повноти 
ялинників є передумовою їх подальшого розлад
нання і прогресуючого всихання.

4. Культивування екотипів ялини із низь
кою біологічною стійкістю. Дослідники вбача
ють причину недовговічності ялинників у тому, 
що вони були створені не з місцевого насіння. 
Культури, створені із насіння іноземних тупо- 
та гостролускатої ялини, у сучасному лісовому 
покриві займають значні площі і найбільше 
піддаються негативним впливам біотичних і 
абіотичних факторів.

5. Кліматичні зміни. У рослинному покриві 
найуразливішими до зміни клімату є лісові еко
системи, адаптація яких до таких змін є трива
лою і складною. Ялина є чутливою до високих 
літніх температур. Порода має поверхневу ко
реневу систему, і тому сильно залежить від зво
ложення поверхневого шару грунту, який легко 
висушується навіть при недовготривалих засу- 
хах. Ялина може переносити не більше трьох 
засух; більша їх кількість призводить до від
мирання фізіологічно активного коріння, яке не 
відновлюється.

На північних схилах у вологих типах 
лісорослинних умов доцільно переходити 
на вирощування плантаційних лісових куль
тур ялини з коротким оборотом рубки (40-50 
років). Найбільш придатною для плантаційного 
лісовирощування є гладкокора форма ялини з 
червонуватим відтінком кори та неправильно 
гребінчастим типом гілкування.

Юрій ДЕБРИНЮК
Професор НЛТУ України м. Львів 

доктор сільськогосподарських наук, 
член науково-технічної ради 

НІШ  «Верховинський»

Сучасна верхня межа ялинових лісів, після якої 
починається соснове криволісся
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Школа екологічного гірського господарства 
імені ПЕТРА Ш ЕКЕРИКА-ДОНИКОВОГО

Із історії ОСВІТИ 

відомо, що протя
гом 1937-40 років, за 
часів влади Польщі 
на Західній Україні, 
у етногеографічному 
центрі Гуцульщи- 

ни -  селі Ж аб'є (сучасному селищі Верхови
на), успішно діяла Рільнича школа, у якій на
вчали місцевих гуцулів ведення домашнього 
господарства за технологією гірського госпо
дарства Швейцарії. Дана Рільнича школа була 
створена за ініціативою видатного держав
ного і громадського діяча Гуцульщини Петра 
Шекерика-Доникового, а її директором був 
високоосвічений фахівець гірського господар
ства Польщі Михайло Паздановський. Випуск
ники цього професійного гірсько господарського 
навчального закладу за один рік одержували до
бру теоретичну і практичну підготовку та става
ли досвідченими господарями у своєму рідному 
краї. На жаль Друга світова війна припинила 
освітню діяльність Рільничої школи.

Протягом існування УРСР на Гуцульщині 
діяла колгоспна система господарювання, 
якою керували різні фахівці сільського го
сподарства із відповідною освітою. За роки 
розбудови незалежної України, встановлен
ня приватної власності на землю і розвитку 
ринкової економіки, неодноразово піднімалось 
питання про необхідність початкової професійної 
гірськогосподарської освіти верховинців. У цьому 
зв'язку Національний природний парк «Верхо
винський» здійснив наукову розробку екологічно- 
етнографічного освітнього проекту «Екологічне 
гірське господарство Гуцульщини» стосовно 
початкового навчання місцевого населення Вер- 
ховинщини екологічних технологій ведення 
гірського господарства в специфічних природно- 
кліматичних умовах Українських Карпат.

Для задоволення потреб учнівської молоді 
та дорослого населення Верховинщини, у 
одержанні кваліфікованих консультацій, стосов
но екологічних техно-логій ведення особисто
го гірського господарства, при Національному 
природному парку «Верховинський», 25 
квітня 2013 року, було відкрито навчально- 
консультативні курси із робочою назвою 
«Школа екологічного гірського господарства 
імені Петра Шекерика-Доникового». Для того,

щоб цілісно охопити всю систему екологічного 
гірського господарства Гуцульщини, на даних 
курсах проводяться консультації із комплексу 12- 
ти навчальних предметів: екологічне тваринницт
во, бджільництво, рослинництво, садівництво, 
лісовирощування, лісокористування, будів
ництво, деревообробництво, ремесла, промис
ли, туризм і рекреація. Заняття курсів будуть 
проводитись протягом одного року (кожно
го четвертого четверга місяця) у залі засідань 
адміністративного будинку НПП «Верховинсь
кий». Кожне заняття курсів складається із чо
тирьох навчальних консультацій, тривалістю по 
45 хв. кожна. Початок занять о 10 год. Навчальні 
консультації проводять відповідно підготовлені 
пра-цівники НПП «Верховинський», які запро
шують найдосвідченіших господарів Верховин
щини для обміну практичним досвідом ведення 
екологічного гірського господарства.

Робота курсів складається із весняного, 
літнього, осіннього і зимового семестрів. Про
тягом одного навчального року із кожного пред
мета, що входять до спеціальності «Екологічне 
гірське господарство Гуцульщини», проводити
муться 4 семестрові консультації, відповідно до 
чотирьох сезонів року. Загальна річна кількість 
всіх навчальних консультацій на курсах стано
витиме 48 академічних годин. Всі вільні слухачі 
курсів, які прослухають більше 75% навчальних 
консультацій, одержать відповідне Посвідчення 
про закінчення навчально-консультативних 
курсів при НПП «Верховинський» із назвою: 
«Школа екологічного гірського господарства 
імені Петра Шекерика-Доникового». Вже про
ведено перші три заняття гіськогосподарської 
школи при НПП «Верховинський», за адре
сою: с. Верхній Ясенів, присілок Печіще ЗА. 
На заняття курсів запрошуються учні старших 
класів та інші жителі Верховинщини, які ма
ють бажання одержати консультації стосовно 
екологічних технологій ведення гірського го
сподарства Гуцульщини.

Іван ЗЕЛЕНЧУК
кандидат фізико-математичних наук, стар

ший науковий співробітник 
НПП «Верховинський»



Роль НПП «ВЕРХОВИНСЬКИЙ» в збереженні цінних природніх комплексів 
та історико-культурних об'єктів Чивчино-Гринявських гір

Науково доведено, 
що рослинний і тва
ринний світ Карпатсь
ких гір є основою мате
ріальної і духовної 
культури гуцулів. Тому 

щира любов до природи, фахові знання і прак
тичний досвід гуцулів в перспективі спроможні 
перетворити рідні гори у квітучий край.

Ще в 30-х роках XX століття вченими було 
запропоновано організувати в цьому регіоні 
заповідний природоохоронний об'єкт. Довгі 
роки багато природодослідників наголошу
вали на важливості створення тут природо- 
заповідних територій. Першими кроками на 
шляху реалізації цих пропозицій можна вважати 
створення у 1997 році ландшафтного заказни
ка місцевого значення «Чивчино-Гринявський» 
площею 7243,0 та, та гідрологічного заказника 
місцевого значення «Ріка Чорний Черемош з 
прибережною смугою» площею 1740,0 та. Оста
точне державне визнання цієї території значи
мою для всієї України було зроблене 22 січня 
2010 року згідно відповідного Указу Президен
та «Про створення Національного природного 
парку «Верховинський», який охороняється як 
національне надбання.

Національний природний парк «Верховинсь
кий» покликаний своєю роботою забезпечити 
збереження різноманітності та цілісності при
родних комплексів, більшу репрезентативність 
природи Гуцульських Карпат, ефективнішу її 
охорону, сприяти вирішенню ряду екологічних 
проблем, зокрема веденню гірського лісового 
господарства із застосуванням екологічно без
печних технологій, а також раціональному ви
користанню природно-рекреаційних ресурсів, 
створити сучасну індустрію відпочинку, 
орієнтовану на екоетнотуризм вивчення та впро
вадження наукових методів збереження при
родних комплексів, налагодження постійного 
моніторингу за функціонуванням етноекоси- 
стем, що зазнали різного ступеня навантаження, 
вести екологічне виховання населення тощо.

Одними із таких природних комплексів, які 
мають площу 3668,3 га та становлять 30,5 % 
від всієї території Парку, є збережені ділянки 
корінних смерекових пралісів, що мають вели
ке наукове значення та є своєрідним генофон

дом ялини звичайної в Українських Карпатах. 
Тут, у верхів'ях Чорного Черемоша, за словами 
відомого американського природодослідника, 
професора Вермондського університету Вільям 
Кітона «зосереджені найбільші ділянки смере
кових пралісів в Українських Карпатах, які ма
ють важливе наукове значення».

Суворий прикордонний режим в радянські 
часи зумовив мінімальну ступінь антропоген
ного навантаження на дану територію. Саме 
тут, завдяки віддаленості таважкодоступності, 
збереглися «оазиси» непорушеної природи в 
Українських Карпатах.

За попередніми даними, на території Пар
ку виявлено шість природніх угрупувань, які 
занесені до Зеленої книги України та 59 видів 
вищих судинних рослин, занесених до Червоної 
книги України. Багато з яких є ендемічними ви
дами, єдине місцезростання яких в Українських 
Карпатах відоме тільки з території Парку: осот 
різнолистий, гвоздика гарна, соссюрея Порціуса, 
елізанта Завацького та багато інших. Біля двох 
десятків видів рослин занесені до Міжнародних 
списків та чинних для України природоохорон
них конвенцій.

Список тварин на території Парку, що 
занесені до Червоної книги України, налічує 44 
види. Всього 151 вид -  занесений до червоних 
списків світу та України, із них 8 видів до Чер
воного списку МСОП, 9 видів до ЄЧС, 91 вид 
до І додатку та 54 види до II додатку Бернської 
конвенції, 34 види до Бонської конвенції та 78 
видів, які оберігаються регіональними Червони
ми списками України.

Крім цінних природніх комплексів на території 
Парку зосереджена значна кількість історико- 
культурних об'єктів, які мають важливе значення 
для збереження історичної спадщини високогірної 
частини Гуцульського етнорегіону України та є її 
частинами самоідентифікуючих ознак.

Серед таких об'єктів найперше слід 
виділити цілий ряд інженерних гідротехнічних 
споруд (кляуз-гатей, мостів, гамованок, кашиць, 
раків) які слугували для здійснення лісосплаву 
на річках Білий та Чорний Черемош, німих 
свідків важкої праці гуцулів «на водах», глибо
ко закарбованої в душах верховинців, що ста
ла синонімом важкої, небезпечної та водночас, 
не позбавленої романтики професії, предме-

Роль НПП «ВЕРХОВИНСЬКИМ» 
в збереженні цінних природніх комплексів 
та історико-культурних об'єктів Чивчино-Гринявських гір
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том їхньої професійної гордості, гордості їхніх 
нащадків та всієї Гуцульщини.

Неабияке історико-культурне та освітньо- 
естетичне значення на території Парку має 
скельний мегалітичний об'єкт «Баби» на горі 
Команова - ймовірне місце дохристиянського 
святилища у верхів'ях Чивчинських гір.

Іншими такими об 'єктами на території Парку 
є захисні украплення, бліндажі, окопи, дзоти, на 
місцях проведення тут бойових дій та «позиційної 
війни» під час Першої світової війни, які ще по
требують свого детального вивчення.

Ці та багато інших цінних природних 
комплексів та історико-культурних об'єктів на 
території Парку взяті під особливу охорону та 
охороняються працівниками Національного при
родного парку «Верховинський» як національне 
надбання, для якого перспективним завданням, 
є розширення його території та збільшення його 
природоохоронного статусу, за рахунок створен
ня тут Транскордонного біосферного резервату 
чи Міжнародного біосферного заповідника.

Ярослав ЗЕЛЕНЧУК
кандидат історичних наук, 

начальник наукового відділу 
НПП «Верховинський»

Попередження-як захід запобігання 
адміністративних правопорушень

Охорона території 
Парку покладається на 
службу державної охоро
ни природно-заповідного 
фонду . Основними за
вданнями служби дер- 

жохорони є: попередження та припинення по
рушень природоохоронного законодавства . Для 
працівників служби держохоохорони НПП «Вер
ховинський» було організовано двох місячні 
навчання де фахівці парку провели теоретичні 
та практичні заняття щодо застосування норм 
адміністративного права.

Особлива увага була звернута на необхідность 
застосування таких видів покарання як попере
дження. А саме відповідно до статті 26 КУпАП 
попередження як захід адміністративного стяг
нення виноситься в письмовій формі або іншим 
установленим способом. Попередження ,як і будь- 
яке інше стягнення, потребує юридичного оформ
лення у вигляді винесення письмової постанови 
щодо фіксації попередження в іншій установленій

законом формі. Працівниками держохорони пар
ку заведений журнал в якому фіксуються всі 
попередження про адміністративних правопо
рушення. Адміністративне стягнення є одним із 
засобів адміністративного примусу щодо грома
дян спрямованого на захист правопорядку. Слід 
підкреслити що відповідно до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (КУпАП) 
суб'єктом адміністративного проступку можуть 
бути лише фізичні особи,яким на момент вчинен
ня адміністративного правопорушення виповни
лось 16 років.

Законодавець за вчинення адміністративних 
правопорушень передбачив ряд адміністратив
них стягнень, серед яких чільне місце відво
диться попередженню та штрафу. Сьогодні 
вчені-практики активно досліджують проблему 
ефективності застосування адміністративних 
стягнень в тому числі попередження та штра
фу. Кожне із зазначених стягнень є покаранням, 
призначеним за вчинені ті чи інші проступ
ки. Правова природа та механізм застосуван
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ня кожного з них має свої особливості. Суть 
цих особливостей зводиться до забезпечен
ня ефективності адміністративного стягнен
ня вчиненому суб'єктом проступку. Одним із 
найбільш поширених видів адміністративних 
стягнень, які застосовуються в практичній 
роботі є штраф. Він накладається у грошовій 
формі на громадян та посадових осіб за 
адміністративні правопорушення у випадках та 
розмірі,визначених КУпАП.

Служба держохорони парку в своїй практиці 
застосовують ст..90,91 КУпАП,а також зсипа
ються на Постанову КМ України від 21.04.98р. 
№521. Дослідження показують ,що стосовно на
кладання штрафу законодавством не встановле
но спеціалістами держохорони парку єдиного по
рядку виконання постанови адміністративного 
стягнення. Торкаючись питання ефективності 
застосування штрафу на місці вчинення 
правопорушення,деякі правознавці вважали 
,що він може мати набагато більший виховний 
вплив на порушника,ніж накладання штрафу 
та подальше його стягнення через визначений 
проміжок часу.

Сьогодні питання накладання штрафу за 
адміністративне правопорушення віднесено

до компетенції судових органів, що значно 
ускладнює процедуру не тільки накладання 
штрафу, але й виконання постанови суду, знижу
ючи при цьому їх ефективність. Аналізуючи пи
тання ефективності адміністративних стягнень, 
в тому числі попереджень та штрафів, юристи- 
вчені звертають увагу на необхідну присутність 
в законодавчому полі таких чинників -  наявність 
досконалого адміністративного законодавства; 
- інформованість громадян право-відносин 
про чинні адміністративно-правові заборони та 
штрафні санкції за їх порушення; Впровад
ження цих чинників в дієву практику, на думку 
фахівців, підвищить рівень правосвідомості на
селення та забезпечить виховання поваги до за
кону. Взявши при цьому приклад Європейський 
досвід доводить, що краще попереджувати зло
чини, ніж карати за них.

Наталія КУБАИЧУК
Провідний фахівець з кадрів 

НПП «Верховинський»

Екологічні методи запобігання 
ерозійних процесів на гірських схилах 
Верховинського регіону Українських Карпат

Ерозією ґрунтів на
зивають процес руйну
вання ґрунтового по
криву (змив, розмив, 
яроутворення т. ін.).
Розрізняють два види 

ерозії: нормальну (геологічну) та сучасну при
скорену (руйнівну) ерозію. Якщо нормальна 
проходить в природі дуже повільно і обумов
лена ходом історичних фізико-географічних 
процесів, то прискорена викликана госпо
дарською діяльністю людини, завжди приймає 
прискорену форму. Цьому сприяє зростаюча 
технічна озброєність людського суспільства, 
масштаби і глибина впливу людини на природу.

Особливо сильно розвиваються процеси 
ерозії ґрунтів в гірських умовах, якій сприя
ють великі перепади висот, крутизна і довжина 
схилів, зливовий характер опадів. Це в повній мірі

стосується і Верховинського регіону Українських 
Карпат.Та все ж основну роль при виникненні 
ерозійних процесів відіграє людина з її часом 
необдуманою, поспішною, іноді природоруйную- 
чою діяльністю. Сюди можна віднести викори
стання нею великої кількості одиниць техніки і 
механізмів для задоволення суспільних та власних 
потреб, зростання і без того розгалуженої сітки 
гірських необлаштованих доріг, проведення з по
рушенням встановлених вимог лісозаготівельних 
та лісогосподарських робіт, нераціональне веден
ня приватного господарства т.ін.

Для запобігання виникнення ерозійних 
процесів та для припинення поширення в 
місцях їх утворення спеціалісти Парку пропо
нують впровадження розробленого комплексу 
екологічних лісомеліоративних протиерозійних 
заходів. Метою впровадження даного комплек
су є допомога місцевим жителям Верховинсь-
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кого регіону в подоланні наслідків виникнення 
ерозійних процесів на їх присадибних ділянках, 
сільськогосподарських угіддях особистого чи 
громадського користування.

Розглянемо цей комплекс на прикладі однієї 
окремо взятої ділянки схилу пасовища. Для ве
дення випасу худоби всеприйнятим вважають 
метод суцільної очистки пасовища від деревної 
та чагарникової рослинності. Парк пропонує 
метод максимального збереження на ділянці де
рев і чагарників, а в разі їх незначної кількості
- проведення посадки крупномірних саджанців 
ґрунтоутримуючих порід, наприклад ясеню 
звичайного ( Fraxinus excelsior L.). Даний ме
тод сприятиме скороченню поверхневого стоку 
і перетворенню його в ґрунтовий, забезпечить 
утримання вологи в ґрунті , що створить умо
ви для оптимального розвитку трав'янистої 
рослинності на навколишній території.

Відстань між висаджуваними деревами при 
цьому залежатиме від загальної площі схилу, 
тобто зі збільшенням площі відстань між дере
вами збільшуватиметься. Розміщення посадових 
місць пропонується способом шахового поряд
ку. Крупномірний посадковий матеріал рекомен
довано висаджувати для прискорення виконання 
ним протиерозійних функцій та зменшення дії 
на нього зовнішніх факторів (витоптування, ви
пас худоби т.ін.).

У випадку, коли такий поширений ерозій
ний процес, як зсув ґрунту, вже розпочався, 
рекомендується крім вищезгаданих заходів про
водити роботи з підвищення загальної стійкості 
даного схилу, діючи на основну причину зсуву
-  тобто осушення схилу шляхом влаштування 
нагірних водовідвідних каналів. Вони викону
ються шляхом прокладення канав для стоку 
води над зсувом. Відстань між початком зсу
ву та водовідвідною канавою залежатиме від

Наслідки стихійного лиха

структури, механічного складу ґрунту та його 
водопроникності, крутизни, довжини, форми 
схилу та розміру самого зсуву. Рекомендовано 
для зменшення дії стічних вод на дно і стінки 
канав встилати їх камінням, викопаним при 
влаштуванні цих канав. У випадку необхідності, 
коли бар'єр з одного водовідвідного каналу не 
забезпечить відводу стічних вод від утвореного 
зсуву, слід прокласти ще один канал вище від 
першого і т.д.

Висловлені рекомендації не завжди можуть 
дати високоефективний результат, але простота, 
дешевизна та мала трудомісткість їх впровад
ження заслуговують на увагу з боку місцевого 
населення Верховинщини та подібних регіонів.

Михайло ПОНЕПОЛЯК
заступник директора

головний природознавець
HI II1 «Верховинський»
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XX століття, особли
во його друга половина, 
в історії цивілізації по
значена посиленням 
антропогенного впливу 
на екологічні системи, а

через те проблеми екології в усьому світі виходять 
на передній план. Вони є особливо актуальними 
і для українського суспільства, яке зазнало знач
них негативних впливів унаслідок техногенної 
катастрофи, що сталася на Чорнобильській АЕС.

Світові глобалізаційні процеси, запровад-
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ження інноваційних технологій, сприяючи про
цесу в багатьох сферах суспільного виробницт
ва, спричиняють водночас негативний вплив на 
навколишнє природне середовище, призводять 
до виснаження природних ресурсів, деградації 
тваринного і рослинного світу, надмірного нако
пичення промислових відходів, суттєво знижу
ють якість середовища проживання, порушують 
екологічні права людини, є причиною зростання 
рівня захворюваності населення, особливо дітей.

Зазначене ставить на порядок денний про
блему вибору ефектив
них заходів щодо подо
лання кризових явищ у 
сфері екології, створен
ня дієвих механізмів 
забезпечення сталого 
розвитку України, од
ним із головних завдань 
вирішення якої є фор
мування екологічної ку-льтури населення.

У вирішенні цієї проблеми чільне місце 
відводиться школі, адже природна допитливість, 
щирий інтерес до оточення -  характерні пси
хологічні особливості школярів, що створюють 
сприятливі умови для екологічного виховання.

Екологічне виховання у Верхньоясенівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється на всіх етапах на
вчання, на кожному з яких ставиться певна мета, 
завдання, добирається відповідна методика з 
огляду на вікові особливості школярів.

Протягом багатьох років цей аспект педа
гогічної діяльності розвивається у школі на 
міжпредметнійоснові. Знання прозакономірності 
навколишнього середовища, взаємодію людства 
з природою включаються до змісту навчальних 
предметів та плану виховної роботи в школі. Так, 
педагогами-спеціалістами проводяться уроки- 
екскурсії, прогулянки, а класними керівниками 
готуються години спілкування, виховні заходи 
на теми «Земля -  мій дім», «Чисте довкілля -

здорові діти», «Ми скажемо забрудненим водо
ймам «НІ»!», «Чорнобиль -  вічне горе України» 
та ін. У школі посідають важливе місце темати
чні лінійки,екологічні рейди до «Дня довкілля» 
та науково-практичні конференції з учнями та 
батьками.

Сьогодні перед нами гостро постало питан
ня про «екологічну поінформованість» не лише 
в рамках навчальної програми, а й усвідомлення 
екологічного виховання й навчання як процесу 
безперервного, що може здійснюватися і в по- 
заурочний час. Тому вихованці нашої школи 
беруть активну участь у акціях «Посади дере- 
во»(10-11 класи),

«Птахи -  наші друзі», де діти власними 
руками виготовляють шпаківні та годівнички 
для птахів, які мешкають біля подвір'я школи. 
Цікавими для учнів є зустрічі з працівниками 
природного національного парку «Верховинсь
кий» та конкурси малюнків «Людина і ліс»(1-4 
класи), конкурси літературних творів «Майбутнє 
лісу - у твоїх руках»(5-11 класи).

Об'єктивним показником екологічної куль
тури є рівень нашого спілкування з природою. 
Тому велику роль у формуванні екологічної 
культури наших школя-рів відіграють екскурсії

у природу та поїздки до 
вольєру Селятинського 
лісництва Чернівецької 
області та музею при
роди Гринявського ліс
госпу (с. Устеріки), де 
проводяться бесіди про 
те, що природа -  це 
наше життя, і ми -  ча

стина її. Не буде природи -  не буде нас.
Цілісний, багатогранний підхід до еколо

гічного виховання школярів - неодмінна умова 
творення нової «екологічно чистої» (в прямому 
і переносному значенні цього слова) України, 
важлива складова розбудови громадянського 
суспільства незалежної української держави.

Ярослав ПРОКОПИШИН
директор Верхньоясенівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Людина настільки змінила середовище
проживання, що тепер, щоб вижити в ньому,
вона повинна змінити себе »

Норберт Вінер
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Особливості розвитку гірського еко -  етно туризму 
в контексті забезпечення збалансованого 
соціально -  економічного розвитку Верховинщини

Екологічний ту
ризм, який дуже часто 
асоціюють з так званим 
зеленим або сільським 
туризмом, передбачає 
безпосередні контакти 

людини з природою: відпочинок на екологічно 
чистих природніх територіях, туристичні похо
ди і ночівлі в наметах, пішохідні екскурсії еко- 
лого -  пізнавальними маршрутами.

Згадуючи про екологічний туризм, не мож
на не торкнутися теми нинішнього довкілля 
як в світі, так і, безпосередньо, в нашій країні, 
оскільки саме цей чинник зіграв важливу і, мож
ливо, вирішальну роль в розвитку такого виду 
відпочинку, як екологічний туризм.

Особливість розвитку туризму на Верхо- 
винщині полягає в тому, що тут протягом 
останніх років туризм успішно поєднується з 
використанням етнокультурного потенціалу 
гуцульського краю. Щорічне проведен
ня свят «Полонинське літо», «Різдво на 
Еуцульщині», фестивалів троїстих музик ім. 
Могура, гуцульської співанки ім. Чукутихи, 
регіонального фестивалю «Черемош - Фест» та 
інших культурологічних заходів, а також ознай
омлення з місцевими звичаями та обрядами, 
традиціями, гуцульським побутом.

За останні 10 років на Верховинщині побу
довано 6 приватних туристичних комплексів, 
функціонує понад сто відпочинкових садиб.

Сьогодні на території району функціонує 
11 музеїв, регіональний музей Еуцульщина, 
хата-музей кінофільму «Тіні забутих предків» 
та приватний музей Музичних гуцульських 
інструментів Романа Кумлика в селищі Верхо
вина, музеї Е Франка та М. Ерушевського в с. 
Криворівня, музей гуцульського театру ім. Ената 
Хоткевича в с. Красноїлля та ряд інших.

З метою забезпечення розвитку туристич
ного потенціалу на території Еіарку створено 7 
еколого -  пізнавальних туристичних маршрутів, 
зокрема: ім. Цісаревича Рудольфа; Скала
Баби; Перкалаба -  Пробійнівка; Монастирсь
кий; Чимірне; Кляуза Лостун; Стежками Лесі 
Українки. Знайомство з красою незайманої 
природи, самобутність культури гуцульсько
го регіону, підвищення екологічної культури 
мандрівників і місцевих жителів, сприяння 
останнім в економічній користі від охорони на

вколишнього середовища - це основні фактори, 
на яких має триматися таке популярне останнім 
часом явище, як еко -  етно туризм.

В нашому Парку запроваджуються різні 
види екологічного туризму: піший, кінний, а 
в подальшій перспективі-водний. Сюди мож
на віднести спостереження за фауною і фло
рою, фото і кінозйомку тварин і рослин та 
природніх ландшафтів. При перспективному 
розвитку туризму, значна частина місцевого 
населення могла б надавати відвідувачам по
слуги з відпочинку та розваг і отримувати 
доходи від продажу сільськогосподарської 
продукції. Популярними є тури на полонину, 
де виготовляється гуцульська бринза та будз, а 
також збір дикоростучих плодів та ягід. Кож
ний регіон України по-своєму привабливий для 
екологічного туризму. При цьому Верховинщи- 
на для багатьох екотуристів є екзотичним краєм, 
де збереглася значна частина недоторканої 
природи, своєрідні гірські ландшафти та чисті 
вироби м'ясної та молочної продукції.

За останні роки у Верховинському районі 
вдалось підняти якість життя певної частини гро
мадян завдяки прибутку від надання різних тури
стичних послуг. Це є прикладом того, як приро
да може винагородити за дбайливе ставлення до 
неї, і в свою чергу стимулює підвищення рівня 
екологічної свідомості населення та виховує по
чуття необхідності раціонального використання 
природніх ресурсів.

Незабутня подорож гірськими плаями.
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Надзвичайно цікавою є історична спадщина 
розвитку туризму на Гуцульщині.

На початку XVIII ст. відкрито джерело 
лікувальної води в с. Бур кут, яка за хімічним 
складом подібна до вод у Віхах (Франція).

З 1880 року туристи відвідують селище 
Верховину (до 1962р. Жаб'є). На думку того
часних дослідників та краєзнавців, примітним 
місцем відпочинку була і є «Столиця Гу- 
цульщини» селище Верховина. Виходячи з 
витоків минулого, сьогодення підтверджує, 
що на Верховинщині створюється сучас
на рекреаційно -  туристична зона, яка має 
зацікавити українських та міжнародних 
інвесторів щодо участі в будівництві тури
стичних об'єктів, а особливо тих проектів, які 
пов'язані з розвитком літніх та зимових видів 
відпочинку.

У вирішенні цих перспективних завдань 
регіонального збалансованого розвитку Верхо- 
винщини важлива роль відведена НІ 111 «Вер
ховинський», який розташований в Чивчино
-  Гринявських горах з цікавими скальними 
формаціями, зарослими хвойними лісами, роз
логими полонинами, стрімкими ріками і водо
спадами у місцевості з дуже своєрідними етно
-  культурними традиціями та неповторним гу
цульським фольклором.

Дмитро СТЕФЛЮК
заступник директора з наукової роботи 

НІ 111 «Верховинський»

Ведення факультативного курсу «Дерев'яне будівництво і деревообробка» 
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Сучасному суспільству України потрібні 
висококваліфіковані фахівці, які вміють 
самостійно мислити, здатні об'єктивно оцінити 
свої природні здібності та інтереси, постійно 
прагнуть до самовдосконалення і самореалізації, 
можуть успішно долати різні життєві труднощі. 
Виходячи з цього суспільного запиту, основне 
завдання загальноосвітньої школи полягає у 
підготовці учнів до успішного життя і праці в 
сучасних умовах ринкової економіки України.

За нашими 30-річними педагогічними спо
стереженнями більше 75% випускників нашої 
Криворівнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Грушевсь
кого в кінцевому результаті залишаються жити 
і працювати у своєму рідному гуцульському 
краї. Гуцульщина, як самобутній етнографічний 
регіон України, має дуже важливі гірські 
природно-ландшафтні і соціально-економічні 
особливості, які необхідно завжди враховувати 
в роботі загальноосвітніх навчальних закладів 
цього крю.

Гірські природо-ландшафтні особливості 
Гуцульщини суттєво вплинули на соціально- 
економічну діяльність горян тому в складних 
умовах реформування ринкової економіки 
України майже все населення Верховин- 
щини працює за основним місцем роботи

та займається також веденням особистого 
гірського господарства, яке дає додатковий 
дохід в сімейний бюджет. Значна частина насе
лення цього району заробляє на життя тільки 
веденням особистого гірського господарства.

Виходячи із цієї ентосоціальної ситуації, 
закономірно виникає гостра потреба в 
початковій професійній підготовці наших 
випускників для виробничої діяльності в сфері 
гірського господарства Гуцульщини. Для за
доволення цієї актуальної освітньої потреби 
Криворівнянська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Грушевсь
кого напрявляє групу учнів 8-11 класів на за
няття «Школи екологічного гірського госпо
дарства ім. Петра Шекерика-Доникового», яка 
створена в 2013 році при Національному при- 
родньому парку «Верховинський». Крім того в 
нашій школі з 2012 р. введено факультативний 
курс «Дерев'яне будівництво і деревообробка», 
який викладає досвідчений вчитель трудового 
навчання Сав'юк Володимир Іванович.

Дальше ми хочемо ознайомити читачів жур
налу із досвідом ведення цього факультативно
го курсу в нашій школі та окремими результа
тами цієї роботи.

Мистецтво дерев'яного будівництва 
і деревообробки вдосконалювалось на
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Гуцульщині протягом багатьох сотень років. 
Завдяки оволодінню гуцулами традиційними 
технологіями деревообробки змінився їх 
побут, а житло набуло індивідуального та 
оригінального вигляду. Професія будівельник і 
деревообробник стала престижною в наш час. 
Екологічно чисті меблі з натурального дерева 
не поступаються за цінністю перед іншими су
часними матеріалами. Більшість гуцулів що
денно користуються виробами з дерева. Тому 
на Гуцульщині бути майстром-будівельником- 
деревообробником, який уміє власними руками 
будувати і виготовляти дерев'яні вироби, над
звичайно престижно й корисно в житті кожно
му гуцулові.

Метою програми нашого факультатив
ного курсу є формування компетентностей 
особистості в процесі допрофесійної підготовки 
за професією будівельник і деревообробник.

Основні завдання програми факультативу по
лягають у формуванні таких компетентностей:

- пізнавальної -  оволодіння поняттями, 
знаннями із будівельної і деревообробної 
справи, матеріалознавства, інструментів та об
ладнання;

практичної -  формування практич
них умінь і навичок професійної діяльності у 
будівельній і деревообробній справі, набуття на
вичок роботи з матеріалами та інструментами, 
розвиток умінь застосовувати отримані знання 
на практиці.

-  творчої-  набуття досвіду власної творчої 
діяльності, майстерності, розвиток просто
рового і логічного мислення, уяви, фантазії, 
здатності появляти творчу ініціативу, інтересу 
до професійної діяльності, формування есте
тичних смаків, художнього і технічного хисту, 
уважності, наполегливості, а також потреби у 
творчій самореалізації та духовному самовдо
сконаленню.

-  соціальної -  розвиток трудової куль
тури, моральних якостей, громадянської 
позиції, виховання поваги до праці, по
зитивних якостей емоційно-вольової сфе
ри (самостійність, наполегливість, праце- 
любство, доброзичливість), товариськість, 
уміння працювати у колективі, охайності й 
старанності у роботі.

Програма факультативу з дерев'яного 
будівництва і деревообробки складена з ураху
ванням вікових особливостей учнів та потреб 
регіону Гуцульщини.

Під час факультативних занать учні по
глиблюють свої знання з математики, фізики, 
хімії, креслення, набувають навиичок трудової 
діяльності, засвоюють навички роботи з дере
виною, її різновидами й декоративними власти
востями, оволодівають спеціальною технікою 
та технологією.

Програма факультативу є авторською. 
Керівник факультативу має право вносити ко
рективи до змісту, змінювати порядок вивчення 
окремих розділів та кількість годин, відведених 
на них програмою.

Н а закінчення наведемо конкретні дані про 
успіхи наших випускників у деревообробній 
справі.

Учні школи, які зайняли І-ІІІ місця на 
Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах: Сем'ян 
Микола, Харук Микола, Харук Володимир, 
Цвілинюк Роман, Чоланюк Богдан, Цвілинюк 
Роман, Мізинюк Тарас, Цвілинюк Роман.

Випускники школи, що обрали мистецтво 
обробки деревини своєю професією і працю
ють на Верховинщині: Ватуйчак Роман, Со- 
коловський Василь, Соколовський Микола, 
Білоголовий Михайло.

В наш час на Тернопільщині успішно 
працює вчитель трудового навчання Харук Во
лодимир Іванович.

Михайло ФЕДОРЧАК
директор Криворівнянської ЗОШ

І-ІІІ ст. ім. М.Грушевського

Сучасна верхня межа ялинових лісів, після якої 
починається соснове криволісся
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Сьогодні довкілля 
зазнає численних і 
різноманітних нега
тивних впливів із боку 
людства, що створює 
загрозу для існування 

самої людини та робить нагальною необхідність 
турботи про власну екологічну безпеку.

Господарська діяльність людини створює 
одну із найгостріших проблем нашої цивілізації 
- проблему захисту та збереження чистоти на
вколишнього середовища.

Сучасні масштаби екологічних змін ство
рюють реальну загрозу для життя людей. 
Інтенсивна вирубка лісів, засміченість та забруд
нення довкілля, неконтрольоване використання 
природних ресурсів приводить до поступового 
зникнення окремих унікальних видів флори і 
фауни та виникнення екологічних криз.

Одним з важливих напрямків діяльності 
НПП «Верховинський», спрямованих на захист 
та збереження природних ресурсів і навколиш
нього середовища, є еколого -  освітнє вихо
вання населення, підвищення рівня екологічної 
культури та свідомості особистості, любові до 
природи та вміння берегти її багатства, а також 
формування у людей навичок природоохоронної 
діяльності. Попередити чи запобігти розвит
ку екологічної кризи можна шляхом вихован
ня у людей відповідального ставлення до при
роди, уміння вирішувати екологічні проблеми 
та здатність передбачати можливі негативні 
наслідки від господарської діяльності людини.

З метою підвищення рівня екологічної 
освіти та екологічної культури населення Вер
ховинщини спеціалістами та адміністрацією 
НПП «Верховинський» підготовлено та забезпе
чено випуск інформаційного вісника «Верхів'я 
Черемоша», в якому були надруковані такі 
статті: «Встаньмо на захист природи», «Зелений 
дивосвіт та його екологічні проблеми», «Чистий 
Черемош -  наша природна краса», «Ромашка», 
«Розвиток екологічного туризму в умовах НПП 
«Верховинський»» та інші.

На районному радіо в рубриці «Земля -  наш 
дім -  природа-мати» організовано цикл передач на 
еколого - освітню тематику.

У рамках еколого -  освітніх акцій та бесід, 
які проводились працівниками парку серед насе
лення району, були розповсюджені інформаційні

листівки та буклети на еколого -  освітню тема
тику. Для вирішення проблем навколишнього 
середовища і гармонійного розвитку людства 
під час проведення екологічних заходів вели
ка увага приділялася підвищенню екологічної 
культури і свідомості людей, їх інформованості 
про екологічну ситуацію у світі, регіоні, на місці 
проживання, а також їх обізнаності з можливи
ми шляхами їх вирішення.

Співпраця з Верховинським коледжем туриз
му і готельного господарства та НПП «Верхо
винський», згідно складеної угоди, передбачає: 
спільне проведення занять для студентів ко
леджу, тематичних лекцій, уроків-співбесід, 
конференцій та практичних занять з метою 
підвищення рівня екологічної освіти, розши
рення знань у галузі краєзнавства та заповідної 
справи для використання їх у своїй професійній 
діяльності.

Укладена угода про співпрацю Управління 
освіти, сім'ї, молоді та спорту Верховинської 
РДА та НПП «Верховинський», на основі якої 
розроблено методичні рекомендації для роботи 
в загальноосвітніх закладах району. В одному із 
пунктів угоди передбачено щорічне проведення 
конкурсів серед учнів шкіл на еколого -  освітню 
та краєзнавчу тематику, а також запропоновані 
теми для написання школярами наукових робіт.

Відділом рекреації та пропаганди екологічної 
освіти НПП «Верховинський» створені шкільні 
пондв у восьми школах району. Згідно 
укладеної угоди сторони спільно організовують 
освітньо -  виховні та природоохоронні за
ходи, а саме: екологічні уроки, лекції, круглі 
столи, семінари, практичні заняття, одноденні 
та багатоденні еколого -  освітні та краєзнавчі 
екскурсії, спеціалізовані екопрограми, акції.

Наше завдання -  виховати особистість, яка 
буде бережливо і по-господарському ставитися 
до використання природних ресурсів, а також 
активно протидіяти негативним явищам у цій 
галузі діяльності людини.

Ярослав ФОРГІЛЬ
начальник відділу рекреації 

та пропаганди екологічної освіти 
НПП «Верховинський»



ЖАБ'Є -  етнографіний центр гуцульщини

-

V ' і?:, % щ Ш ж  Верховина) вперше 
згадується в докумен
тах за 1424 р., коли
Литовський князь Сви- 
дригайло передав його 

в користування якомусь Драгосиловичу.
Про походження назви Ж аб'я існують 

різні перекази та припущення. В останній час 
з'явилось твердження про походження назви 
Ж аб'є від прадавнього гуцульського божества 
вогню, аналогічного литовському божеству 
вогню Габіє, до якого звертались з прохан
ням принести полум'я та розсіяти в світ іскри. 
Цим же ім'ям там і досі називають вогонь до
машнього вогнища. І коли виходити з теорії 
балтослов’янської праєдності, тоді виникає 
небезпідставна версія про абсолютну тотожність 
балтійського «Габіє» із словянським «Жаб'є».

Жаб' є розміщене на схід від Чорногірського 
хребта, в центральній частині території, на якій 
споконвіків проживає така етнографічна група 
українців, як гуцули. На провідну роль Жаб’я в 
процесах, що відбувались на Гуцульщині, у свій 
час вказував Іван Франко. Очолюючи експедицію 
Львівського університету в 1884 р. по вивченню 
Гуцульщини, побувавши в Жаб’ю, Устеріках та 
інших селах, Великий Каменяр в підсумках про 
результати її проведення писав: «Ось Жаб'є, Гу
цульська столиця'’. Нема, мовлять, села понад 
Жаб’є і більшого лиха шукати дарма»[1]. Ці сло
ва Івана Франка були яскравим відображенням 
дотогочасних реальностей Жаб’я та водночас 
залишились пророчими на подальший час щодо 
його місця і ролі, як центру розвитку суспільно- 
політичних та культурно-громадських процесів 
на Гуцульщині.

Ці твердження Івана Франка доповнює 
письменниця з Ш отландії М.М. Дові, яка пе
ребувала в 1890р. впродовж десяти тижнів у 
Ж аб’ю, Бистреці, Микуличині та інших се
лах Гуцульщини і написала книгу «Дівчина у 
Карпатах». Про Ж аб'є вона писала: що це, на
певно, «...найхарактерніше гуцульське село з 
усіх, які я бачила»

Чимало праці висвітленню місця і ролі Жаб’я 
як етнографічного, культурно-громадського 
центру Гуцульщини вкладено цілою плеядою 
учених, літераторів, суспільно-громадських 
діячів, які перебували на Гуцульщині, в останні

десятиріччя XIX ст. та в передвоєнні роки XX 
ст., зокрема: Михайлом Грушевським, Іваном 
Франком, Володимиром Гнатюком, Володими
ром Шухевичем, Михайлом Коцюбинським, 
Гнатом Хоткевичем, а також у міжвоєнні роки 
-  Станіславом Вінцензом, представниками 
місцевої еліти -  Петром Шекериком-Дониковим, 
Онуфрієм Манчуком та ін. Все це було важливим 
чинником, який зумовлював історичний шлях 
розвитку цієї частки української землі, бороть
бу її жителів за нерозривну єдність з іншими 
регіонами України і, насамперед, центральними 
та східними.

В 1962р. Ж аб'є переіменовано на Верховину. 
Це, звичайно, не внесло якихось корінних змін 
в його статус як етнографічного центру Гуцуль
щини. І його нинішня назва, Верховина, не ви
кликала якогось несприйняття в його жителів, 
оскільки значна частина присілків даного села 
розміщена на верхах, навіть до 1000 і більше 
метрів над рівнем моря.

Верховина стала місцем зародження та роз
витку багатьох добрих справ регіонального і 
навіть міжрегіонального значення.

Тут одержали своє обгрунтування специфічні 
умови життя і праці людей в гірських умовах 
Карпат, яке і стало основою прийнятого Верхов
ною Радою Закону України «Про статут гірських 
населених пунктів в Україні».

В 1990р. тут створено товариство «Гуцульщи- 
на», в 1993 році - наукову інституцію Відділення 
«Філія Гуцульщина» ННДІ українознавства та 
всесвітньої історії, в 2000р. -  Асоціацію органів 
місцевого самоврядування регіону Гуцульщини, 
в 2012р. -  НІ 111 «Верховинський».

В 1991 році започатковано проведен
ня гуцульських фестивалів. Діяльність цих 
регіональних інституцій, з осідком у Верховині, 
сприяють соціально-економічному та культурно- 
духовному розвитку Гуцульщини в період розбу
дови Української держави.

Петро ШКРІБЛЯК
Завідувач Відділення 
«Філія Гуцульщина» 

ННДІУВІ
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