
ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ 
2021 рік ДЛЯ КБЗ

Напередодні настання нового року, як ніколи 
варто оцінити період 12 місяців, що залишилися 
позаду. Тож пропонуємо вам згадати, які знакові 
події у 2021-му трапилися у Карпатському біосфер-
ному заповіднику.

Однією із вагомих подій, що відбулися на початку року 
є участь КБЗ у великому міжнародному проєкті. Мова йде 
про «LIFE – Збереження старовікових лісів у Європі: при-
родна спадщина, загальний опис, синтез та екосистемні 
послуги». Проєкт спрямований на захист пралісів та ста-
ровікових лісів Європи.

Не можливо й не згадати ще одну важливу дату, яку 
відзначали чи не цілим заповідником, а саме 70-річний юві-
лей заступника директора Карпатського біосферного запо-
відника, професора Федора Гамора. Зауважимо, що Федір 
Дмитрович у рік свого ювілейного народження ще й пре-
зентував книгу – «У пошуках гармонії людини і природи». 

Найголовнішою й по праву найважливішою подією цьо-
горіч для природоохоронної установи стало призначення 
нового директора – Миколи Тарасюка. Це відбулося ще у 
липні, а от переможцем відбору на посаду директора Кар-
патського біосферного заповідника визнано Миколу Воло-
димировича ще у квітні.

Після того, як заповідник очолив новий директор того 
ж місяця автопарк природоохоронної установи поповнився 
автомобільною та комп’ютерною технікою. Чи не вперше в 
історії КБЗ було отримано у власність аж шість автомобі-
лів «Toyota» й сім мотоциклів марки «Honda». Транспорт-
ні засоби природоохоронна установа отримала в рамках 
українсько-німецького проєкту «Підтримка природно-запо-
відних територій в Україні» (SNPA).

Вперше у Карпатському біосферному заповіднику про-
ведено Міжнародну літературно-мистецьку, екологічну пре-
мію «Сorona Сarpatica». Вона відбулася у вересні, у рам-
ках відзначення в Україні Днів європейської спадщини. Це 
знакова подія, покликана популяризувати не тільки запо-
відник, але й завдяки мистецтву пропагувати захист при-
роди та дбати про екологію.

Ще однією знаковою подією у житті природоохорон-
ної установи стала організація міжнародної конференції. 
Науково-практична конференція «Природно-ресурсний та 
етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в 
Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого роз-
витку», відбулася у листопаді. У її роботі взяли участь по-
над 70 науковців, представників органів влади, природо-
охоронних установ та громадськості з України та Румунії.

Завершує наш список унікальна за всю історію КБЗ по-
дія – оцифрування території заповідника. Мова йде про ту-
ристичні магніти установи, які нині будь-який турист може 
відвідати завдяки віртуальній реальності. До речі, Карпат-
ський біосферний заповідник став першим на Закарпатті, 
який став доступний для онлайн мандрівок.
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Розповсюджується 
безкоштовно

Маю честь привітати Вас із прийдешніми зимовими святами і поділитися найкращими 
побажаннями для Вас у Новому році.

Відверто, рік, що минає, можна назвати для всіх нас, роком трансформацій, перетво-
рень і змін векторів руху. Звичайно, людська природа схильна боятися чогось незвичного 
– нового, проте жодний прогрес неможливий без виходу із своєї зони комфорту і колосаль-
них зусиль. Тож я щиро вірю в те, що Новий 2022 рік стане для нас, тай природоохорон-
ної установи загалом, роком ще більших перевтілень. Хочеться, щоб ми стали гідною ко-
мандою, що, як локомотив, мчатиме до популяризації, розвитку та визнання Карпатського 
біосферного заповідника.

Тому наснаги Вам у Новому році, завзяття, здоров’я, злагоди у Ваших оселях і всіх 
благ, які тільки можете собі забажати. Нехай вдалими будуть всі Ваші починання, здій-
сняться всі задуми, а головне – віри у себе і у нашу спільну справу.

З Новим Роком та Різдвом Христовим, 
– директор Карпатського біосферного заповідника, 
Микола ТАРАСЮК.

Шановні працівники 
Карпатського 

біосферного заповідника!
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Делегація Карпатсько-
го біосферного заповідника у 
складі директора Миколи Та-
расюка, науковців Юрія Бер-
кели та Василя Покиньчере-
ди, разом із представником 
Міндовкілля – директором 
Департаменту природно-запо-
відного фонду та земельних 
ресурсів Едуардом Арустамя-
ном, взяла участь у двох важ-
ливих заходах, які проходили 
в м. Брюссель (Бельгія) з 15 
по 19 листопада.

Дистанційно українську деле-
гацію підтримувала ще одна пред-
ставниця біосферного заповідни-
ка – Ірина Йонаш, яка працювала 
в онлайн-форматі з використан-
ням платформи «Zoom». 

Хто є учасниками міжнарод-
ного проєкту

Перші два дні були присвя-
чені зустрічі партнерів у рамках 

25 листопада в онлайн-режимі, на платформі «ZOOM», відбула-
ся міжнародна науково-практична конференція «Природно-ресурс-
ний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в 
Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку».

МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ В БРЮССЕЛІ

фінансованого ЄС міжнародно-
го проєкту «LIFE», а решту часу 
– засіданню Спільного Комітету 
з Управління пан’європейського 
об’єкта всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи». 

Міжнародний проєкт у рам-
ках програми ЄС «LIFE» під на-
звою «Збереження старовікових 
лісів у Європі: природна спад-
щина, загальний опис, синтез та 
екосистемні послуги», ставить за 
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У ЗАПОВІДНИКУ ВІДБУЛАСЯ 
МІЖНАРОДНА ГУЦУЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

 Співорганізаторами конфе-
ренції виступили, в рамках двосто-
ронніх Меморандумів щодо співп-
раці: Карпатський біосферний 
заповідник, Міністерства захис-
ту довкілля та природних ресур-
сів України, Київський університет 
права Національної академії наук 
України, Український центр куль-
турних досліджень Міністерства 

культури та інформаційної полі-
тики України, а також примарія 
комуни Бистрий (Румунія), Укра-
їнський педагогічний ліцей ім. Та-
раса Шевченка (м. Сігету Марма-
іцей, (Румунія) та Всеукраїнське 
товариство «Гуцульщина».

Учасниками конференції ста-
ли понад 70 науковців, представ-
ників органів влади, природоохо-

ронних установ та громадськості 
з України та Румунії. 

Вступним словом конферен-
цію відкрили та привітали при-
сутніх, директор Карпатського 
біосферного заповідника Мико-
ла Тарасюк та ректор Київського 
університету права НАН Украї-
ни професор, заслужений юрист 
України Юрій Бошицький. А піс-
ля присутнім онлайн та офлайн 
продемонстрували відеоролик 
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із запальним гуцульським му-
зичним вітанням Рахівського на-
родного ансамблю гуцульських 
інструментів під керівництвом Во-
лодимира Шепети.

А з вітальними промовами ви-
ступили: директор Департаменту 
природно-заповідного фонду та 
земельних ресурсів Міністерства 
захисту довкілля та природних ре-
сурсів України Едуард Арустамян. 
Також слово мали голова Рахів-
ської районної державної адміні-
страції Олександр Небила, прімар 
комуни Бистрий (Румунія) Васі-
ле Дучук, директорка Українсько-
го центру культурних досліджень 
Ірина Френкель та голова Рахів-
ського товариства «Гуцульщина» 
Іван Беркела (із демонстрацією ві-
деоролика з піснею «Чорні хлоп-
ці» (слова Василя Кухти, музика 
‒ гурт «ТіКомуЗа», вокал ‒ Іван 
Беркела).

Модератором конференції 
виступив ініціатор та безпосе-
редній організатор її проведення 

автор цих рядків. Наголошуючи, 
що транскордонний регіон Гу-
цульщини розташований в межах 
українських Прикарпаття, Закар-
паття, Буковини та в прикордон-
ному районі румунського повіту 
Марамуреш. А характеризуються 
гуцули складними та унікальними 
гірськими природно-кліматичними 
умовами проживання, під впли-
вом яких, століттями сформувався 
феномен й гуцульської культури.

Але, потужний природно-
ресурсний та етнокультурний 
потенціал, під впливом гло-
бальних демографічних та клі-
матичних змін, трансформуєть-
ся і зазнає втрат. Тому для його 
збереження та популяризації 
необхідна підвищена уваги з боку 
української та румунської держав, 
науки та громадськості.

Тому учасникам конференції 
запропоновано поділитись набу-
тим досвідом роботи та резуль-
татами досліджень із проблем 
збереження та сталого викорис-
тання природно-ресурсного по-
тенціалу Гуцульщини в транскор-
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донному культурному контексті, 
розглянути питання впливу по-
гіршення стану навколишнього 
середовища на збереження фе-
номену гуцульської етнокульту-
ри тощо.

На пленарних засіданнях та 
у ході роботи секцій обговорено: 
«Дослідження специфічних гір-
ських умов соціально-економічної 
діяльності, зайнятості та культур-
ної діяльності в умовах глобаліза-
ційних викликів», «Дослідження, 
проблеми збереження та сталого 
використання природно-ресурсно-
го потенціалу Гуцульщини в тран-
скордонному культурному кон-
тексті». Також висвітлено тему 
«Транскордонна співпраця із збе-
реження природних та культур-
них цінностей» презентовано й 
обговорено понад 50 доповідей 
та повідомлень.

Важливо, що на конферен-
ції учасники розробили та ухва-
лили відповідні рекомендації. 
Додатково, у Вінницькому ви-
давництві «Твори», за фінан-
сової підтримки Київського уні-
верситету права НАН України, 
опубліковано Збірник матеріа-
лів конференції, загальним об-
сягом 300 сторінок.

У світі нараховується 727 
біосферних резерватів, а 474 з 
яких розташовані на гірських 
територіях, які займають при-
близно чверть поверхні Землі. 
Ці території є домівкою для при-
близно 15% населення світу, 
забезпечуючи значну частину 
землян прісною водою, чистим 

ВІДНОВЛЕНО ДІЯЛЬНІСТЬ 
ВСЕСВІТНЬОЇ МЕРЕЖІ ГІРСЬКИХ 

БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ
повітрям та іншими життєво не-
обхідними екосистемними функ-
ціями та послугами.

Тому Програма ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера» та Швей-
царська Ініціатива гірських до-
сліджень, відновила діяльність 
Всесвітньої мережі гірських бі-
осферних резерватів.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ 
СЕРІЙНИЙ ОБ’ЄКТ ЮНЕСКО 

ТА РОЛЬ ЗАПОВІДНИКА 
У ЙОГО СТВОРЕННІ

За нашої ініціативи, в кінці 
2006 року, після напруженої під-
готовчої роботи наукових колек-
тивів Карпатського біосферного 
заповідника та словацького Зво-
ленського технічного університе-
ту, уряди України та Словаччини 
направили відповідне подання 
до Комітету Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО. 

Цей міжурядовий приро-
доохоронний орган 28 червня 
2007 року, на його 31 сесії в міс-
ті Крайстчьорч (Нова Зеландія), 
ухвалив рішення про включен-
ня українсько-словацької номі-
нації «Букові праліси Карпат» 
до Списку об’єктів Всесвітньої 
природної спадщини, на площі 
77971 га, із яких 29278 га скла-
ли заповідне ядро, а 48692 га 
утворили буферну зону, в тому 
числі за рахунок територій Кар-
патського біосферного заповід-
нка та Ужанського національно-
го природного парку.

Це стало можливим завдяки 
активній природоохоронній пози-
ції та фундаментальним дослі-
дженням плеяди українських та 
зарубіжних вчених, представни-
ків різних епох, у першу чергу про-
фесорів Алоїса Златніка (Чехія), 
Штефана Корпеля, Івана Волощу-
ка та Вільяма Піхлера (Словач-
чина), Василя Комендаря, Сте-
пана Стойка та Василя Парпана 
(Україна), Маріо Броджі і Бригітти 
Коммармот (Швейцарія) та інших.

Помітну роль у цьому непро-
стому процесі відіграли органі-
зовані Карпатським біосферним 
заповідником міжнародні науко-
ві конференції та семінари: «При-
родні ліси помірної зони Європи 
– цінності та використання» та 
«Визначення потенційних об’єктів 
Всесвітньої природної спадщи-
ни», видана у Швейцарії на україн-
ській та німецькій мовах моногра-
фія «Праліси Карпат. Путівник 
по лісах Карпатського біосфер-
ного заповідника», українсько-
голландський проєкт з інвентари-
зації пралісів Закарпаття, підтрим-
ка німецьких дослідників.

Петера Шмідта й Гаральда 
Плахтера та експерта Міжнарод-
ного союзу охорони природи Деві-
да Михалика (США). У 2011 році 
номінація розширена, за раху-
нок німецьких кластерів, із новою 
назвою «Букові праліси Карпат 
та давні букові ліси Німеччини».

У 2017 році до складу об’єкта 
включено фрагменти букових 
пралісів та давніх лісів із 10 єв-
ропейських країн і перейменова-
но його на «Букові праліси і дав-
ні ліси Карпат та інших регіонів 
Європи» (Ancient and Primeval 
Beech Forests of the Carpathians 
and Other Regions in Europe) та 
внесено ділянки букових пралі-
сів українських природних запо-
відників «Горгани» і «Розточчя» 
та національних природних парків 
«Синевир», «Зачарований край» 
й «Подліські Товтри».

А 28 липня 2021 року, об’єкт 
у черговий раз розширено. В ре-
зультаті, він зараз розташований 
на територіях 18 європейських 
країн (Албанія, Австрія, Бельгія, 
Болгарія, Боснія та Герцеговина, 
Італія, Іспанія, Німеччина, Північ-
на Македонія, Польща, Румунія, 
Словаччина, Словенія, Україна, 
Франція, Хорватія, Чехія та Швей-
царія). Загальна його площа скла-
дає 98088,74 га, серед яких 21,4% 
охороняється на території Карпат-
ського біосферного заповідника. 
Завдяки цьому, Україна займає 
перше місце за площею об’єкта 
(28949,97 га або 29,5% загаль-
ної площі), друге – належить Ру-
мунії (23982,77 га), а третє – Бол-
гарії (10988,91 га). Найбільшою 
серед 94 ділянок, що входять до 
цієї спадщин є суцільний Уголь-
сько-Широколужанський масив 
(11860 га).

За нашою ініціативою, також 
у 2009, 2010, 2013, 2014 та 2018 
роках Президент та Уряд Украї-
ни приймали спеціальні рішення 
щодо менеджменту української 
частини об’єкта спадщини, які крім 
збереження пралісів відіграють 
важливу роль для сталого розви-
тку прилеглих до нього територій.

Метою цього формування 
є покращення захисту гірських 
екосистем і добробуту гро-
мад, сприяння обміну знання-
ми та досвідом між науковця-
ми та іншими зацікавленими 
сторонами в зоні діяльнос-
ті  біосферних резерватів. 
А ще розгортання наукових 
досліджень та розробки й 
ухвалення науково обґрунто-
ваних управлінських рішень, 
сприяння адаптивному управ-
лінню охороною та викорис-
танням природних ресурсів й 
організації гірського господа-
рювання. На приклад, за до-
помогою угод між керівними 
комітетами біосферних ре-
зерватів й науково-дослідни-
ми установами в реалізації 
спільних планів робіт тощо.

А на міжнародному вебі-
нарі, який проведено, 9 груд-
ня 2021 року, з нагоди віднов-
лення діяльності Всесвітньої 
мережі гірських біосферних ре-
зерватів, за участі їх керівників/
координаторів та спеціалістів з 
гірських регіонів, університетів, 
дослідницьких центрів, місце-
вих громад, агенцій та програм 
ООН, асоціацій та неурядових 
організацій, презентовано до-
свід впровадження сталого ту-
ризму в різних гірських регіо-
нах світу.

Публікації підготував Федір ГАМОР,
доктор біологічних наук, професор, 

заступник директора Карпатського біосферного заповідника.

У ЗАПОВІДНИКУ ВІДБУЛАСЯ У ЗАПОВІДНИКУ ВІДБУЛАСЯ 
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мету посилення захисту пралісів 
та давніх лісів у Європі, опираю-
чись на окремі території зазна-
ченого вище об’єкта Всесвітньої 
природної спадщини ЮНЕСКО. 

Проєкт розрахований на 4 
роки (2021-2024) і об’єднує 16 
установ та організацій із восьми 
європейських країн. Серед них уні-
верситети, природоохоронні тери-
торії, наукові заклади, громадські 
організації тощо. До країн-учас-
ниць проєкту належать: Австрія, 
Болгарія, Словенія, Україна, Бель-
гія, Чехія, Німеччина та Італія, а 
координатором виступає Фонд Со-
нянського лісу (SOFO) із Бельгії. 

Україну в проєкті представляє 
Карпатський біосферний заповід-
ник, який охороняє найбільші на 
континенті ділянки прадавніх лі-
сів. Даний проєкт є одночасно і 
науковим, і природоохоронним, і 
промоційним, оскільки передба-
чає розробку алгоритмів для дис-
танційної ідентифікації старовіко-
вих лісів. Оцінку їх екосистемних 
послуг, а також розробку і впрова-
дження комунікаційних стратегій із 
метою підвищення обізнаності на-
селення щодо важливості та цін-
ності старовікових лісів і пралісів. 
Кожен із цих напрямків відображе-
ний у трьох робочих пакетах, які 
є складовими частинами проєкту. 

Детальніше про зустріч у 
Брюселі

Робоча зустріч у Брюсселі 
стосувалася, в першу чергу, огля-
ду стану справ щодо реалізації 
згаданих робочих пакетів. Пред-
ставники КБЗ висвітлили інфор-
мацію про свої напрацювання та 
отримані результати в кожному з 
них і взяли активну участь в обго-
воренні питань, присвячених різ-
номанітним аспектам звітування, 
яке включає наукову, технічну та 
фінансову компоненту. Важли-
вою складовою зустрічі було роз-
роблення робочих планів на на-
ступний рік і узгодження графіків 
їх реалізації.

Робота Спільного Комітету 
з Управління пан’європейським 
об’єктом всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові пра-
ліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи» розпочалася з 

на 1-ій стор. екскурсії до єдиної бельгійської 
складової частини зазначеного 
вище об’єкта під назвою Сонян-
ський ліс. 

Цікаво, що цей об’єкт знахо-
диться на територіях усіх трьох 
адміністративних одиниць Бельгії: 
Валлонії, Фландрії та столичного 
регіону Брюссель, де діють різні 
законодавства і власні уряди, що 
робить управління цією ділянкою 
вкрай непростим завданням. Ще 
однією цікавинкою екскурсії було 
те, що вона була велосипедною і 
дехто з її учасників, зокрема, один 
із авторів, мали нагоду вперше в 
житті покататися на електробай-
ках. У процесі екскурсії її учасни-
ки не тільки познайомилися з цим 
унікальним об’єктом, його істо-
рією та методами управління, у 
контексті лісокористування, але й 
поспілкуватися з міністрами Вал-
лонії та Фландрії, у компетенції 
яких він знаходиться.

Що ж було протягом інших 
двох днів

Наступні два дні, а саме 
18-19 листопада, робота комі-
тету відбувалася в камераль-
них умовах. Вона розпочалася 
зі звіту Координаційного офісу 
пан’європейського об’єкта, який 
знаходиться саме в Бельгії. 

Працівники Офісу проін-
формували присутніх про стан 
виконання робочого плану та 
ознайомили з останніми напра-
цюваннями. Велика увага приді-
лена результатам розгляду звіту 
щодо стану збереження Спадщи-
ни (SOC – State of Conservation) 
та стану перевірки поданого на 
розгляд МСОП (IUCN) докумен-
ту під назвою «Керівні настано-
ви щодо менеджменту буферних 
зон об’єкта Спадщини», а також 
роботі над підготовкою періодич-
ної звітності. Крім того, бельгійські 
партнери озвучили питання щодо 
стану заходів з комунікації в рам-
ках складових частин Спадщини 
та повідомили про оновлення веб-
сайту та заплановані інформацій-
ні кампанії.

Значне зацікавлення викли-
кала презентація представників 
австрійської делегації, які поді-
лилися власним досвідом роботи 
над останнім номінаційним досьє 
з розширення об’єкта Спадщини і 

модифікації його меж, яке успіш-
но реалізовано цього року. Вони 
розповіли про ті виклики, з якими 
їм довелося зіткнутися в процесі 
роботи. Також австрійці наголо-
сили на кількох уроках і порадах, 
які можуть бути вкрай важливи-
ми під час наступних розширень. 
Вони будуть особливо корисними 
для країн, які планують долучити-
ся до пан’європейської спадщи-
ни в найближчому майбутньому. 

До речі, представники таких 
країн були запрошені до участі в 
цьому престижному заході, так 
само як і ті, що приєдналися під 
час розширення 2021 року. На за-
сіданні відбулося офіційне пред-
ставлення «новачків» і їх посвя-
чення у пан’європейську сім’ю. У 
цьому контексті важливо зазна-
чити, що на початку наступного 
року всі Країни-Учасниці (States-
Parties) повинні підготувати Лис-
ти-Погодження щодо наступно-
го розширення нашого спільного 
об’єкта Спадщини та включення 
нових учасників.

Наступні доповідачі коротко 
представили інформацію щодо 
найкращих практик проведення 
Оцінки впливу на довкілля під час 
планування якихось масштабних 
інфраструктурних чи енергетич-
них новобудов поблизу території 
Спадщини. Потім вони перейшли 
до огляду інформації щодо мож-
ливості реалізації міжнародних 
прорєктів, дотичних до Об’єкта 
Спадщини, а саме «LIFE PROG-
NOSES», про який ми написали 
вище, та Interreg Central Europe 
Beеch Power. В обох Карпатський 
біосферний заповідник фігурує в 
якості партнера.

Також учасники ознайомили-
ся з презентацією Європейської 
Комісії про лісову стратегію ЄС і 
обговорили питання щодо важ-
ливості використання уніфікова-
ної термінології в нормативних 
документах для уникнення непо-
розумінь.

Особливу увагу всіх присут-
ніх привернуло актуальне питання 
про подальшу організацію роботи 
Координаційного Офісу, повнова-
ження якого завершуються у 2024 
році, а також запровадження ста-
більного фінансування на осно-
ві внесків усіх Країн-Учасниць. У 

процесі жвавого обговорення да-
ного питання учасники зробили 
висновок, що потрібно сформува-
ти робочу групу з уповноважених 
представників всіх Країн-Учасниць 
для напрацювання відповідних 
пропозицій для представлення й 
розгляд на наступному засіданні 
Спільного Комітету з Управління. 

На завершення першого дня 
роботи Комітету було організо-
вано засідання робочої групи 
за участі 5 країн

України, Іспанії, Італії, Німеч-
чини та Румунії для подання ко-
ментарів та роз’яснень у відпо-
відь на зауваження МСОП щодо 
суцільних рубок на територіях бу-
ферних зон окремих складових 
частин Об’єкта. У процесі обго-
ворення українська сторона нада-
ла вичерпні пояснення і комента-
рі щодо ситуації в Україні.

Наступного, завершального 
дня учасники знову повернулися 
до питання забезпечення умов для 
тривалого і стабільного функціону-
вання Координаційного офісу. У 
підсумку, вирішено створити ро-
бочу групу з метою напрацювання 
відповідних пропозицій, яку очоли-
ла Німеччина. Результати її робо-
ти будуть представлені наступ-
ного року на осінньому засіданні 
Спільного Комітету з Управління 
пан’європейським об’єктом, щоб 
мати достатньо часу для опра-
цювання всіх деталей. Про склад 
і графік зустрічей робочої групи 
буде повідомлено додатково.

Також учасникам засідання 
запропонували огляд європей-
ських програм, у рамках яких мож-
ливо реалізовувати різноманітні 
проєкти, спрямовані на підтрим-
ку Об’єкта Спадщини. На жаль, 

практично всі вони розраховані 
на країни ЄС і можливості для 
участі України в них є доволі об-
меженими. 

Далі робота перейшла в те-
матичні робочі групи, які охопи-
ли такі напрямки як: рекреація і 
туризм; освітні програми обміну 
студентами і дослідниками, збе-
реження біорізноманіття, секвестр 
вуглецю тощо. Результатом їхньої 
роботи буде напрацювання низки 
рекомендацій щодо поглиблених 
можливостей використання тери-
торій об’єкта Спадщини у зазна-
ченому вище контексті.

Наступною темою обго-
ворення було спільне лого 
пан’європейського об’єкта Спад-
щини. Це питання планується 
винести на розгляд під час 45 
сесії Комітету у справах Всесвіт-
ньої Спадщини ЮНЕСКО у черв-
ні 2022 р. Також запропоновано 
провести адаптацію лого для кож-
ної Країни-Учасниці. Зокрема, 
Координаційний офіс попросив 
надіслати переклад тексту лого-
типу на своїх національних мо-
вах для його подальшої інтеграції. 

І  на завершення роботи 
Спільного Комітету з Управління 
австрійська делегація підготувала 
приємний сюрприз для всіх учас-
ників. Вони готують новий фільм 
про нашу спільну Спадщину, який 
планують представити вже на-
ступного року – до 5 річниці ство-
рення пан’європейського об’єкта 
Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Єв-
ропи». Успіху їм, так і як нам усім! 

Василь ПОКИНЬЧЕРЕДА,
 Ірина ЙОНАШ,

 Юрій БЕРКЕЛА.

На початку грудня, у будівлі Рахівської райради відбулася пре-
зентація віртуальних мандрівок об’єктів Карпатського біосферно-
го заповідника та інших територій району. Подія мала на меті по-
знайомити громадськість краю з інноваціями у туристичній галузі, 
а саме результатом співпраці установи із всеукраїнським проєктом 
«Virtual Ukrain» – оцифруванням туристичних магнітів КБЗ.

Також Олександр Радиш за-
уважив, що нині вони оцифрува-
ли більше 300 об’єктів, 67 гро-
мад, 37 районів та 9 областей 
України. Як виявилося, співпра-
ця природоохоронної установи 
із «Virtual Ukrain» триває ще з 
літа й заповідник став першим 
у області, де мандрівки нині до-
ступні онлайн. 

Перегляди онлайн екскурсій 
і туристичних магнітів КБЗ стало 
можливим завдяки спільній роботі 
заповідника, Міністерства захис-
ту довкілля та природних ресур-
сів України й «Віртуал Юкрейн».

Нині віртуально відвідати 
можна десять об’єктів заповід-
ника: Аеропанорама г. Говерла, 
Гори Близниці і Петрос, Карстова 

печера «Молочний камінь», Кар-
стовий міст, Маршрути до водо-
спаду «Лихий» та Скель «Соко-
лине бердо», Найбільший герб 
України, Полонина Скопеска, 
Центр Європи.

Варто зауважити, що на захо-
ді організованому заповідником 
було ще й представлення дру-
кованих віртуальних листівок. Їх 
цінність у тому, що у будь-якому 
інформаційному центрі Рахівщи-
ни, сканувавши QR-код люди змо-
жуть обрати собі маршрут.

Також протягом події висту-
пила заступниця начальника від-
ділу рекреації та сталого розви-
тку КБЗ Ірина Йонаш. А ще під 
кінець зустрічі свої думки щодо 
презентованого проєкту висло-
вили голови ОТГ Ясіня та Богда-
на, представниця Рахівської місь-
кради Вікторія Губко й власниця 
Музею гуцульської бриндзі Оль-
га Шкуро та інші.

Андріана ЛЕЛЕ,
провідний редактор 

«Вісника Карпатського 
біосферного заповідника».

На презентацію завітали 
представники туризму району, 
голови територіальних громад, 
працівники Рахівської міськради 
та інші зацікавлені у туризмі люди. 
А захід відбувся за участі голів 
Рахівських районних рад і адміні-
страції Діани Бабинець та Олек-
сандра Небили.

Тож після представлення при-
сутніх директор КБЗ Микола Тара-
сюк привітав усіх у залі та надав 
слово для вітань очільникам райо-
ну. Вони, натомість, подякували за 
запрошення і зауважили на важ-
ливості проєкту для Рахівщини.

Детальніше все ж про користь 
та суть співпраці Карпатського біо-

сферного заповідника з Всеукраїн-
ським проєктом «Virtual Ukrain» 
розповів людям Олександр Радиш. 

– Всеукраїнський проєкт 
«Virtual Ukraine» займається оциф-
руванням туристичних магнітів 
Украї ни та популярізації  ї х за допо-
могою сервісу переглядів онлайн 
екскурсій, – пояснив п. Олександр, 
який є безпосередньо керівником 
проєкту. – «Віртуал Юкрейн» у 
форматі цифрової  мапи дає змо-
гу переглядати онлайн-презентації  
культурно-історичних, інфраструк-
турних та промислових об’єктів, а 
також об’єктів індустрії  гостиннос-
ті на смартфоні, комп’ютері та в 
окулярах віртуальної  реальності.



Контактні телефони: (03132) 2-21-93, 2-29-14.
Електронна пошта: cbr-rakhiv@ukr.net
http://cbr.nature.org.ua
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РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ГАЗЕТА

У листопаді-грудні цьогоріч ювілейні роковини від днів народження 
урочисто відзначили працівники Карпатського біосферного заповідника:

Микола Миколайович САС-ДУМЕН, працівник відділу 
господарсько-технічного забезпечення та транспортного обслуговування;

Дмитро Дмитрович МИКУЛЯК, інспектор з охорони природи ПЗФ 
Кісвянського ПНДВ;

Микола Миколайович ПРИЙМАК, водій Богдан-Петроського ПНДВ.

Дозвольте з ювілеєм привітати,
І побажати від душі

Багато щастя і добра багато.
Хай буде світлим кожен день в житті,

Хай негаразди завжди обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,

І словом добрим Вас завжди вітають.
Бажаєм успіхів великих у роботі,

Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,
І хай приносить радість кожний день.

Адміністрація заповідника.

А Н Р Н О С Т А Й Е Р
С С Г О І В К А Т Е Т У
А П П О Л З А Є Ц Ь К К
Р И Б О О Р Е Л И К А Ж
Н С Ь Б Е О Л С С О Н А
О А В О Р Л Ч И И Р Р К
Р К К В А Е Н Ь Ц О И Ж
Б Е Р К Р З М І Я Л Ь Е
Д З Л У Д Д Ї Є А К О Н
Я О У Т И Р П С О Й К Ь
Т З Н Ь В І У Ч Л У А К
Е У Л Я Т Х Г А Г Х Б А
Л С О В А С О Ш У А Р Н
В Б І Л К А Н Я Л Р У Б
Е Д М І Д Ь А К І Т С Я

Пропонуємо Вам розважитися та розгадати філворд. 
Все, що потрібно – це знайти назви тварин, 

які живуть у межах Карпатського 
біосферного заповідника. Підготувала Наталія ШІЛЯК.

Нещодавно у Петрос-Го-
верлянському та Кісвянському 
природоохоронних науково-до-
слідних відділеннях зведені нові 
будинки контрольно-перепускних 
пунктів. Повністю здано в експлу-
атації приміщення в Петрос-Го-
верлянському ПНДВ, а от у Кіс-
вянському ще тривають ремонтні 
роботи.

ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОСПОРУД 
НА ТЕРИТОРІЇ «ДОЛИНИ НАРЦИСІВ»

БУДНІ КБЗ

Будівництво КПП найвисокогір-
нішого відділення тривало протя-
гом року силами семи працівників 
та під контролем начальника Ігоря 
Іванківа. Загалом у будиночку об-
лаштовано контору для охорони та 
відпочинку, а в майбутньому плану-
ється там зробити ще й інформа-
ційний центр для туристів. Також 
облагородили й прибудинкову те-

У природоохоронному науко-
во-дослідному відділенні «Доли-
на нарцисів ім. професора Васи-
ля Комендаря» цьогоріч восени 
науковцями спільно із працівни-
ками відділення було влаштовано 
два гідрологічних шлюзи (загати). 

Однією з найбільших еколо-
гічних проблем Долини нарцисів 
є зміна гідрологічного режиму те-
риторії та осушення території. Тож 
влаштування таких шлюзів-загат на 
водотоках є важливим природоо-
хоронним заходом, направленим 
на підняття рівня ґрунтових і по-
верхневих вод та збереження уні-
кальних заплавних лучно-болотних 
комплексів, де зростає рівнинна 
популяція нарцису вузьколистого. 

За останнє десятиріччя на ме-
ліоративних і природних водото-
ках було влаштовано каскад таких 
гідрорегуляційних споруд (гідроло-

риторію новоствореного КПП. Там 
поставлено мангал, зведено аль-
танку та розчищено ставок. 

До речі, у цьому відділенні за 
ініціативи начальника встанов-
лено найвищий тризуб в Україні.

Щодо Кісвянського ПНДВ, то 
як повідомив начальник Іван Саган 
у відділені активно триває будівни-
цтво нового будиночка. Всі роботи 
здійснюють тільки силами праців-
ників відділення за кошти Карпат-
ського біосферного заповідника. 
У плані нове КПП матиме кори-
дорчик та кімнату для чергувань. 

Варто зауважити, що ново-
збудована інфраструктура спри-
ятиме кращому веденню контро-
лю над відвідуванням територій 
заповідника, значно покращить 
послуги рекреації та сприятиме 
можливостям швидко приходити 
на допомогу туристам.

Вл. інф.

НОВОБУДОВИ ЗАПОВІДНИКА: 
ЗВЕДЕНО ІНФРАСТРУКТУРУ 

ДЛЯ СЛУЖБИ ДЕРЖОХОРОНИ

гічних шлюзів і перепадів-загат). 
Ці регулятивні заходи дозволили 
істотно підняти рівень ґрунтових 
вод на значній площі, яка у остан-
ні декілька десятків років потерпає 
від процесів зневоднення. 

Як наслідок, відзначається 
збільшення популяції рідкісних во-
логолюбних видів рослин, у тому 
числі і нарцису вузьколистого.

Петро ПАПАРИГА,
завідувач лабораторії екомоніторингу КБЗ.

Карпатський біосферний запо-
відник відзначив свою 53 річницю 
разом із учнями – весело і грайли-
во на базі еколого-освітнього цен-
тру заповідника «Центр Європи». 
З нагоди Дня народження приро-
доохоронної установи працівники 
екоосвіти організували для школя-
рів просвітницький захід.

Учасниками стали учні 5 кла-
сів місцевих Костилівського і Віль-
ховатського закладів середньої 
освіти та гості з с. Космач, що на 
Іванофранківщині. Насичена про-
грама еколого-освітнього захо-
ду включала: розповідь про Кар-
патський біосферний заповідник, 
проходження лабіринту «Запо-
відник», розгадування кросворду 
«Дикі звірі Карпатського біосфер-
ного заповідника», складання паз-
лів «Флора та фауна КБЗ» та ви-
готовлення панно з природних 
матеріалів «Бурий ведмідь – сим-
вол КБЗ».

Також під час події дітей на-
вчали історії заповідника, говори-
ли про площу, кількість масивів та 
їх географіячне розташування, ба-
гатство флори й фауни та інше.

Приємно, що погода посприя-
ла проведенню рухливих ігор біля 
будівлі еколого-освітнього центру. 
Екологічна гра «Лабіринт» вияви-
лась непростим завданням. Ко-
жен зі школярів проходив лабіринт 
(складене з дощечок велике сло-

во «Заповідник») із зав’язаними 
очима. Під час проходження діти 
мали зібрати якомога більше пло-
дів дерев в корзину та не наступи-
ти на букви. Переміг той з учасни-
ків, котрий найшвидше пройшов 
лабіринт та назбирав якнайбіль-
ше лісових «трофеїв». 

Окрім руханки, діти ще й му-
сіли напружити голову щоб запо-
внити сітку кросворду «Дикі звірі», 
а ще активно відгадували дотепні 
віршовані загадки. Ще за 3 хвили-
ни учасники повинні були склас-
ти пазли із зображенням рідкісних 
рослин і тварин, а також грибів. 
Серед них: лілія лісова, ряст по-
рожнистий, тис ягідний, рись єв-
ропейська, дятел білоспинний, 
вусач альпійський, трутовик об-
лямований. Трутовика, до речі, ді-
тям було скласти найважче. 

Не менш цікавим було і 
творче завдання. Зображення 
ведмедя бурого на ватмані діти 
заповнювали природними мате-
ріалами: шишками, жолудями та 
сушеним листям і травами. Такі 
завдання сприяють розвитку у ді-
тей креативності та набуттю но-
вих навичок. Чому саме ведмідь? 
«Вуйко» Карпат є символом Кар-
патського біосферного заповід-
ника та зображений на емблемі 
установи. Завершенням заходу 
стало підведення підсумків з учас-
никами та дружнє екочаювання. 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КБЗ 
ВІДЗНАЧИЛИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ

ІНФОРМУЄ ЕКООСВІТА
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