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1. Організація наукової та науково-технічної діяльності установи ПЗФ.  
 
1.1. Наявність та склад наукових підрозділів, у тому числі природоохоронних 

науково-дослідних відділень. Відповідальний працівник за організацію наукової 
діяльності установи ПЗФ. 

У Карпатському біосферному заповіднику станом на 28.12.2020 р. функціонують 6 
наукових підрозділів та 12 природоохоронних науково-дослідних відділень, загальна штатна 
чисельність працівників яких становить 200 осіб. Серед них:  

 відділ науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці (начальник відділу, заст. 
начальника відділу, 1 м.н.с., 3 провідні інженери);  

 редакційно-видавничий відділ наукових та науково-популярних видань (начальник 
відділу, головний редактор журналу "Зелені Карпати", заст. головного редактора журналу 
"Зелені Карпати", відповідальний секретар наукового видання "Природа Карпат: науковий 
щорічник КБЗ та Інституту екології Карпат НАН України", відповідальний секретар журналу 
"Зелені Карпати", 2 провідні редактори, завідувач бібліотеки); 

 ботанічна лабораторія (завідувач лабораторії, 2 с.н.с., 1 н.с., 1 технік-лаборант);  
 зоологічна лабораторія (завідувач лабораторії, 2 с.н.с., 1 н.с., 1 провідний інженер);  
 лабораторія лісознавства (завідувач лабораторії, 2 с.н.с., 1 н.с., 1 провідний інженер, 

1 технік-лаборант);  
 лабораторія екологічного моніторингу (завідувач лабораторії, 1 с.н.с., 1 н.с.,  

2 провідні інженери);  
 Чорногірське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 3 майстри, 13 інспекторів);  
 Богдан-Петроське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 8 інспекторів);  
 Угольське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 10 інспекторів);  
 Широколужанське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 10 інспекторів);  
 Марамороське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 8 інспекторів); 
 Кісвянське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 8 інспекторів);  
 Кузійське ПНДВ (начальник, 1 майстер, 4 інспектори); 
 Трибушанське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 7 інспекторів, 

завідувач розплідника); 
 Кевелівське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 3 майстри, 14 інспекторів);  
 Рахів-Берлибаське ПНДВ (начальник, заст. начальника, 2 майстри, 10 інспекторів); 
 Петрос-Говерлянське ПНДВ (начальник, заст. начальника, майстер, 5 інспекторів);  
 ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря (начальник, 2 інспектори). 
Серед наукових працівників – 1 доктор наук та 6 кандидатів наук. Наукову діяльність в 

установі здійснюють 3 працівники, яким присвоєно почесне звання «Заслужений 
природоохоронець України».  

Відповідальний працівник за організацію наукової діяльності – Гамор Ф.Д., заступник 
директора з наукової роботи, д. б. н., професор, заслужений природоохоронець України. 

 

1.2. Відомості про підвищення кваліфікації працівників наукових підрозділів 
шляхом участі в навчаннях, семінарах, стажуванні тощо. 

 Підвищення кваліфікації в установі проводилося шляхом опрацювання наукової та 
науково-технічної літератури, участі у конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, 
вебінарах тощо.  
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Зокрема, науковці заповідника взяли участь у наступних заходах: 
1. Міжнародний науковий симпозіум SDEV’2020 «Сталий розвиток – стан та 

перспективи» (м. Славськ, Львівська обл., 12-14 лютого 2020 р.).  
2. Круглий стіл «Актуальні питання збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття регіону Карпат» (м. Ужгород, 24 лютого 2020 р.). 
3. Курси підвищення кваліфікації на тему: «Безпека праці у галузі», «Вимоги щодо 

безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (м. Рахів, 
лютий 2020 р.). 

4. Міжнародний круглий стіл з питань активізації українсько-румунської 
прикордонної співпраці в навчально-освітній та екологічних сферах (м. Сігету-Мармацієй, 
Румунія, 28 лютого 2020 р.).  

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист та охорона біорізноманіття 
України» (м. Київ, 27 березня 2020 р.). 

6. Вебінари, присвячені менеджменту біосферних резерватів ЮНЕСКО (травень-
червень 2020 р.). 

7. Вебінар «Біорізноманіття в лісах. Майбутнє лісу під час кліматичних змін» 
(організатор – Європейське товариство дикої природи, 23 липня 2020 р.). 

8. Навчальний комунікаційний тренінг в рамках проєкту «Підтримка природно-
заповідних територій в Україні» (м. Львів, 1-2 жовтня 2020 р.). 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 
навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого 
розвитку» (м. Харків, 22-23 жовтня 2020 р.) 

10. Тиждень Вілдернесу (дикої природи) в онлайн-форматі (19-23 жовтня 2020 р.). 
11. Тренінг з використання географічних інформаційних систем в природоохоронній 

справі в рамках реалізації проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»  
(м. Яремче, 30 жовтня 2020 р.). 

12. Засідання робочої групи з розроблення Стратегії адаптації до зміни клімату на 
період до 2030 року (12 листопада 2020 р.). 

13. Онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для науковців», організований 
Google спільно з Міністерством освіти та науки України (19 листопада 2020 р.). 

14. Онлайн-конференції експертних груп Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (30 жовтня та 5 листопада 2020 р.). 

15. Міжнародний онлайн-семінар з питань управління об’єктом всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»  
(19 листопада 2020 р.). 

16. Міжнародна конференція «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та 
перспективи» (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.). 

17. Вебінар «ЗНО 2021 з біології: рецепти ефективної системи підготовки для різного 
формату занять» (2 грудня 2020 р.).  

18. Міжнародний науковий семінар з розробки Настанов щодо менеджменту буферної 
зони об’єкта Всесвітньої природної спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи» (9 грудня 2020 р.).  

19. Семінар «Сучасні методи моніторингу диких тварин та особливості 
синхронізаційних обліків», організованому українською філією Всесвітнього фонду природи 
(WWF) (м. Хуст, 17-18 грудня 2020 р.). 



 4

2. Наукова та науково-технічна діяльність. 
 
2.1. Відомості про виконання програми Літопису природи, основні досягнення 

установи ПЗФ протягом року, проблеми виконання. 
Упродовж січня – травня 2020 р. підготовлено і випущено черговий 43 том Літопису 

природи за 2019 рік обсягом 596 с.  
У звітному році проводився збір даних польових досліджень і виконання науково-

технічних заходів у відповідності із затвердженим планом у рамках програми Літопису 
природи на 2020 рік. Отримані результати досліджень і дані їх аналізу увійдуть до чергового 
44 тому Літопису природи заповідника. 

Упродовж 2020 р. виконано наступні роботи: 
 

Відділ НДР та міжнародної співпраці: 
Працівники відділу брали участь у написанні 1, 4, 5, 6, 9, 10 та 11 розділів, здійснили 

загальну редакцію всього тексту, підготовку картографічних матеріалів та ілюстрацій, 
макетування, та забезпечили видання чергового 43 тому Літопису природи.  

Проводився збір даних в процесі проведення польових досліджень і реалізація 
затвердженого Плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності Карпатського 
біосферного заповідника на 2020 р.  

Представник відділу взяв участь у двох комплексних експедиціях для вивчення фауни 
високогір’я Свидовецького хребта в районі гірських вершин Великий Котел, Ворожеска, 
Догяска, Татарука. 

Впродовж осінньо-зимово-весняного сезону проведено основні й сезонні обліки 
кажанів на зимівлі в штольнях заповідника, а також на прилеглих територіях. Загалом 
обстежено 4 підземних сховища, обліковано понад 100 екз. кажанів. На зимівлі виявлено 
щонайменше 8 видів, які мають статус «червонокнижних», а саме підковоноси великий і 
малий, нічниці велика, гостровуха, водяна та вусата тощо. 

Також виконано підготовку документації та проведено реєстрацію в Українському 
інституті науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) теми «Літопис природи» 
на 2020 рік та звіту про її виконання за 2019 рік. 

 
Зоологічна лабораторія: 

За звітний період взяла участь у підготовці чергового тому Літопису природи. 
Проводили збір даних польових досліджень і виконання науково-технічних заходів у 
відповідності із затвердженим планом в рамках програми Літопису природи. Отримані 
результати досліджень і дані їх аналізу увійдуть до відповідних розділів Літопису природи 
заповідника.  

У рамках програми Літопису природи проведено наступні роботи: 
Теріологічні дослідження: 

 Проводилися польові спостереження за територіальним розподілом ссавців на 
території природоохоронних відділень КБЗ та їх занесення в електронну базу даних «Ссавці 
КБЗ» для наступного аналізу. Занесено дані з 2340 карточок спостережень за ссавцями за 
2019 фенологічний рік. 

 Разом з фахівцями з Львівського національного університету розроблялися методи 
обліку, які дозволять уникнути дублювання даних при обліках великих хижих ссавців 
(ведмедя, рисі і вовка). 
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 Проведено картування та аналіз поширення великих хижих ссавців (вовка, ведмедя 
та рисі) на території КБЗ у 2020 році. 

 Продовжувався збір екскрементів бурого ведмедя на території заповідника для 
генетичного аналізу (у співпраці з WWF).  

 Проведено модернізацію електронної бази даних «Ссавці КБЗ». Поновлено карти 
території КБЗ. Плани території відділень КБЗ прив’язано до географічних координат. 
Створена можливість зберігання даних у інтернет-сховищі. Розробляється можливість 
занесення даних дистанційно прямо з місця проведення спостережень. 

 Розпочато аналіз інформації про ссавців, зібраної в заповіднику протягом 2020 
фенологічного року для чергового тому Літопису природи КБЗ. 

 Проведенні обліки рукокрилих на зимівлі у штольнях та карстових печерах КБЗ. 
Орнітологічні дослідження: 

 Зібрано нові дані про поширення червонокнижного вида птахів червоночубої 
золотомушки (Regulus ignicapilla) на території заповідника. 

 Проводилось вивчення зимової орнітофауни заповідника в Трибушанському та 
Рахів-Берлибаському ПНДВ. 

 Протягом зимового періоду проводились обліки зимуючих біляводних птахів на р. 
Тисі. 

 Навесні та восени проводились спостереження за міграцією й фенологією птахів на 
території Трибушанського та Рахів-Берлибаського ПНДВ. 

 Проводилось вивчення гніздової біології птахів Кевелівському, Трибушанському, 
Рахів-Берлибаському, Чорногірському, Кузійському ПНДВ та на прилеглих до заповідника 
територіях.  

 Обстежено більше 45 гнізд різних видів птахів.  

 Проведено обліки гніздового населення птахів Чорногірського ПНДВ.  
Герпетологічні дослідження: 

 Проведено польові спостереження за розподілом плазунів по біотопах на території 
Рахів-Берлибаського ПНДВ. 

 Проведено камеральну обробку матеріалів польових спостережень за плазунами на 
території Карпатського біосферного заповідника за 2020 рік. 

Батрахологічні дослідження: 

 Організовано збір даних польових спостережень за земноводними на території 
 природоохоронних відділень КБЗ. 

 Опрацьовано фенологічні карти спостереження за земноводними на території 
 природоохоронних відділень КБЗ за 2020 р. 

 Організовано проведення маршрутних обліків саламандри на території 
 природоохоронних відділень КБЗ. 

 Організовано проведення обліків земноводних на нерестових водоймах на території 
 природоохоронних відділень КБЗ. 

 Опрацьовано матеріали службових щоденників працівників державної служби 
 охорони та фенологічні картки спостережень за земноводними за 2020 р. 

Ентомологічні дослідження: 

 Проведено маршрутні обліки чисельності булавовусих лускокрилих на постійних 
облікових маршрутах у лісо-лучному ландшафті Рахів-Берлибаського та Трибушанського 
ПНДВ. 
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 Проведено обліки чисельності безхребетних травостою Рахів-Берлибаського ПНДВ 
(кв. 3) до та після сінокосіння. 

 Здійснювалось утримання лабораторної культури 3-х рідкісних видів лускокрилих – 
сатурнії рудої, сатурнії малої, бражника мертва голова та одного локально поширеного виду 
– дубового коконопряда. Отримано близько 100 особин сатурнії рудої, 15 коконів сатурнії 
малої, 5 лялечок бражника мертва голова та 5 коконів дубового коконопряда.  

 Проведені весняні, літні та осінні фенологічні спостереження за окремими видами 
комах на території Рахів-Берлибаського ПНДВ.  

 Проведена обробка та аналіз записів польових спостережень по лускокрилих за 
останніх декілька років з метою впорядкування накопичених даних і подальшого 
публікування наукових статей. 

 Проводились консультації щодо впровадження Плану дій по збереженню рідкісного 
виду лускокрилих – сатурнії павоніели у Долині нарцисів.  

 Проведено консультацію зі спеціалістом-ортоптерологом Інституту зоології НАН 
України стосовно знахідок рідкісного червонокнижного виду – дибки степової на території 
Чорної гори. 

 Проведено посадку 50 шт. кормових рослин у горщики для деяких видів рідкісних 
лускокрилих з метою лабораторного розведення на живому (ростучому) кормі. 

 Проведено спостереження за добовою динамікою живлення гусениць бражника 
мертва голова під час утримання лабораторної культури, а також поставлений експеримент 
по перезимівлі діапаузуючих лялечок.  

 Проведено фенологічні спостереження за осінньою ентомофауною та обліки 
чисельності булавовусих лускокрилих у лісо-степовому біотопі Чорної гори (південно-
східний схил).  

 
Ботанічна лабораторія: 

За звітний період взяла участь у підготовці чергового тому Літопису природи. 
Проводили збір даних польових досліджень і виконання науково-технічних заходів у 
відповідності із затвердженим планом в рамках програми Літопису природи. Отримані 
результати досліджень і дані їх аналізу увійдуть до відповідних розділів Літопису природи 
заповідника. Зокрема опрацьовано наступні розділи і підрозділи: 2. «Наукові полігони»;  
4. «Рослинний світ» (4.1. «Флора»; 4.2. «Рослинність»); 6. «Збереження видів рослин і 
тварин, природних середовищ, що занесені в чинні для України міжнародні переліки»  
(6.1. «Збереження видів флори»; 6.2. «Збереження природних середовищ»); 7. «Календар 
природи». Приймали участь у написанні розділу 11 «Особливості поточного року».  

Крім того, ботанічною лабораторією: 

Для написання розділу 2 «Наукові полігони»:  

 Підготувлено Паспорти водно-болотних угідь (ВБУ) міжнародного значення 
«Озірний-Бребенєскул» і «Долина нарцисів».  

 Підготувлено Програму вивчення динаміки рослинності заплавних лучно-болотних 
комплексів Долини нарцисів під впливом запровадження регульованого випасання худоби 
(буйвола карпатського). 

 Закладено дві постійні пробної площі для вивчення та оцінки загального екостану 
популяцій Campanula carpatica Jacg в ур. Кузій Кузійського ПНДВ. 
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 Закладено три пробні площі у масиві «Долина нарцисів», на території, що відведена 
під випас буйволів карпатських та проведено детальний опис рослинності.  

 Закладено пробну площу в урочищі «Соколове бердо» Рахів-Берлибаського ПНДВ, 
для вивчення вологих прибережних рослинних угруповання ялицево-буково-ялинового 
пралісу з участю у складі травостою Lycopodium annotinum L. (Червона книга України). 

 Проведено повторний облік рослинного покриву та поновлено пробну площу в ур. 
Кузій для ведення спостережень за ранньовесняними видами рослин у трав’яному ярусі 
букового лісу Кузійського ПНДВ. 

Для написання розділу 4 «Рослинний світ», підрозділу 4.1 «Флора Карпатського 
біосферного заповідника»:  

 Проведено роботу щодо водно-болотних угідь міжнародного значення «Озірний-
Бребенєскул» і «Долина нарцисів». Зокрема, на територіях ВБУ опрацьовано перелік 
рідкісних видів рослин і грибів, що увійшли до міжнародних, національних і регіональних 
червоних списків, синтаксонів болотної і водної рослинності за флористичною 
класифікацією (Браун-Бланке). Представлені переліки, як додатки, увійшли до Паспортів 
даних ВБУ міжнародного значення. 

 Досліджено динаміку щільності популяцій та змін морфологічних показників 
нарцису вузьколистого в ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря. 

 Опрацьовано матеріали польових досліджень центрально-північної частини 
Свидовецького гірського масиву (території, що межує з КБЗ). Складено перелік рідкісних 
видів рослин, занесених до міжнародних, національних і регіональних червоних списків. 
Подано експертний висновок щодо цінності даної території у районі ймовірного будівництва 
гірськолижного курорту з метою оцінки визначення впливу цього будівництва на поширення 
та збереження видів.  

 Опрацьовано плани дій і рекомендації щодо рідкісних видів рослин, угруповань, 
біотопів для видання «Збірника наукових матеріалів та рекомендацій із питань 
вдосконалення діяльності установ природно-заповідного фонду та збереження оселищ й 
рідкісних видів рослин і тварин у Карпатах». 

 У зв’язку з проведенням інвентаризації та зведення інформації за 20-річний період, 
опрацьовано список нижчих та вищих грибів на території КБЗ за літературними джерелами 
та власними дослідженнями.  

 Оновлено список грибів на території КБЗ, що включені до Червоної книги України. 

 Розпочато роботу з картування рідкісних видів рослин у відділеннях заповідника 
для погодження матеріалів лісовпорядкування згідно нового зонування території  
установи. 

 Розпочаті дослідження питань впливу змін клімату на популяції раритетних видів 
альпійського та субальпійського поясу Карпат, зокрема проведена інвентаризація популяцій 
рідкісних видів рослин альпійського та субальпійського поясів Чорногірського масиву  
(г. Говерла, г. Бребенєскул, г. Гутин-Томнатик). 

 Проведено аналіз багаторічних фенологічних даних та обліковано місця зростання 
популяцій рідкісних видів рослин на території Кевелівського ПНДВ. 

 Продовжено облік поширення інвазійних видів на території ПНД відділень 
заповідника у рамках «Програми щодо методів боротьби з чужорідними видами рослин на 
території КБЗ і прилеглих до заповідника територіях». 
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 Надано наукове обґрунтування щодо необхідності створення Дендрологічного 
парку відпочинку ім. 30-річчя незалежності України на землях державної власності, що 
перебувають у постійному користуванні ДП «Ясінянське ЛМГ» в с. Чорна Тиса. 

 Продовжено щорічні фенологічні спостереження за трав’янистими видами рослин, 
деревами і кущами, зокрема екзотами, на колекційній ділянці центральної садиби КБЗ.  

 Проведено польові дослідження з вивчення популяцій рідкісних ранньовесняних 
видів рослин у Рахів-Берлибаському ПНДВ, на схилах гір Шоймул, Згарь, Явіря, Фігура, 
Кузійського ПНДВ, в ур. Соколове Бердо.  

 Проведено польові дослідження щодо виявлення популяцій рідкісних видів рослин 
у районі імовірного будівництва гірськолижного курорту, зокрема у басейнах озер 
Герешаска, Апшинець, Малий Апшинець, Ворожеска, Мала Ворожеска та інших озер 
Ворожеського кару. 

 Розпочато обстеження та картування оселищ та місць поширення рідкісних видів 
рослин і тварин Смарагдової мережі на території заповідника: складання карт поширення 
популяцій рідкісних видів, що охороняються Бернською конвенцією на території КБЗ. 

 Детально опрацьовано дані трьох лісовпорядкувань щодо ПНДВ «Долина нарцисів» 
ім. проф. В. Комендаря за 1989, 2002 і 2019 роки. За категоріями земель визначено площі і 
нанесено на карту: болота низинні, сіножаті суходільні, сіножаті заплавні, сіножаті 
заболочені, пасовища заплавні, пасовища суходільні, лісова рослинність. На основі зведених 
даних отримано інформацію щодо динаміки рослинності. 

 Надано інформацію та зібрано сировину видів роду Chamerion для кафедри ботаніки 
Харківського національного фармацевтичного університету щодо вивчення впливу умов 
зростання рослин роду Хаменерій на накопичення в рослинах основних біологічно активних 
сполук (флавоноїдів, ізофлавоноідів, ксантонів, гідроксикоричних кислот). Опрацьовано 
матеріали до статті «Дослідження умов зростання хамерію вузьколистого в природних 
популяціях на території України». 

 Опрацьовано та визначено гербарій, що зібраний під час проведення польових 
досліджень у 2019 та 2020 рр. – збори із Свидовецького, Чорногірського, Марамороського та 
Кузій-Трибушанського масивів.  

 Проведено роботу у науковому гербарії щодо визначення, реєстрації та інсерації 
гербарних зборів, які зібрані під час польових виїздів; 

Для написання розділу 4 «Рослинний світ», підрозділу 4.2 «Рослинність КБЗ»:  

 Завершено перший етап роботи щодо ідентифікації біотопів за міжнародною 
класифікацією EUNIS, що поширені на території Карпатського біосферного заповідника. 
Складено їх перелік та поширення у межах заповідних масивів. Зведені дані лягли у основу 
написання наукової публікації. Також буде створена електронна база даних біотопів КБЗ. 

 Проведено описи фітоценозів водно-болотних угідь Свидовецького і 
Марамороського масивів. 

 Проведено описи фітоценозів високогірної рослинності з участю рідкісних видів 
рослин. 

 Обліковано нове місцезростання сосни кедрової європейської у Свидовецькому 
масиві. 

 Проведено описи нових місцезростань тису ягідного (Taxus baccata) на території 
Марамороського масиву Карпатського біосферного заповідника. 



 9

Для написання розділу 6 «Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, що 
занесені в чинні для України міжнародні переліки»: 

 Опрацьовано список рідкісних видів рослин та оселищ Карпатського біосферного 
заповідника як об’єкта Смарагдової мережі. 

 Складно список рідкісних водоростей Карпатського біосферного заповідника. 
Для написання розділу 7 «Календар природи»: 

 Подано та оброблено інформацію щодо фенологічних спостережень за рідкісними 
та фоновими видами на колекційній ділянці заповідника упродовж вегетаційного періоду. 

 Проведено аналіз багаторічних даних щодо особливості сезонного розвитку 
рідкісних видів рослин на колекційній ділянці заповідника. 

 Оброблено багаторічні дані фенокарток місцезростань рідкісних видів на території 
Кевеліського ПНДВ. 
 

Лабораторія лісознавства: 
За звітний період взяла участь у підготовці чергового тому Літопису природи. 

Проводила збір даних польових досліджень і виконання науково-технічних заходів у 
відповідності із затвердженим планом в рамках програми Літопису природи. Отримані 
результати досліджень і дані їх аналізу увійдуть до відповідних розділів Літопису природи 
заповідника. Крім того, лабораторією лісознавства проведено роботи за такими напрямками: 

 Вивчення природних сукцесій в букових пралісах після вітровалу – проведено 
обліки природного поновлення та геоботанічних описів на моніторинговій пробній площі в 
Угольському ПНДВ. 

 Відтворення змішаних структурованих деревостанів шляхом переформування 
культур ялиці білої – проведено обліки природного поновлення на постійній пробній площі в 
ур. Рахівський Менчіль. 

 Вивчення структури і динаміки розвитку прируслових бучин – проведено повторну 
інвентаризація деревостану на пробних площах на березі р. Мала Уголька. 

 Вивчення структури і динаміки гірських ялинників – проведено чергову 
інвентаризацію на ППП в ур. Сирилівка, Кевелівське ПНДВ. 

 Відтворення корінних буково-ялицево-ялинових лісів шляхом переформування 
монокультур ялини – обстежено монокультури ялини за межами заповідної зони з метою 
підбору ділянок ділянок, де є першочергова необхідність у проведенні заходів з 
переформування. 

 Збереження популяції тису ягідного та відновлення його локалітетів (реалізація 
затвердженої на засіданні НТР Програми робіт) – отримано спецдозвіл на вилучення з 
природи насіння виду, занесеного до Червоної книги України і проведено збір насіння тису, а 
також виявлено місцезростання найбільшого тису ягідного в лісах КБЗ. 

 Дослідження лісовідновних процесів після проведення санітарно-оздоровчих 
заходів – закладено пробну площу в Чорногірському ПНДВ та проведено обліки природного 
поновлення на ній. 

 Вивчення впливу біотичних і абіотичних факторів на стан лісових екосистем КБЗ – 
обстежено лісові насадження з метою виявлення свіжих пошкоджень шкідниками і 
хворобами лісу, а також вітровалами, буреломами і сніголамами. 

 Проведено наукове дослідження флори гори Кобила у межах Рахівського району 
Закарпатської області, що входить до переліку Смарагдових територій для України. 
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 Продовжено спільні дослідження ксилотрофної біоти букових пралісів в 
Угольському ПНДВ з науковцями УжНУ.  

 Проведено мікологічне обстеження ур. Кузій. 

 Проведено флористичне та мікологічне обстеження лісового заказника 
загальнодержавного значення «Діброва», описані дубові асоціації з еритронієм собачим 
зубом, білоцвітом весняним, пізньоцвітом осіннім. 

 Проведено дослідження схилів г. Темпа, що межують з територією Карпатського 
біосферного заповідника. Описано рідкісні угруповання з представниками родини 
Зозулинцеві, які занесені до Червоної книги України. Проведено мікологічне обстеження 
субформації дубово-буково-ялицевих лісів та знайдено рідкісний гриб – Трюфель польский 
(Choiromyces meandriformis).  

 Проведено мікологічне обстеження старовікових дібров в околицях смт. Великий 
Бичків. Знайдено нове місце зростання квітохвісника Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring) 
Природоохоронний статус виду: Зникаючий. GPS координати – 47°58'44.8"N 24°02'43.5"E. 
Популяція налічувала 14 плодових тіл. 

 Проведено спільні мікологічні, ентомологічні та геоботанічні дослідження 
пралісових екосистем Угольсько-Широколужанського масиву з доцентом кафедри фізіології, 
біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, к.б.н. Бабицьким А.І. 

 Проведено фітоценологічні дослідження лісових екосистем Широколужанського 
ПНДВ з к.б.н. Безсмертною О.О. з Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

 На терторії КБЗ знайдено нові місця зростання видів грибів занесених до ЧКУ:  
 Квітохвісник Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring). Природоохоронний статус 

виду: Зникаючий. GPS координати – 48°19'10.0"N 23°44'16.5"E, Широколужанське 
ПНДВ;  
 Філопор рожево-золотистий (Phylloporus pelletieri (Lév. apud Crouan) Quél.). 

Природоохоронний статус виду: Зникаючий. GPS координати – 48°17'55.3"N 
23°43'44.8"E, Широколужанське ПНДВ;  
 Листочня кучерява, спарасис кучерявий (Sparassis crispa (Wulfen) Fr.). 

Природоохоронний статус виду: Зникаючий. GPS координати – 47°56'15.8"N 
24°17'44.8"E, Трибушанське ПНДВ, дорогою на пол. Лисичу, мішані праліси;  
 Герицій коралоподібний (Hericium coralloides (Fr.) Gray). Природоохоронний 

статус виду: Вразливий. GPS координати - 47°57'46.4"N 24°05'49.1"E, в букових лісах 
біля с Луг. 

 Проведено обстеження дубових лісів Свидовецького відрогу. Виявлено в 
угрупованні кл. Querco-Fagetea любку дволисту Platanthera bifolia (L.) Rich. GPS координати 
– 47°58'33.6"N 24°02'34.3"E. В угрупованнях кл. MolinioArrhenatheretea на краю вологої 
діброви виявлено зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий) Dactylorhiza maculata (L.) 
Soό s.l. GPS координати – 47°58'33.6"N 24°02'34.3"E. 

 Продовжено роботи на дослідних ділянках, закладених М. Дейлом. Ідентифіковано 
35 ділянок в межах висот 1850-1934. 

 Проведено геоботанічне та мікологічне обстеження території річки Білий Потік, 
озера Буковець та ур. Мармура Трибушанського ПНД відділення Карпатського біосферного 
заповідника. 
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 Зроблені геоботанічні описи рідкісних скельних угруповань з участю рідкісних 
видів: дзвоники карпатські (Campanula carpatica Jacq.), листовик сколопендровий (Phyllitis 
scolopendrium), Медунка Філярського (Pulmonaria filarszkyana) та кортуза маттіолі (Cortusa 
matthioli L.). 

 
Лабораторія екологічного моніторингу: 

За звітний період взяла участь у підготовці чергового тому Літопису природи. 
Проводили збір даних польових досліджень і виконання науково-технічних заходів у 
відповідності із затвердженим планом в рамках програми Літопису природи. Отримані 
результати досліджень і дані їх аналізу увійдуть до відповідних розділів Літопису природи 
заповідника.  

Крім того, лабораторією екологічного моніторингу: 
 забезпечено ведення моніторингу динаміки розвитку природних явищ та вплив 

висотної зональності на строки розвитку типових індикаторних видів рослин; 
 забезпечено накопичення даних щодо фенологічних особливостей окремих 

рідкісних рослин; 
 забезпечено збір інформації на снігомірних пунктах і висотних профілях, гідро- та 

метеопостах, фенопунктах і феномаршрутах; 
 організовано спостереження за лавинами на території заповідника та прилеглих 

територіях; 
 забезпечено ведення моніторингу абіотичних явищ, які викликають зміни 

ландшафту і рельєфу (зсуви, селі, вітровали, зміна русел річок тощо), проводиться їх опис; 
 забезпечено моніторинг динаміки рівня ґрунтових вод і їх фізико-хімічних 

показників у Долині нарцисів згідно програми досліджень;  
 забезпечено моніторинг динаміки хімічного складу та кислотності атмосферних 

опадів, снігового покриву та води в основних водотоках заповідника;  
 забезпечено відбір проб води із водних об’єктів по всіх ПНДВ заповідника та 

інтегральних проб снігового покриву Рахів-Берлибаського ПНДВ (перед весняним 
сніготаненням) і проведено повний хіманаліз макрокомпонентного складу відібраних проб 
(pН, жорсткість, лужність, сольовий склад, загальна мінералізація, залізо загальне, нітрати, 
тощо), згідно відповідних методик у хімлабораторії заповідника;  

 продовжено дослідження за темою «Геохімічний моніторинг природних комплексів 
масивів заповідника та суміжних територій». Відповідно до розробленої методики та 
програми досліджень відібрано відповідні проби ґрунту, рослин, грибів, підземних вод та 
снігового покриву на території ПНДВ заповідника та прилеглих територіях з подальшою їх 
аналітикою на вміст важких металів та інших хімічних елементів. Аналітику проведено в 
інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України згідно 
угоди про творчу співпрацю. Спільно із співробітниками вищенаведеного інституту 
камерально опрацьовано результати аналізу та підготовлено до друку статтю. Наразі за 
результатами геохімічних досліджень Мармароського масиву КБЗ у Віснику Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна вийшла з друку стаття «Геохімічні 
дослідження Мармароського масиву Українських Карпат». Матеріали досліджень також 
будуть подані до відповідних розділів Літопису природи; 

 продовжено дослідження за темою «Моніторинг макро- та мікрокомпонентного 
складу інтегральних проб снігового покриву найвищих гірських вершин заповідника та 
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прилеглих територій». Моніторинг гідрохімічного складу снігового покриву найвищих 
гірських вершин заповідника започатковано у 2010 році. У 2020 році відбір проб проводився 
на початку весняного сніготанення при температурі (−4 ... −1) °С методом конверта (у 
кожному місці відбору взято 5 проб; сніговий покрив зберігався цілісним). Було відібрано 85 
зразків снігового покриву з 17 місць відбору у терміни від третьої декади березня до першої 
декади травня. Макрокомпонентний склад снігових вод та їх водневий показник 
визначається в хімлабораторії заповідника згідно відповідних методик, а аналіз 
мікрокомпонентного складу було проведено в Інституті геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України (м. Київ). Результати 
мікрокомпонентного складу снігу отримані за допомогою методу ICP−MS, тобто мас-
спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою, який є сучасним методом визначення 
концентрацій елементів у різних об’єктах. Метод дозволяє проводити визначення практично 
всіх елементів періодичної системи в одній пробі. Наразі за матеріалами досліджень у 
збірнику наукових праць «Геохімія та рудоутворення» Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України вийшла з друку стаття «Техногенне 
забруднення снігового покриву гірських вершин Карпатського біосферного заповідника». 
Результати досліджень також будуть подані до відповідних розділів Літопису природи за 
2020 рік. 
 

Редакційно-видавничий відділ наукових та науково-популярних видань: 

 Здійснено польові дослідження ранньовесняних видів, зокрема проведено аналіз 
локальних популяцій рідкісного виду Erythronium dens-canis в межах Угольського та Рахів-
Берлибаського ПНДВ.  

 Проведено оцінку морфологічного статусу різновікових особин Erythronium dens-
canis, вивчено їх статичні та динамічні параметри в природних умовах та ex situ. 

 Проведено камеральну обробку даних польових досліджень та аналіз варіювання 
морфопараметрів різновікових особин Erythronium dens-canis in situ та ex situ. 

 Проаналізовано етапи розвитку особин Erythronium dens-canis, тривалість 
онтогенезу та цикл відтворення. Вивчено вікові стани особин. 

 Досліджено вікову структуру та щільність двох природних (Угольське ПНДВ) та 
інтродукованої (Рахів-Берлибаське ПНДВ) популяцій Erythronium dens-canis.  

 Виділено нормальні та інвазійні типи природних популяцій Erythronium dens-canis в 
межах Угольського ПНДВ. 

 З’ясовано динаміку росту Erythronium dens-canis in situ та ex situ в межах 
Угольського та Рахів-Берлибаського ПНДВ. 

 

2.2. Відомості про виконання установою ПЗФ наукових робіт, що не пов’язані з 
програмою Літопису природи для установ ПЗФ (назва теми, замовник/виконавець, 
стисла характеристика стану виконання робіт, отримані результати). 

У І кварталі 2020 р. підготовлено пакет документації для проведення державної 
атестації Карпатського біосферного заповідника, як наукової установи. Відповідні форми 
було завантажено в інформаційну базу даних та подано до МОН України. 29 травня 2020 
року відбулося чергове засідання експертної комісії з проведення державної атестації 
наукових установ, на якому розглянуто результати оцінювання ефективності діяльності 
наукових установ, визначено атестаційні оцінки та віднесення до однієї з чотирьох 
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класифікаційних груп відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових 
установ. Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 р. № 817 «Про 
результати державної атестації наукових установ» затверджені Висновки про результат 
державної атестації за 7 науковими напрямами 79 наукових установ. Карпатський 
біосферний заповідник став першим серед установ природно-заповідного фонду Міндовкілля 
України, який успішно пройшов державну атестацію як наукова установа за напрямом 
природничих наук та був віднесений до ІІ класифікаційної групи – стабільних наукових 
установ, що є провідними за відповідними напрямами проведення наукових досліджень і 
виявляють активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський 
дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. 

Відповідно до Наказу НАН України та Мінприроди України від 4.7.2018 р. №303/246 
підготовлено і у встановлені терміни подано до Мінекоенерго Інформацію про виконання 
Карпатським біосферним заповідником у 2019 році Плану заходів щодо впровадження в 
Україні Лімського плану дій для програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та її Всесвітньої 
мережі біосферних резерватів на період до 2025 року. 

Підготовлено документацію та подано до Державної науково-технічної бібліотеки 
України заявки на забезпечення доступу до міжнародних наукометричних баз даних Web of 
Sсience та Scopus. Упродовж року підрозділи установи отримували доступ до вказаних баз 
даних. 

Підготовлено та подано на розгляд 2 проєктні заявки (“CarpatSoil” та “DIVERSITY – 
Природна спадщина для людей”) на участь у конкурсі у рамках Програми транскордонного 
співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина – Словаччина – Румунія – 
Україна 2014-2020. 

Підготовлено та подано аплікаційні форми для участі в конкурсі проєктів ЄС LIFE 
programme, присвячених менеджменту об’єкта спадщини.  

На запит Департаменту природно-заповідного фонду підготовлено адаптовану 
проєктну пропозицію щодо запровадження механізмів збереження та сталого використання 
високогірних лук у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на українсько-
румунському прикордонні, а також аналітичну довідку про співпрацю КБЗ з Швейцарським 
федеральним інститутом лісових, снігових та ландшафтних досліджень WSL.  

Забезпечено організацію та проведення 18 грудня 2020 року онлайн-засідання 
Національної керівної групи серійного транснаціонального об’єкта всесвітньої спадщини 
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи». 

Здійснювалося доповнення і уточнення матеріалів щодо розширення території 
Карпатського біосферного заповідника у Тячівському та Рахівському районах Закарпатської 
області на запити Міндовкілля України.  

Забезпечено підготовку та проведення засідання Координаційної ради Карпатського 
біосферного заповідника (3 грудня 2020 р.), участь у якому взяли представники усіх 
ключових зацікавлених сторін, що живуть і працюють в зоні діяльності установи.  

Проаналізовано спектр питань екологічної та рекреаційної тематики, що заплановані в 
програмах економічного і соціального розвитку територіальних громад в зоні діяльності КБЗ 
на 2020 рік. Надано пропозиції та проведено аналіз щодо їх врахування в програмах 
соціально-економічного розвитку Рахівського, Тячівського, Хустського районів та місцевих 
рад в зоні розташування Карпатського біосферного заповідника. 
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Проведено аналіз щодо здійснення місцевими радами заходів з питань розроблення 
генеральних планів населених пунктів та схем планування територій адміністративних 
районів в зоні діяльності КБЗ та Закарпатської області. 

Здійснено підготовку та подачу до Ради Європи річного звіту установи по 
Європейському диплому для природоохоронних територій, а також уточнення інформації 
відповідної бази даних.  

На запит Департаменту заповідної справи підготовлено інформацію щодо національної 
частини річного звіту про функціонування об’єкта Всесвітньої спадщини для Комітету 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Надано інформацію та сировину для кафедри ботаніки Харківського національного 
фармацевтичного університету щодо вивчення впливу умов зростання рослин роду 
Хаменерій на накопичення в рослинах основних біологічно активних сполук (флавоноїдів, 
ізофлавоноідів, ксантонів, гідроксикоричних кислот). 

Проведено аналіз узгодженості програмних документів розвитку регіонів 
(адміністративні область, райони) та територіальних громад у зоні діяльності Карпатського 
біосферного заповідника з Проектом організації території КБЗ та Планом заходів щодо 
впровадження в Україні Лімського плану дій.  

Здійснено комплексну редакційно-видавничу підготовку та видано черговий номер 
періодичного наукового збірника «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського 
біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України» №1 (5) за 2020 рік.  

Здійснена редакційна підготовка електронної версії всеукраїнського екологічного 
науково-популярного журналу «Зелені Карпати», №1-4, 2020 р., а також тиражування 
випуску за 2019 р. 

Науковці установи брали участь у процесі підготовки розгорнутого наукового 
обґрунтування для отримання лімітів на проведення санітарно-оздоровчих заходів в лісах 
заповідника. 

Упродовж року було забезпечено створення різноманітних цифрових карт для потреб 
підрозділів заповідника.  

Забезпечено підготовку планової, звітної та статистичної документації щодо науково-
дослідної діяльності установи. 

 
2.3. Відомості про виконання на території установи ПЗФ наукових робіт іншими 

установами/організаціями (замовник/виконавець, стислий зміст і результати 
досліджень). 

Продовжувалася співпраця відповідно до укладеної угоди з Інститутом зоології НАН 
України (к.б.н. Пушкар Т.Ю.). Проводилося вивчення фауни прямокрилих Юлівської Гори, 
Долини нарцисів, Марамороського та Чорногірського ПНДВ. Результати досліджень будуть 
представлені у вигляді звіту. 

Проведено спільні мікологічні, ентомологічні та геоботанічні дослідження пралісових 
екосистем Угольсько-Широколужанського масиву з к.б.н. Бабицьким А.І. (Національний 
університет біоресурсів і природокористування України). 

У лісових екосистемах Широколужанського ПНДВ проведено фітоценологічні 
дослідження з к.б.н. Безсмертною О.О. (Київський національний університет ім.  
Т. Шевченка). 
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2.4. Відомості про видання наукових робіт: 
1) здано до друку монографій, збірників, посібників, методик, наукових статей, тез 

тощо (перелік, джерело опублікування); 
У 2020 році підготовлено до друку 7 наукових статей та 1 збірник: 

1. Волочай В.І., Десенко В.Г., Клімович Н.Б., Козурак А.В., Скибіцька М.І., Михайленко 
О.О. Дослідження умов зростання хамерію вузьколисного в природних популяціях на 
території України (Збірник наукових праць ННЦ "Інститут землеробства НААН"). 

2. Волощук М.І., Микітчак Т.І. Біорізноманіття високогірного водно-болотного угіддя 
«Озірний-Бребенєскул», сучасний стан охорони та загрози (Матеріали конференції 
«Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат» присвяченій 100-річчю 
К.А. Малиновського). 

3. Довганич Я.О. Поширення ссавців на території Карпатського біосферного 
заповідника («Атлас ссавців Європи»). 

4. Козурак А.В. План заходів щодо збереження дзвоників карпатських (Сampanula 
carpatica Jacq.) у Карпатському біосферному заповіднику (Матеріали міжнарод. наук.-практ. 
конф., присвяч. 20-ти річчю Ужанського НПП). 

5. Папарига П.С. Гідрогеохімічна характеристика водотоків верхньої ділянки річки 
Тиса (Науковий вісник Інституту геології і геохімії горючих копалин НАНУ). 

6. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Біогеохімічні особливості 
накопичення хімічних елементів рослинністю Свидовецького масиву Українських Карпат 
(Журнал з геології, географії та геоекології). 

7. Покиньчереда В.Ф., Беркела Ю.Ю., Волощук М.І., Папарига П.С., Піпаш Л.І., Рибак 
М.П. Потенційні Рамсарські об’єкти Карпатського біосферного заповідника (збірник 
матеріалів семінару). 

8. Збірник науково-практичних матеріалів та природоохоронних рекомендацій 
Карпатського біосферного заповідника. – 226 с. 

 

2) вийшло друком публікацій (перелік публікацій); 
Вийшло друком 49 публікацій, з них: 1 – періодичний науковий збірник, 1 – науково-

популярний журнал, 4 – у наукових фахових виданнях, 3 – у закордонних виданнях:  
1. Бочкор Г.М. Проблеми розвитку та збереження рекреаційного потенціалу 

Рахівського району в зоні діяльності Карпатського біосферного заповідника // Природа 
Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології 
Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 103–107. 

2. Волощук М.І. Долина нарцисів – унікальна заповідна перлина Закарпаття // Зелені 
Карпати. – 2020. – № 1-4. – С. 120–121. 

3. Волощук М.І., Антосяк Т.М., Козурак А.В., Глеб Р.Ю. Поширення та созологічна 
оцінка біотопів на принципах EUNIS у межах території Карпатського біосферного 
заповідника // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника 
та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 43–57. 

4. Волощук М.І., Козурак А.В., Антосяк Т.М. Рідкісна флора північної і центральної 
частини гірського масиву Свидовець // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: 
Рослинний світ та гриби / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 1. – Київ; 
Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 47–56. 
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5. Гамор Ф.Д. Відійшов у вічність професор Степан Михайлович Стойко // Наукові 
записки Державного природознавчого музею НАН України. – 2020. – Т. 35. – С. 9.  

6. Гамор Ф.Д. Закарпатська Гуцульщина: забута закутина у центрі Європи // Зелені 
Карпати. – 2020. – № 1-4. – С. 5–7. 

7. Гамор Ф.Д. Круглий стіл «Актуальні питання збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття» // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського 
біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). –  
С. 121–124.  

8. Гамор Ф.Д. Міжнародна конференція «Значення Бещадського парку народового 
для наукових досліджень та екологічної освіти» // Природа Карпат: науковий щорічник 
Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – 
№ 1 (5). – С. 112–115.  

9. Гамор Ф.Д. Міжнародна науково-практична конференція «Помірні та бореальні 
первісні ліси в умовах глобальних змін» // Природа Карпат: науковий щорічник 
Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – 
№ 1 (5). – С. 108–111.  

10. Гамор Ф.Д. Міжнародна науково-практична конференція «Роль природно-
заповідних територій в збереженні природних та етнокультурних цінностей та у 
впровадженні цілей сталого розвитку» // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського 
біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). –  
С. 116–120.  

11. Гамор Ф.Д., Попенко М.М. Чи допоможе новий етап реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні зберегти унікальні природні та 
культурні цінності Закарпатської Гуцульщини? // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. –  
С. 8–10. 

12. Гамор Ф.Д. Про деякі аспекти виникнення катастрофічних стихійних природних 
явищ у Карпатському регіоні // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського 
біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). –  
С. 89–93.  

13. Гамор Ф.Д. Руйнівні паводки – це і «заслуга» невмілого, часто бездумного 
господарювання в Карпатах // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. – С. 80-83. 

14. Гамор Ф.Д. Суспільно-правові трансформації економічних систем у часи 
неоіндустріалізму (Verlag SWG imex GmbH (м. Нюрнберг, 2020)) // Природа Карпат: 
науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат 
НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 125–127.  

15. Гамор Ф.Д. Чи буде збудовано міжнародний екологічний центр? // Зелені Карпати. 
– 2020. – № 1-4. – С. 47–48. 

16. Гамор Ф.Д., Гамор А.Ф. Щоб подолати кризові явища // Зелені Карпати. – 2020. – 
№ 1-4. – С. 184–185. 

17. Гамор Ф.Д., Гамор А.Ф. Деякі правові аспекти сталого розвитку гірських регіонів 
та збереження природоохоронних територій в Україні // Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. 
Kornieiev, V., Pasichnyk, Yu., Radchenko, O., Khodzhaian, A. und andere: Collective monograph. 
Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. – С. 670–679. 
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18. Глеб Р. Вплив кліматичних змін на аркто-альпійську рослинність Мараморошу // 
Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму 
SDEV’2020 (12-15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2020. – С. 70–72. 

19. Глеб Р.Ю., Сухарюк Д.Д., Кабаль М.В., Полянчук І.Й., Козурак А.В., Бойко Ю.Д. 
Представленість лісових типів оселищ з Резолюції 4 Бернської конвенції на території 
Карпатського біосферного заповідника // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: 
Рослинний світ та гриби / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 1. – Київ; 
Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 60–61. 

20. Годованець Б.Й. План дій щодо поліпшення збереження сичика-горобця 
(Glaucidium passerinum) на території Карпатського біосферного заповідника // Моніторинг та 
охорона біорізноманіття в Україні : Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in 
Ukraine». – Вип. 16, Т. 2. – С. 49–52. 

21. Годованець Б.Й. Повернення Адоніса // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. –  
С. 132–133. 

22. Довганич Я.О. Живлення вовка (Canis lupus) у Карпатському біосферному 
заповіднику // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника 
та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 39–42. 

23. Довганич Я.О., Годованець Б.Й., Ляшенко Є.К., Покиньчереда В.В., Покиньчереда 
В.Ф., Попович Ю.М. Сучасний стан та перспективи вивчення і охорони тваринного світу 
Карпатського біосферного заповідника // Роль природно-заповідних територій у збереженні 
природних і етно-культурних цінностей та у впровадженні цілей сталого розвитку: 
Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 20-ти річчю Ужанського НПП  
(м. Ужгород, 3-4 жовтня 2019 р). – Ужгород, 2020. – С. 34–37. 

24. Довганич Я.О., Довганич В.Я. Система моніторингу ссавців у Карпатському 
біосферному заповіднику // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Прикладні 
аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – 
Вип. 16., Т. 3. – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 66–69. 

25. Довганич Я.О. Гість з півдня // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. – С. 127–128. 
26. Зелені Карпати. – 2020. – №1–4. – 210 с.  
27. Йонаш І.Д. Участь Карпатського біосферного заповідника в Європейській мережі 

дикої природи // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. – С. 42–47. 
28. Кабаль М.В., Глеб Р.Ю., Сухарюк Д.Д., Полянчук І.Й., Волощук М.І. Експеримент з 

переформування монокультур ялини у Чорногірському відділенні Карпатського біосферного 
заповідника // Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника 
та Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 16–23. 

29. Кабаль М.В., Сухарюк Д.Д., Зейкан М.М. Формування змішаних різновікових лісів, 
як засіб адаптації до кліматичних змін // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали 
ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV’2020 (12-15 лютого 2020 року, Львів-
Славське, Україна). – Львів, 2020. – С. 73–75. 

30. Козурак А., Беркела Ю., Веклюк А. Поширення рідкісних видів рослин у 
Марамороському природоохоронному науково-дослідному відділенні Карпатського 
біосферного заповідника // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження. Мат. наук.-
практ. конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присв. 30-річчю 
природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). – Тернопіль: 
Підручники і посібники, 2020. – С. 163–169.  
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31. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Жук О.А., Папарига П.С., Кухар М.В., 
Дмитренко К.Е., Попенко Т.А. Свинцево-цинкова мінералізація флюоритових рудопроявів 
Середнього Придністров’я // Геохімія та рудоутворення. – Вип. 41. – 2020. – С. 68–76. 

32. Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Геохімічні дослідження 
Мармароського масиву Українських Карпат // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». – Вип. 52. – 2020. –
С. 51–67.  

33. Літопис природи Карпатського біосферного заповідника. – Т. 43. – 2019 р. – 596 с. 
34. Москалюк Б.І., Мелеш Є.А. Вікова структура та щільність популяцій Erythronium 

dens-canis на території Карпатського біосферного заповідника // Моніторинг та охорона 
біорізноманіття в Україні: Рослинний світ та гриби / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». 
– Вип. 16. Т. 1. – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 147–150. 

35. Москалюк Б.І. «Троянди» кам’яних гір // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. –  
С. 122–124. 

36. Москалюк Б.І., Мелеш Є.А. Збереження популяцій Erythronium dens-canis in situ та 
ex situ на території Карпатського біосферного заповідника // Природа Карпат: науковий 
щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України. 
– 2020. – № 1 (5). – С. 4–15. 

37. Піпаш Л.І., Папарига П.С., Андрійчук Н.Ф., Веклюк А.В. Багаторічна сезонна 
динаміка показника рН у опадах Карпатського біосферного заповідника // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції "Природа Поділля: вивчення, проблеми 
збереження". – Тернопіль:, 2020. – С. 242–247.  

38. Піпаш Л.І., Папарига П.С., Андрійчук Н.Ф., Веклюк А.В. Динаміка гідрохімічного 
складу атмосферних опадів у Карпатському біосферному заповіднику // Природа Карпат: 
науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології Карпат 
НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 71–78. 

39. Покиньчереда В.В. План дій щодо збереження тритона альпійського Ichthyosaura 
alpestris (Laurenti, 1768) в Карпатському біосферному заповіднику // Моніторинг та охорона 
біорізноманіття в Україні : Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 
16, Т. 2. – С. 166–169.  

40. Полянчук І.Й., Глеб Р.Ю., Сухарюк Д.Д., Козурак А.В. Природні та штучні 
осередки Taxus baccata L. на Мараморощині // Моніторинг та охорона біорізноманіття в 
Україні: Рослинний світ та гриби / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 1. – 
Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. – С. 170–173. 

41. Попович Ю.М. Цар змій і його ритуали // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. –  
С. 128–131. 

42. Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та 
Інституту екології Карпат НАН України. – 2020. – №1 (5). – 132 с.  

43. Рибак М.П., Покиньчереда В.Ф., Йонаш І.Д., Рибак М.М., Кузьмінський Р.Р. 
Реалізація концепції сталого розвитку у межах Карпатського біосферного резервату // 
Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту 
екології Карпат НАН України. – 2020. – № 1 (5). – С. 94–102. 

44. Рибак М.П. Досвід Карпатського біосферного заповідника у впровадженні ідей 
довгострокового сталого розвитку // Зелені Карпати. – 2020. – № 1-4. – С. 2–4. 
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45. Рибак М.П. Екологія та сталий розвиток. Тенденції змін землекористування 
Карпатського біосферного заповідника в процесі формування ринкової економіки України // 
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми 
навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого 
розвитку» (Україна, м. Харків, 20-23 жовтня 2020 року). – 2020. – С. 536–539. 

46. Сухарюк Д.Д., Глеб Р.Ю., Полянчук І.Й., Козурак А.В., Зейкан М.М. Штучні 
угруповання Pinus cembra L., як приклад активної форми збереження зникаючих деревних 
видів // Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні: Рослинний світ та гриби / Серія: 
«Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16. Т. 1. – Київ; Чернівці : Друк Арт, 2020. –  
С. 196–198. 

47. Hleb R., Loya V., Cherepanyn R. Salix herbacea L. (Salicaceae) in the Maramures 
massif of the Ukrainian Carpathians // Plant Introduction, 85-86. – 2020. – P. 130–136. 

48. Kabal M. Sustainable forestry in times the climate change // Forest Expert Program: 
Reports 2016-2019. – German Forest Society and ID Wald, 2020. – P. 66–67.  

49. Ovaskainen O., Meyke Е.,…, Kozurak A., Andriychuk N., Vekliuk A. et al. Chronicles of 
nature calendar, a lond-term and large-scale multitaxon database on phenology // Scientific data, 7. 
– 2020. – 47.  

 

3) відомості про працівника наукового підрозділу, який опублікував найбільшу 
кількість робіт (П.І.Б., посада, науковий ступінь, стаж наукової роботи); 

Найбільшу кількість наукових робіт – загалом 13, опублікував Ф.Д. Гамор, заступник 
директора з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор, стаж наукової роботи 33 
рік.  

4) дисертанти (П.І.Б., посада) і назви дисертацій (представлених до захисту, 
захищених, у процесі підготовки). 

У звітному році продовжували роботу з підготовки кандидатських дисертацій: 
Покиньчереда В.Ф. – «Печерні угруповання кажанів Українських Карпат: структура, 
динаміка, охорона»; Глеб Р.Ю. – «Фітоценотичні зміни у високогір’ї Мармарошу на 
моніторингових ділянках Мілоша Дейла». 

Завідувач лабораторії екологічного моніторингу Папарига П.С. працює над 
підготовкою докторської дисертації на тему «Геохімічні критерії виділення зон екологічного 
ризику на території Закарпаття». 

 
2.5. Відомості про розроблені природоохоронні рекомендації та рекомендації щодо 

збереження історико-культурних цінностей. 
У 2020 році, в т.ч. у процесі підготовки до друку збірника науково-практичних 

матеріалів та природоохоронних рекомендацій, були розроблені або суттєво доопрацьовані: 
1. Програма щодо збереження унікального природного об’єкта «Долина нарцисів», 

водно-болотного угіддя міжнародного значення. 
2. Рекомендації щодо поліпшення збереження типу природного середовища «Активні 

верхові осоково-сфагнові болота» на території Карпатського біосферного заповідника. 
3. Матеріали щодо експерименту з переформування монокультур ялини у 

Чорногірському відділенні Карпатського біосферного заповідника.  
4. Рекомендації щодо покращення збереження типу природного середовища 

«Сінокісні луки лісового поясу з участю Dactylorhiza sambucina».  
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5. Рекомендації щодо поліпшення збереження виду білотки альпійської (Leontopodium 
alpinum Cass.).  

6. План дій щодо поліпшення збереження виду рододендрон миртолистий 
(Rhododendron myrtifolium Schott et kotschyi) та типу природного середовища «Угруповання з 
рододендроном східнокарпатським» у відповідності до Бернської конвенції. 

7. Рекомендації щодо поліпшення збереження виду родіола рожева (Rhodiola  
rosea L.).  

8. Рекомендації щодо збереження дзвоників карпатських (Campanula carpatica Jacq.) 
у Карпатському біосферному заповіднику. 

9. Рекомендації щодо поліпшення збереження виду тирлич жовтий (Gentiana lutea L.).  
10. Рекомендації щодо покращення збереження місцезростань тирличу роздільного 

(Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz) на території Карпатського біосферного заповідника.  
11. Рекомендації щодо покращення збереження місцезростань Traunsteinera globosa 

(L.) Rchb. (Orchis globosa L.) на території Карпатського біосферного заповідника.  
12. Рекомендації щодо поліпшення збереження виду дріади восьмипелюсткової (Dryas 

octopetala L.) та типу природного середовища «Угруповання з дріадою 
восьмипелюстковою». 

13. План дій щодо поліпшення збереження виду ведмідь бурий – Ursus arctos у зоні 
діяльності Карпатського біосферного заповідника.  

14. План дій щодо менеджменту популяції вовка – Canis lupus у зоні діяльності 
Карпатського біосферного заповідника.  

15. План дій щодо поліпшення збереження виду сичик-горобець – Glaucidium 
passerinum у зоні діяльності Карпатського біосферного заповідника.  

16. Рекомендації щодо управління популяцією звичайної оляпки на території 
Карпатського біосферного заповідника.  

17. План дій щодо збереження тритона карпатського – Lissotriton montandoni 
(Boulenger, 1860) у Карпатському біосферному заповіднику.  

18. План дій щодо збереження тритона альпійського – Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 
1768) у Карпатському біосферному заповіднику.  

19. План дій по збереженню сатурнії павонієли (Lepidoptera: saturniidae) у 
Карпатському біосферному заповіднику. 

20. План дій щодо поліпшення збереження золотистого коконопряда (Lepidoptera, 
lasiocampidae) у Карпатському біосферному заповіднику.  

21. План дій щодо збереження лісового полоза (Zamenis longissimus). 
22. Рекомендації щодо використання електропастухів для охорони отар на полонинах 

від хижаків та пасік від ведмедів. 
23. Програма робіт щодо відтворення змішаних різновікових деревостанів 

Карпатського біосферного заповідника, шляхом переформування монокультур ялини, як 
засіб адаптації лісових екосистем до кліматичних змін. 

24. Проект оголошення пам’ятками природи місцевого значення п’яти дерев тису 
ягідного «Найбільші тиси Рахівщини». 

 

2.6. Інформація про проведені навчання, семінари, обмін досвідом працівників 
установи ПЗФ з іншими установами, підприємствами та організаціями.  

Карпатський біосферний заповідник безпосередньо організував наступні заходи: 
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1. 18 грудня 2020 р. організовано та проведено онлайн-засідання Національної 
керівної групи серійного транснаціонального об’єкта всесвітньої спадщини «Букові праліси і 
давні ліси Карпат та інших регіонів Європи». Розглянуто питання щодо: ходу виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 892 «Про 
затвердження Плану заходів щодо збереження української частини природного об’єкта 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»; підготовки законопроекту «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо збереження об’єктів природної спадщини, 
включених до Списку всесвітньої спадщини»; організації презентацій складових 
українських частин об’єкта Спадщини на сайтах Міндовкілля та установ ПЗФ; підсумків 
засідань Комітету зі спільного управління серійним транснаціональним об’єктом 
всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»; 
менеджменту буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси 
Карпат та інших регіонів Європи»; досвіду роботи Карпатського біосферного заповідника 
із популяризації об’єкта Всесвітньої природної спадщини. 

2. 25-29 травня 2020 р. у формі презентацій та інтерв’ю проведено онлайн-практику 
для студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (ФРН), державного 
університету Молдови (м. Кишинів) та Національного лісотехнічного університету  
(м. Львів). Основною темою був менеджмент природних ресурсів та екосистем. Для 
забезпечення навчального процесу тематичними інформаційними матеріалами працівники 
КБЗ створили низку двомовних відеосюжетів та коментованих презентацій. Велика увага 
приділялася біосферним резерватам ЮНЕСКО, як модельним регіонам та діючим 
лабораторіям для реалізації концепції сталого розвитку. Не лишилася поза увагою і 
транскордонна співпраця. Зокрема, науковці КБЗ представили розгорнуту презентацію, 
присвячену проблематиці створення українсько-румунського транскордонного біосферного 
резервату в Марамороських горах. 

Також співробітники установи були учасниками наступних наукових подій:  
1. Міжнародний науковий симпозіум SDEV’2020 «Сталий розвиток – стан та 

перспективи» (м. Славськ, Львівська обл., 12-14 лютого 2020 р.).  
2. Круглий стіл «Актуальні питання збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття регіону Карпат» (м. Ужгород, 24 лютого 2020 р.). 
3. Курси підвищення кваліфікації на тему: «Безпека праці у галузі», «Вимоги щодо 

безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (м. Рахів, 
лютий 2020 р.). 

4. Міжнародний круглий стіл з питань активізації українсько-румунської 
прикордонної співпраці в навчально-освітній та екологічних сферах (м. Сігету-Мармацієй, 
Румунія, 28 лютого 2020 р.).  

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист та охорона біорізноманіття 
України» (м. Київ, 27 березня 2020 р.). 

6. Вебінари, присвячені менеджменту біосферних резерватів ЮНЕСКО (травень-
червень 2020 р.). 

7. Онлайн-семінари «Туризм та управління відходами на природоохоронних 
територіях» (травень-червень 2020 р.). 

8. Засідання Координаційної ради із питань місцевого самоврядування Рахівської 
районної ради (м. Рахів, 11 червня 2020 р.). 
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9. Вебінар «Біорізноманіття в лісах. Майбутнє лісу під час кліматичних змін» 
(організатор – Європейське товариство дикої природи, 23 липня 2020 р.). 

10. Навчальний комунікаційний тренінг в рамках проєкту «Підтримка природно-
заповідних територій в Україні» (м. Львів, 1-2 жовтня 2020 р.). 

11. Засідання Робочої групи з питань розробки Програми охорони навколишнього 
природного середовища Закарпатської області на 2021-2023 рр. (м. Ужгород, 7 жовтня  
2020 р.). 

12. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми 
навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого 
розвитку» (м. Харків, 22-23 жовтня 2020 р.) 

13. Тиждень Вілдернесу (дикої природи) в онлайн-форматі (19-23 жовтня 2020 р.). 
14. Тренінг з використання географічних інформаційних систем в природоохоронній 

справі в рамках реалізації проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»  
(м. Яремче, 30 жовтня 2020 р.). 

15. Засідання робочої групи з розроблення Стратегії адаптації до зміни клімату на 
період до 2030 року (12 листопада 2020 р.). 

16. Онлайн-семінар "Цифрові інструменти Google для науковців", організований 
Google спільно з Міністерством освіти та науки України (19 листопада 2020 р.). 

17. Онлайн-конференції експертних груп Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський 
національний університет» (30 жовтня та 5 листопада 2020 р.). 

18. Міжнародний онлайн-семінар з питань управління об’єктом всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»  
(19 листопада 2020 р.). 

19. Міжнародна конференція «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та 
перспективи» (м. Київ, 26-27 листопада 2020 р.). 

20. Вебінар «ЗНО 2021 з біології: рецепти ефективної системи підготовки для різного 
формату занять» (2 грудня 2020 р.).  

21. Міжнародний науковий семінар з розробки Настанов щодо менеджменту буферної 
зони об’єкта Всесвітньої природної спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших 
регіонів Європи» (9 грудня 2020 р.).  

22. Семінар «Сучасні методи моніторингу диких тварин та особливості 
синхронізаційних обліків», організованому українською філією Всесвітнього фонду природи 
(WWF) (м. Хуст, 17-18 грудня 2020 р.). 

23. Засідання Спільного комітету з управління об’єктом всесвітньої спадщини «Букові 
праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи» (онлайн-формат, 28 квітня і 6 жовтня 
2020 р.). 

24. Засідання Сектору природної спадщини Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО (онлайн-формат, 24 грудня 2020 р.). 

 
2.7. Формування фондів наукових матеріалів (поповнення колекційних матеріалів, 

фенотек, ценотек тощо). 
До фенотеки заповідника за звітний період поступило 3785 фенокарток. 
Картотека зоологічних спостережень поповнилася картками по групах тварин: ссавці – 

2340 шт.; птахи – 768 шт.; плазуни – 65 шт.; земноводні – 240 шт.; риби і круглороті – 35 шт.; 
безхребетні – 65 шт. Загалом – 3513 шт. 
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Науковий гербарій поповнено 300 гербарними аркушами, а фітоценотеку – 20 
геоботанічними описами.  

Зроблено понад 1000 електронних фотографій про цікаві та унікальні об’єкти та явища 
на території установи. 

Зроблено 100 геоботанічних описів лісових фітоценозів. 
Проводилась робота по створенню та поповненню банку гнізд КБЗ. 
 

3. Відомості про здійснені науково-технічні заходи. 
 
3.1. Наявність і характеристика діяльності стаціонарів, гідрометеостанцій, 

гідропостів, станцій фонового моніторингу тощо (у разі відсутності відмітити шляхи 
отримання гідрометеоданих). 

На території ПНДВ КБЗ функціонує 5 метеопостів, 4 гідропости, 21 фенопункт, 61 
феномаршрут, 12 свердловин для вивчення динаміки рівня ґрунтових вод та 3 гідрологічно-
ботанічні стаціонари з вивчення динаміки рослинного покриву в залежності від регуляції 
рівня ґрунтових вод в ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря. 

У 2020 році: 
 організовано поточний ремонт гідрологічно-регуляційного шлюзу № 5 та 

влаштовано один новий гідрологічно-регуляційний шлюз № 7 у ПНДВ «Долина нарцисів» 
ім. проф. Василя Комендаря у районі оглядової площадки № 1, яка в останні роки потерпає 
від процесів мезифікації. Підняття рівня ґрунтових вод у районі дії даного шлюзу дозволить 
відновити рівень популяцій вологолюбивих видів; 

 організовано поточний ремонт гідропоста на річці Тиса в ур. Підділ Рахів-
Берлибаського ПНДВ. Ремонт проведено власними силами; 

 проведено плановий ремонт 12-ох свердловин на наукових полігонах № 1, №2 та 
№3 у ПНДВ «Долина нарцисів» з повною заміною поліетиленових труб; 

 організовано поточний ремонт метеопоста у Рахів-Берлибаському ПНДВ; 
 організовано часткове поновлення фенопунктів у Кевелівському та Рахів-

Берлибаському ПНДВ та замінено інформаційні матеріали на фенопунктах; 
 організовано поточний ремонт перепадів-загат на меліоративних каналах із 

переплетених вербових гілок та оглеєного ґрунту для забезпечення підняття рівня ґрунтових 
вод в урочищі Долина нарцисів (4 шт.); 

 організовано проведення відбору проб води із водних об’єктів на постійних 
стаціонарних точках по всіх ПНДВ КБЗ та інтегральних проб снігового покриву (перед 
весняним сніготаненням) у Рахів-Берлибаському ПНДВ; 

 забезпечено відбір інтегральних проб снігового покриву із найвищих гірських 
вершин КБЗ у період весняного сніготанення (відібрано 85 проб снігового покриву методом 
конверту по всьому вертикальному профілю). Відповідні проби були відібрані у третій 
декаді березня та першій декаді травня 2020 року; 

 організовано поточний ремонт науково-дослідного стаціонару № 3 на 
меліоративному каналі для регулювання рівня ґрунтових вод у ПНДВ «Долина нарцисів» ім. 
проф. Василя Комендаря. Підняття рівня ґрунтових вод у районі дії шлюзу дозволить 
відновити рівень популяцій вологолюбивих видів; 

 організовано передачу (транспортування) 85 зразків снігового покриву з 17 місць 
відбору (найвищі вершини КБЗ) до лабораторії Інституту геохімії, мінералогії та 
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рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України (м. Київ) для проведення аналізу 
мікрокомпонентного складу снігових вод; 

 проведено повний хіманаліз макрокомпонентного складу відібраних проб снігового 
покриву із найвищих гірських вершин КБЗ (pН, жорсткість, лужність, сольовий склад, 
загальна мінералізація, залізо загальне, нітрати, тощо), згідно відповідних методик у 
хімлабораторії КБЗ. Загалом проаналізовано та камерально опрацьовано 80 проб снігових 
вод; 

 забезпечено проведення відбору проб атмосферних опадів (по мірі випадання) на 
метеопосту Центральної садиби КБЗ з наступним визначенням показника pН та повний 
хіманаліз середніх проб (за місяць). Загалом упродовж звітного періоду в хімлабораторії КБЗ 
було відібрано, проаналізовано та камерально опрацьовано 97 проб, а саме:  

1. 26 разових проб атмосферних опадів (дощ, сніг) на метеопосту «Підділ» – 
визначення показника РН, нітратів; 

2. 11 середніх (зібраних за місяць) проб атмосферних опадів (метеопост «Підділ») – 
проведення повного хіманалізу; 

3. 22 інтегральні проби снігового покриву з найвищих вершин усіх ПНДВ КБЗ та 
прилеглих територій – проведення повного хіманалізу; 

4. 38 проб поверхневих, підземних, ґрунтових вод із водних об’єктів КБЗ та деяких 
прилеглих територій – проведення повного хіманалізу. 

Продовжувались моніторингові спостереження та камеральні опрацювання результатів 
аналізу з метою: 

 вивчення антропогенного впливу на природні комплекси;  

 дослідження хімічного складу, кислотності інтегральних проб снігового покриву в 
ПНДВ заповідника та прилеглих територіях; 

 вивчення динаміки кислотності атмосферних опадів, снігового покриву та води в 
основних водотоках; 

 моніторингу хімічного складу води у водотоках, атмосферних опадах, ґрунтових та 
підземних водах. 

 

3.2. Характеристика наукових полігонів, постійних пробних площ. 
На території заповідника закладено 64 ботанічні наукові полігони, з яких 26 

відновленню не підлягають у зв’язку з відсутністю точних відомостей про місця 
розташування цих ділянок. Тривають роботи щодо їх відновлення решти наукових полігонів.  

Проведено геоботанічний опис на двох пробних площах в ур. Кузій Кузійського ПНДВ 
для ведення спостережень за дзвониками карпатськими. 

Проведено детальний опис рослинності на трьох пробних площах у ПНДВ «Долина 
нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря, на території, що відведена під випас буйволів 
карпатських. 

На колекційній ділянці проводиться спостереження за рідкісними видами рослин.  
На території ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря працює три 

гідрологічно-ботанічні стаціонари із вивчення динаміки рослинного покриву в залежності від 
підняття і регуляції рівня ґрунтових вод. На усіх трьох стаціонарах рівні води у створах 
шлюзів підняті на різні рекомендовані рівні. Це забезпечує підняття рівня ґрунтових вод на 
облікових ботанічних ділянках, які закладені біля кожної із свердловин на різні рівні 
відповідно до програми досліджень. 
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У заповіднику нараховується 34 постійних лісових наукових полігони, на 6-ти з яких 
проводились роботи у звітному році. 

Характеристика постійних пробних площ, на яких проводились роботи у 2020 р.: 
1. ППП 2пр. Рік закладки – 1979, відновлення – 2019. Угольське ПНДВ, кв. 25, вид. 11, 

площа – 1,6 га, ВНРМ – 600 м, схил – Пд, крутизна 20°. Фаза молодого лісу букового пралісу, 
після суцільного вітровалу 2007 року. У звітному році, проведено обліки природного 
поновлення та геоботанічні описи. 

2. ППП 3пр. Рік закладки – 2013. Угольське ПНДВ, кв. 9, вид. 9, ВНРМ – 550 м, схил – 
Пд, крутизна 10°, площа – 0,7 га. Буковий праліс на березі річки Мала Уголька. У звітному 
році проведено чергову інвентаризацію деревостану.  

3. ППП 4пр. Рік закладки – 2013. Угольське ПНДВ, кв. 9, вид. 10, ВНРМ – 550 м, схил 
– Пд, крутизна 10°, площа – 1,0 га. Грабово-буковий ліс на березі річки Мала Уголька, де 
триває сукцесія відновлення із введенням заповідного режиму на місці колишнього 
пасовища. У звітному році проведено чергову інвентаризацію деревостану. 

4. ППП 10пр. Рік закладки – 2011. Кевелівське ПНДВ, кв. 9, вид. 53, ВНРМ – 1500 м, 
схил – ПдЗ, крутизна 20°, площа – 1,0 га. Природний гірський ялинник. У звітному році 
проведено чергову інвентаризацію деревостану, природного поновлення та мертвої 
деревини. 

5. ППП 3в. Рік закладки – 2020. Чорногірське ПНДВ, кв. 10, вид. 7, ВНРМ – 1150 м, 
схил – Пд, крутизна 20°, площа – 1,0 га. Природна сукцесія, направлена на відновлення 
лісової екосистеми після масового всихання монокультур ялини та відповідних санітарно-
оздоровчих заходів 2008-2009 рр. У звітному році закладено ділянку. 

6. ППП 13пф. Рік закладки – 2006. Рахів-Берлибаське ПНДВ, кв. 13, вид. 29 (до 2010 
року – територія ДП "Рахівське ЛДГ"). Площа – 1,0 га, схил – ПнЗ, крутизна 25°, ВНРМ – 750 
м. Тип лісу – волога буково-смерекова суяличина (D3-бк-смЯц). Культури першого 
покоління з домінуванням ялиці, посаджені на місці зрубаних буково-ялиново-ялицевих 
пралісів. У звітному році проведено інвентаризацію природного поновлення та геоботанічні 
описи. 

Крім того, лабораторією лісознавства: 

 Відновлено постійну пробну площу з переформування, яка була закладена у  
2006 році у буковому лісі на території Рахівського л-ва ДП «Рахівське ЛДГ» проектом 
FORZA. 

 Проведено експериментальний посів насіння тису ягідного в дослідному розсаднику 
на території КБЗ. 

 Продовжено паспортизацію лісових постійних пробних площ.  

 Продовжено наповнення електронного архіву матеріалів лісових постійних пробних 
площ. 

 Проведено сканування та форматування планів лісонасаджень усіх ПНДВ КБЗ. 

 Проведено оцифрування у формат Excel таксаційних описів 10 відділень 
заповідника. 

 Зібрано зразки хвороб лісу з метою формування навчальної колекції. 

 Продовжено формування гербарію грибів. 

 Проведено оцінку якості насіння основних лісоутворюючих порід. 
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4. Відомості про здійснені природоохоронні заходи на території установи ПЗФ,  
інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за участю працівників установи 
ПЗФ. 

 
4.1. Заходи з охорони, збереження та відтворення рідкісних і зникаючих видів 

грибів, рослин та тварин, рослинних угруповань та природних середовищ (оселищ), 
відновлювальні заходи, заходи з боротьби із шкідливими чужорідними видами рослин 
та тварин.  

У ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря функціонує чотири 
гідрорегуляційні шлюзи на головних меліоративних каналах та чотири перепади-загати на 
другорядних меліоративних каналах для підняття рівня ґрунтових вод і збереження 
унікальних лучно-болотних комплексів за участю рідкісних вологолюбивих видів рослин, у 
тому числі і популяції нарцису вузьколистого. 

У розсаднику декоративних і рідкісних видів заповідника проводяться роботи з 
вирощування рідкісних видів, включених до Червоної книги України – едельвейсу 
альпійського, тису ягідного, ясена білоцвітого, клокичка перистої. На колекційній ділянці – 
роботи з інтродукції аспленія чорного, родіоли рожевої, ранньовесняних та осінніх 
ефемероїдів. 

Продовжувались обстеження ділянок із заростями чужорідного виду – борщівника 
Сосновського (околиці с. Ділове, територія Трибушанського ПНДВ) та амброзії 
полинолистої (Долина нарцисів, Рахів-Берлибаське ПНДВ), у зв’язку з масовим 
розповсюдженням. Згідно «Програми щодо методів боротьби з чужорідними видами рослин 
на території КБЗ і прилеглих до заповідника територіях», затвердженої 6.03.2014 р., подано 
рекомендації та застосовано механічні методи боротьби – викошування. 

З метою отримання кількісних характеристик стану популяцій рідкісних видів тварин, у 
звітному році проведено обліки оленів під час гону на території всіх відділень заповідника, 
мисливських ссавців по першому снігу, глухарів та тетеруків на токовищах, гніздового 
населення птахів, рукокрилих на зимівлі, рідкісних та фонових видів комах, плазунів та 
земноводних, форелі під час нересту, маршрутні обліки саламандри.  

Також впродовж року здійснено розселення рідкісного червонокнижного виду 
лускокрилих – сатурнії рудої (Aglia tau L.) – 100 ос. імаго у природні оселища КБЗ (Рахів-
Берлибаське ПНДВ) із лабораторної культури. 

Сформовано список лісових ділянок, де є першочергова необхідність у проведенні 
заходів з переформування монокультур ялини у змішані структуровані ліси та подано його 
до ВО «Укрдержліспроект» для включення в матеріали лісовпорядкування. 

 
4.2. Робота в розсадниках, розплідниках, центрах відтворення та реабілітації диких 

тварин. 
У рамках Програми вдосконалення та оптимізації ландшафтного дизайну території 

Центральної садиби КБЗ зроблена розчистка дендропарку від захаращення. Проведено 
живцювання деяких видів туй для подальшого озеленення територій і присадибних ділянок.  

У розсаднику рідкісних та декоративних видів висіяне насіння однорічних квітучих 
рослин для благоустрою центральної садиби та відділень заповідника. Проведена робота на 
альпійських гірках, рабатках та клумбах центральної садиби та підготовка їх до висадки 
квіткових рослин. Висаджено однорічні рослини на клумбах, які закуплені в агроцентрі  
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м. Мукачева. Альпійські гірки та клумби заповідника поповнили різні сорти гладіолусів, 
тюльпанів, нарцисів, лілій, жоржин та троянд.  

На території дендропарку з розсадника рідкісних та декоративних видів пересаджено: 
Maclura pomifera, Viburnum rhytidophyllum, Salix integra “Hakuro-nishiki”, Chamaecyparis 
pisifera “Filifera”, “Filifera aurea”, Thuja occidentalis “Holmstrup”. 

Для благоустрою Чорногірського, Петрос-Говерлянського відділень та створення алеї 
слави в селищі Ясіня видано 45 саджанців декоративних порід. 

 
5. Інформація про діяльність наукової (вченої) або науково-технічної ради 

установи ПЗФ. 
Науково-технічна рада здійснювала свою діяльність на основі затвердженого плану 

роботи на 2020 рік. У звітному році проведено 3 засідання Науково-технічної ради 
Карпатського біосферного заповідника (02.09.2020 р., 26.11.2020 р., 23.12.2020 р.), на яких 
розглядали наступні питання:  

Засідання НТР № 1, 02.09.2020 р. 
1. Підсумки досліджень та сучасний стан мікофлори на території КБЗ (Глеб Р.Ю. с.н.с. 

лабораторії лісознавства). 
2. Про виконання плану природоохоронних заходів за 2019 р. та план на 2020 р. 

(Кузьмінський Р.А., заступник директора-головний природознавець). 
3. Сучасний стан та методи покращення метеорологічних спостережень на території 

КБЗ (Андрійчук Н.Ф., провідний інженер лабораторії екологічного моніторингу). 
4. Про результати освоєння лімітів на використання природних ресурсів у 2020 році та 

проект лімітів на використання природних ресурсів на території КБЗ на 2021 р. (Ворохта 
П.В., начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та використання 
природних ресурсів). 

5. Про погодження Переліку посад наукових працівників, на яких можуть 
застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці (Гамор Ф.Д., 
д.б.н., проф., заступник директора з наукової роботи). 

6. Про надання рекомендації до друку чергового номера наукового збірника «Природа 
Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та Інституту екології 
Карпат НАН України №1(5), 2020 р. (Гамор Ф.Д., д.б.н., проф., заступник директора з 
наукової роботи). 

7. Про погодження рішень бюро НТР за січень-серпень 2020 р. (Козурак А.В., с.н.с. 
ботанічної лабораторії, секретар НТР). 

8. Різне: 
- Про створення робочої групи для дослідження насаджень дуба на території с. Руське 

Поле у Тячівському районі з метою охорони та збереження (Козурак А.В., с.н.с. ботанічної 
лабораторії, секретар НТР). 

- Про надання рекомендації головному спеціалісту відділу формування територій 
природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі Департаменту природно-заповідного 
фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Ковбаснюк А.Р. 
рекомендації для вступу до аспірантури (Гамор Ф.Д., д.б.н., проф., заступник директора з 
наукової роботи). 

- Про погодження структури і змісту «Збірника науково-практичних матеріалів та 
природоохоронних рекомендацій Карпатського біосферного заповідника» (Гамор Ф.Д., 
д.б.н., проф., заступник директора з наукової роботи). 
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- Про проведення засідань НТР КБЗ в режимі он-лайн з використанням програми 
ZOOM на вимогу голови НТР та заступників (Рибак М.П., в.о. директора, голова НТР). 

 

Засідання НТР № 2, 26.11.2020 р. 
1. Про проектну ідею щодо створення на базі Карпатського біосферного заповідника 

(село Широкий Луг Тячівського району) Музею природних та культурних цінностей 
історичної Мараморощини (із благоустроєм прилеглої території, створенням дендропарку та 
етнографічної експозиції під відкритим небом) (Гамор Ф.Д., д.б.н., проф., заступник 
директора з наукової роботи). 

2. Щодо Програми з вивчення динаміки рослинності заплавних лучно-болотних 
комплексів Долини нарцисів під запровадження регульованого випасання буйвола 
карпатського (Волощук М.І., к.б.н., завідувач ботанічної лабораторії). 

3. Про стан розроблення Проекту землеустрою території розширення КБЗ (Указ 
Президента України «Про розширення КБЗ №25 від 14. 01 2010 на площі 7508,8 га) 
(Ковбаснюк Р.М., начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення). 

4. Про розгляд переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів КБЗ на 2021 р. 
(Кузьмінський Р.А., заступник директора – головний природознавець). 

5. Про погодження проекту ліміту на спеціальне використання природних ресурсів для 
науково-дослідних цілей у межах територій Карпатського біосферного заповідника на 2021 
рік (Ворохта П.В., начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та 
використання природних ресурсів). 

6. Про погодження Переліку видів загального використання природних ресурсів у 
межах територій Карпатського біосферного заповідника на 2021 рік (Ворохта П.В., 
начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та використання 
природних ресурсів). 

7. Про план роботи НТР Карпатського біосферного заповідника на 2021 р. та 
погодження рішень бюро НТР (Козурак А.В., с.н.с. ботанічної лабораторії, секретар НТР). 

8. Різне: 
- Про затвердження науково-практичної теми «Відтворення змішаних різновікових 

деревостанів Карпатського біосферного заповідника шляхом переформування монокультур 
ялини, як засіб адаптації лісових екосистем до кліматичних змін» (Кабаль М.В., завідувач 
лабораторії лісознавства). 

- Про перспективи створення комплексної електронної бази даних для Карпатського 
біосферного заповідника (Довганич Я.О., завідувач зоологічної лабораторії). 

- Про ідею створення кутку лікарських рослин і грибів на базі ботанічної лабораторії 
КБЗ (Волощук М.І., к.б.н., завідувач ботанічної лабораторії). 

- Щодо створення рекреаційного пункту «Стара Гать» (Йонаш І.Д., заступник 
начальника відділу рекреації та сталого розвитку). 

- Про погодження проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів у 
Свидовецькому лісництві ДП «Ясінянського ЛМГ» (територія КБЗ без вилучення) на 2021 
рік (Ворохта П.В., начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та 
використання природних ресурсів). 

- Про погодження проведення інших заходів (вирубка аварійно-небезпечних дерев 
над будівлями) у Рахівському лісництві ДП «Рахівське ЛДГ» (територія КБЗ без вилучення) 
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(Ворохта П.В., начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та 
використання природних ресурсів). 

- Про відновлення дороги господарського та протипожежного значення у напрямку 
урочища Сурупи на території Рахів-Берлибаського ПНД відділення КБЗ (Ворохта П.В., 
начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та використання 
природних ресурсів). 

 

Засідання НТР № 3, 23.12.2020 р. 
1. Про підсумки науково-дослідної діяльності за 2020 р. та план заходів з наукової, 

науково-технічної діяльності КБЗ на 2021 р. (Беркела Ю.Ю., к.ф.-м.н., начальник відділу 
науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці). 

2. Про підсумки екологічної освітньо-виховної роботи КБЗ у 2020 р. та план роботи на 
2021 р. (Бундзяк В.В., начальник відділу пропаганди та екологічної освіти).  

3. Різне: 
- Про погодження уточненого переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів 

на 2021 рік у зв’язку з внесенням змін до Санітарних правил в лісах України та погодження 
ліміту на використання природних ресурсів шляхом проведення вибіркових санітарних 
рубок на території КБЗ у 2021 році (Кузьмінський Р.А., заступник директора-головний 
природознавець). 

- Про погодження Річного плану заходів Карпатського біосферного заповідника на 
2021 р. (Ворохта П.В., начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та 
використання природних ресурсів). 

- Про погодження проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2021 
рік у Діловецькому лісництві ДП «Великобичківське ЛМГ» (територія КБЗ без вилучення) 
(Ворохта П.В., начальник відділу відтворення, збереження природних екосистем та 
використання природних ресурсів). 

- Про нову редакцію Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових 
посад Карпатського біосферного заповідника (Беркела Ю.Ю., к.ф.-м.н., начальник відділу 
науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці). 

- Щодо розгляду листа Богданської територіальної громади стосовно надання у 
тимчасове користування пожежного автомобіля КАМАЗ (Гречук М.І., заступник директора). 

- Щодо здійснення рекреаційної діяльності ТОВ «ОАЗА» в ур. Драгобрат на території 
Кевелівського ПНДВ (Йонаш І.Д., заступник начальника відділу рекреації та сталого 
розвитку). 

Впродовж року для вирішення практичних нагальних питань працювала робоча група 
НТР. Було проведено 8 засідань бюро НТР, на яких розглядалися різноманітні аспекти 
діяльності Карпатського біосферного заповідника. Рішення бюро затверджувалися на 
засіданнях Науково-технічної ради. З усіх розглянутих на засіданнях НТР та бюро НТР 
питань були прийняті відповідні рішення. Складено відповідні протоколи засідань НТР і 
бюро НТР. 

 

6. Інформація про фінансування, приладове та господарське забезпечення 
наукової діяльності. 

У 2020 році оплата праці співробітників здійснювалася з фонду заробітної плати згідно 
штатного розпису.  



 30

На проведення робіт, передбачених розділом 2 «Науково-дослідні роботи. Організація 
моніторингу» плану природоохоронних заходів, використано: 

пункт 1 «Ведення та видання Літопису природи» – 5000 грн. на підготовку та видання 
5-ти примірників чергового 43 тому Літопису природи Карпатського біосферного 
заповідника за 2019 р. 

пункт 4 «Організація та виконання науково-дослідних робіт» – 17220 грн. на 
проведення розчистки нерестових водойм для земноводних, інвентаризації постійної пробної 
площі у Кевелівському ПНДВ, поточного ремонту гідрометеопостів, поновлення 
фенопунктів, поточного ремонту та влаштування нового шлюзу і поновлення свердловин, 
поточного ремонту перепадів-загат у ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя Комендаря, 
закупівлю хімреактивів та обладнання. 

пункт 5 «Підготовка та видання наукових збірників та праць» – 16550 грн. на видання 
збірника наукових праць «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного 
заповідника та Інституту екології Карпат НАН України» та буклету «Campanula carpatica 
Jacg.».  

За розділом 8 «Загальногосподарські заходи», пунктом 20 «Інші виробничі витрати» на 
виконання Програми вдосконалення та оптимізації ландшафтного дизайну території КБЗ 
використано 5000 грн. на закупівлю різного асортименту квіткової продукції та матеріалів для 
облаштування альпійських гірок на території Центральної садиби заповідника.  

Упродовж 2020 року для потреб наукових підрозділів також було закуплено 
комп’ютерне обладнання загальною вартістю 74900 грн. 

 

7. Міжнародне співробітництво установи ПЗФ. 
 
7.1. Відомості про працівників установи ПЗФ, що уповноважені на міжнародне 

співробітництво (підрозділ установи ПЗФ, найменування закінченого вищого 
навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність, стаж роботи у науковій сфері 
та в установі ПЗФ, знання іноземних мов). 

У структурі Карпатського біосферного заповідника діє відділ науково-дослідної роботи 
на міжнародної співпраці, який здійснює організаційне забезпечення міжнародного 
співробітництва установи. Також до міжнародної співпраці залучаються інші науковці 
заповідника, які володіють іноземними мовами. Уповноваженою особою на здійснення 
координації міжнародного співробітництва визначено заступника директора з наукової 
роботи Гамора Ф.Д. (Ужгородський державний університет, рік закінчення – 1974 р., 
спеціальність – біологія, стаж роботи у наукові сфері та в установі – 33 роки).  

 
7.2. Участь установи ПЗФ у міжнародних програмах, грантах, проектах (їх назви 

та учасники, стан виконання, результати). 
Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (ФРН), спільно з Національним 

лісотехнічним університетом України (м. Львів, Україна), Карпатським біосферним 
заповідником (м. Рахів, Україна), Університетом Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія), 
Національним інститутом лісових досліджень та менеджменту ICAS (м. Кимпулунг-
Молдовенеск, Румунія), Державним університетом Молдови (м. Кишинів, Молдова), у 
рамках програми «Діалог Схід-Захід» (East-West-Dialogue), у 2020 році реалізує проєкт 
«Транскордонне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для сталого розвитку в умовах 
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глобальних змін та збільшення невизначеності» (Eastern Europe in the VUCA World – 
Transboundary Learning in UNESCO Biosphere Regions for Sustainable Development under 
Global Change and Increasing Uncertainty), який фінансується Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD). Мета проєкту – співпраця та обміни між науковими 
установами, навчальними закладами та експертами з питань транскордонної співпраці для 
сталого розвитку на основі екосистемного підходу. У рамках проєкту проведено навчальну 
онлайн-практику для студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (ФРН), 
державного університету Молдови (м. Кишинів) та Національного лісотехнічного 
університету (м. Львів), яка проходила 25-29 травня 2020 р. у формі презентацій та інтерв’ю. 

У 2020 році продовжувалася реалізація спільного проекту «Співпраця у лісівничих 
дослідженнях Україна-Швейцарія» (2017 – 2020) між Швейцарським федеральним 
інститутом лісових, снігових та ландшафтних досліджень (WSL), Національним 
лісотехнічним університетом України та Карпатським біосферним заповідником. Проект 
зосереджується на дослідженнях пралісів (особливо в Угольсько-Широколужанському 
масиві заповідника), а також проблемі сталого використання природних ресурсів. Цілями 
проекту є використання Угольсько-Широколужанського пралісу як «гарячої точки» для 
транснаціонального наукового обміну в галузях освіти та досліджень, а також для підтримки 
молодих учених. Карпатський біосферний заповідник є одним з головних партнерів проекту, 
а також базовою територією для проведення досліджень. У зв’язку з карантинними 
обмеженнями польові виїзди та навчальні візити не проводилися, здійснювалася камеральна 
обробка та аналіз результатів досліджень. 

Також установа є однією з цільових територій українсько-німецького проекту 
«Підтримка природно-заповідних територій в Україні» (2016 – 2022), основною метою якого 
є покращення управління та ефективності обраних природоохоронних територій в Україні, а 
також збільшення чи підтримування на високому рівні сприйняття таких територій 
місцевими громадами.  

У рамках реалізації міжнародного наукового проекту «Зв’язок екологічних змін із 
змінами біорізноманіття: довготривалі і масштабні дані про біорізноманіття бореальних лісів 
Європи» (Університет Гельсінкі) науковцями установи підготовлено, розміщено у базі даних 
біорізноманіття та опубліковано інформацію щодо багаторічних фенолого-метеорологічних 
спостережень в ур. Підділ.  

Установою підготовлено і подано інформацію щодо реалізації Плану заходів щодо 
впровадження в Україні Лімського плану дій для Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» 
та її Всесвітньої мережі біосферних резерватів на період до 2025 р.  

Науковці заповідника взяли участь у двох вебінарах, присвячених менеджменту 
біосферних резерватів ЮНЕСКО, які були організовані секретаріатом МАБ ЮНЕСКО 
(травень-червень 2020 р.). 

 

7.3. Участь установи ПЗФ у підготовці/виконанні міжнародних угод (договорів, 
конвенцій тощо). 

28 квітня і 6 жовтня 2020 р. представники установи взяли участь у засіданнях Спільного 
комітету з управління об’єктом всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та 
інших регіонів Європи». Заходи проходили в онлайн-форматі з використання платформи 
Zoom, а також програмного середовища Sli.do. Попередньо підготовлено презентацію про 
ситуацію зі складовими частинами Спадщини в Україні.  
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18 грудня 2020 р. адміністрацією заповідника організовано та проведено онлайн-
засідання Національної керівної групи серійного транснаціонального об’єкта всесвітньої 
спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи». Розглянуто 
питання щодо: ходу виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 
листопада 2018 р. № 892 «Про затвердження Плану заходів щодо збереження української 
частини природного об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»; підготовки законопроекту 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження об’єктів 
природної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини»; організації 
презентацій складових українських частин об’єкта Спадщини на сайтах Міндовкілля та 
установ ПЗФ; підсумків засідань Комітету зі спільного управління серійним 
транснаціональним об’єктом всесвітньої спадщини «Букові праліси і давні ліси Карпат та 
інших регіонів Європи»; менеджменту буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини «Букові 
праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи»; досвіду роботи Карпатського 
біосферного заповідника із популяризації об’єкта Всесвітньої природної спадщини. 

Науковими працівниками заповідника упродовж 2020 р. підготовлено паспорти водно-
болотних угідь міжнародного значення – урочища Озірний-Бребенескул, печери «Дружба» і 
Долини нарцисів. 

24 грудня 2020 р. за участі представників заповідника відбулося онлайн-засідання 
Сектору природної спадщини Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Розглянуто 
широке коло питань щодо виконання в Україні Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» та 
Конвенції про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини. 

Підготовлено та подано на розгляд 2 проєктні заявки (“CarpatSoil” та “DIVERSITY – 
Природна спадщина для людей”) на участь у конкурсі у рамках Програми транскордонного 
співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина – Словаччина – Румунія – 
Україна 2014-2020. 

Підготовлено та подано аплікаційні форми для участі в конкурсі проєктів ЄС LIFE 
programme, присвячених менеджменту об’єкта спадщини.  

На запит Департаменту природно-заповідного фонду підготовлено адаптовану 
проєктну пропозицію щодо запровадження механізмів збереження та сталого використання 
високогірних лук у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на українсько-
румунському прикордонні.  

Представники заповідника брали участь у міжнародних онлайн-семінарах з питань 
управління об’єктом всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси 
Карпат та інших регіонів Європи» (19 листопада 2020 р.) та з розробки Настанов щодо 
менеджменту буферної зони об’єкта Всесвітньої природної спадщини «Букові праліси і давні 
ліси Карпат та інших регіонів Європи», організованого Міжнародним координатором об’єкта 
Спадщини (Бельгія), який був присвячений уніфікації лісівничої і лісознавчої термінології  
(9 грудня 2020 р.). 

  
7.4. Закордонні відрядження працівників установи ПЗФ (мета, країна 

відрядження, результат, пропозиції). 
28 лютого 2020 р. м. Сігету-Мармацієй, Румунія – Гамор Ф.Д. 
Мета – участь у роботі Міжнародного круглого столу з питань активізації українсько-

румунської прикордонної співпраці в навчально-освітній та екологічних сферах. 
Обговорювався проект меморандуму, в якому передбачаються конкретні заходи щодо 
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активізації цієї співпраці. 
Результати закордонного відрядження були заслухані на нарадах, а також висвітлені в 

газетах «Вісник Карпатського біосферного заповідника» та «Голос України», журналі 
«Зелені Карпати» та на сайті установи. 

 

7.5. Іноземні відвідувачі на території установи ПЗФ (країна, установа/організація, 
мета, результат). 

У липні, упродовж тижня, на території Карпатського біосферного заповідника 
(Кевелівське, Кузійське та Чорногірське ПНДВ) працювала нідерландська письменниця та 
журналістка Дора ван Дювенбод. Мета – збір матеріалів для книги про карпатські праліси, 
вивчення питання їхнього збереження.  

З 10 серпня по 10 вересня 2020 р. установу відвідав фотограф-натураліст Крістіан Долс 
(Нідерланди). 

 

8. Інформація про надані платні послуги, пов’язані з науково-дослідницькою 
діяльністю з охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, 
проведенням експертиз та лабораторних аналізів (назва послуг, отримані кошти за 
окремі послуги), відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
бюджетними установами природно-заповідного фонду, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1913 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року № 827). 

Платні послуги не надавалися. 
 

9. Пропозиції щодо вдосконалення наукової та науково-технічної діяльності 
установи ПЗФ, поліпшення охорони, збереження та відтворення рідкісних і зникаючих 
видів грибів, рослин та тварин, рослинних угруповань та природних середовищ 
(оселищ), відновлення порушених екосистем, боротьби із шкідливими чужорідними 
видами рослин та тварин, використання методик та методів наукових досліджень. 

Актуальною залишається проблема забезпечення працівників польовим одягом, взуттям 
та відповідним обладнанням та спорядженням. Для ефективної роботи працівників наукових 
та інших підрозділів у польових умовах необхідно продовжити роботи з приведення в 
належний стан лісових будинків. 

З метою покращення показників Карпатського біосферного заповідника при оцінюванні 
результатів його наукової діяльності та для опублікування основних наукових результатів 
дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння 
вчених звань, необхідно розглянути питання щодо включення періодичного наукового 
збірника «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та 
Інституту екології Карпат НАН України» до Переліку наукових фахових видань України. 

Начальникам ПНДВ слід постійно звертати увагу на ведення щоденників інспекторами, 
а також на кількісну і, особливо, якісну складову поданої до лабораторій первинної наукової 
інформації. Близько 20 відсотків такої інформації є не репрезентативною у зв’язку з 
неточностями у датах спостережень і відсутністю прив’язки до території (не вказано квартал, 
виділ тощо). Співробітникам наукових підрозділів необхідно частіше проводити навчання 
(бажано у польових умовах) з інспекторами ПНДВ. 
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Для збереження унікальних лучних екосистем з участю значної кількості рідкісних 
видів рослин та оселищ, слід підтримувати традиційні види господарювання (сінокосіння, 
помірне випасання худоби, тощо), що є важливими природоохоронними заходами.  

Для відновлення гідрологічного режиму ПНДВ «Долина нарцисів» ім. проф. Василя 
Комендаря слід продовжувати влаштування гідроспоруд на водотоках та річці Хустець, що 
дозволять підняти рівень ґрунтових вод і зберегти лучно-болотні комплекси з участю 
рідкісних видів рослин, у тому числі і нарцису вузьколистого.  

Для боротьби з чужорідними видами рослин, зокрема борщівника Сосновського, 
гірчака сахалінського, у місцях поширення слід застосовувати механічні методи – 
викопування кореневищ, багаторазове викошування надземної частини рослин тощо.  

 
 
 
Начальник відділу науково-дослідної 
роботи та міжнародної співпраці      Ю.Ю. Беркела 

 
 
 
 
 

ПОГОДЖУЮ 
 

  

Заступник директора  
з наукової роботи, д.б.н., проф. 

 

 

  

 


