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Розповсюджується
безкоштовно

ВІДЗНАЧИЛИ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
У КАРПАТСЬКОМУ БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ

7 липня ми відзначили День працівника природно-заповідної справи України. Професійне свято людей, які не просто серцем вболівають за збереження
природи рідної країни, але й присвятили цій справі
своє життя в силу професійних обов’язків.

У цей день, як ніколи,
ми відчули себе частиною
Важливого у глобальному
сенсі. Територія нашого заповідника – складова дикої
природи Землі. Колектив
установи – частина спільноти, яка дбає про довкілля, в якому зростатимуть
наші діти і всі прийдешні покоління. Кожен працівник
кожного підрозділу – важливий гвинтик у цілісному
механізмі, який дозволяє
на високому рівні виконувати завдання, покладені
на нас державою.
7 липня на центральній
садибі заповідника відбулися урочисті збори колективу. Тут теплі слова привітань прозвучали з вуст
директора заповідника, за-

ІНТЕРВ’Ю
аслужений природоохоЗ
ронець України, Микола Рибак очолює заповідник з

грудня 2015 року. До того понад 32 роки працював тут на
різних посадах – від лісника до
першого заступника директора – головного природознавця.
Останню посаду обіймав упродовж 18 років. З цього факту
почалася наша розмова.

служеного природоохоронця
М.П. Рибака. Прийшли привітати та нагородити грамотами
і подяками кращих працівників природоохоронної справи,
заступники головів Рахівської
РДА В.С. Турок і Рахівської
міської ради П.Ю. Бочкор. Не
обійшли грамотами колектив
КБЗ і Тячівська та Хустська
РДА. І хоча їх представники не змогли взяти участь в
урочистих зборах, грамоти
від імені районної влади Тячівщини та Хустщини вручив
директор установи Микола
Петрович. Студенти НУ «Києво-Могилянської Академії»,
які проходили практику в заповіднику, також привітали
колектив. Не забула адміністрація заповідника подбати
і про премію з нагоди профе-

ВІДЛУННЯ УРОЧИСТОСТЕЙ

сійного свята. По завершенню урочистих зборів колектив заповідника продовжив
святкування у Трибушанському природоохоронному науково-дослідному відділенні. Начальник В.М. Шемота
спільно із колективом свого
підрозділу підготувалися до
прийому гостей – збудували
нову альтанку біля басейнів
форелевого господарства. А
працівники Кевелівського та
Петрос-Говерлянського ПНДВ
розважали колектив запальною гуцульською музикою. У
Трибушанах колеги-природоохоронники почувалися
затишно, всім було весело,
прозвучало чимало теплих
слів. Спілкування було стільки, ніби люди зустрілися після довгої розлуки і поспішали
поділитися новинами і досягненнями! Все це доводить:

дили в дію «Проект організації території та охорони природних комплексів КБЗ». У
1993 р., завдяки плідній праці адміністрації заповідника
та зусиллям керівників різних
ланок Міністерства екології та
природних ресурсів України,
на базі природного заповідника було утворено біосферний резерват, який увійшов
до міжнародної мережі біо-

начальник відділу екологічної,
освітньо-виховної роботи КБЗ.

Закарпатська ініціативна група провела консультативну зустріч із префектом румунського повіту Марамуреш Себастьяну Лупуц та керівництвом комуни Бистра
щодо підготовки спільних проектів для поглиблення
прикордонного співробітництва.

ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ
РУМУНСЬКОГО ПОВІТУ
йшла про соціально-екоМАРАМУРЕШ Мова
номічні та екологічні пробле-
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– У Вас, Миколо Петровичу, солідний досвід керівництва природоохоронною
науково-дослідною установою міжнародного значення. Якщо оглянутися назад,
то що вдалося зробити за
попередні роки?
– Мене призначили на посаду директора КБЗ терміном
на три роки за результатом відкритого конкурсу серед трьох

дні. Але разом ми все подолаємо і навіть зі складної ситуації вийдемо переможцями!
Вікторія БУНДЗЯК,

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

претендентів, який відбувся
в Мінприроди України. Пишаюся тим, що доклав чимало
зусиль до становлення установи як однієї з провідних у
державі, а, можливо, і в світі. Так, за багато років роботи
в заповіднику пліч-о-пліч з тодішнім директором, професором Ф.Д. Гамором, нам вдалося втричі розширити його
територію – до 58035,8 га. Ми
вперше розробили і впрова-

7 липня – День працівників природно-заповідної
справи. Ведемо мову з гостем редакції – директором Карпатського біосферного заповідника Миколою РИБАКОМ.

МИ – КОЛЕКТИВ ОДНОДУМЦІВ! Попереду на нас чекають багато спільних справ,
буденної роботи, гарячих суперечностей і виважених рішень, можливо, навіть, майбутнє принесе нам і складні

сферних резерватів ЮНЕСКО.
Працюючи в новому статусі,
колектив швидкими темпами
зумів вийти на новий міжнародний рівень роботи і за підсумками її чотири рази поспіль нагороджувався Дипломом Ради
Європи для природоохоронних територій. З часу включення у 2007 р. букових пралісів
КБЗ до Всесвітньої природної
спадщини ЮНЕСКО в складі
на 2-ій стор.

14 липня, на запрошення прімара румунської комуни Бистра Васіле Дучука, закарпатська ініціативна група у
складі: автора цих рядків, керівника Закарпатського фонду
підтримки підприємництва Андрія Варцаби та директора Великобичківського соковинного
заводу Юрія Ткача, провела в
румунському прикордонному
селі Красна Вішеулуй консультації із префектом повіту Марамуреш Себастьяну Лупуцом
та керівництвом й активістами комуни Бистра, в якій компактно проживають українці.

ми, над вирішенням яких тривалий час працює українська
громада румунських прикордонних населених пунктів на
Мараморощині. Зустріч відбулася в рамках реалізації
Плану заходів щодо забезпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених
пунктів української частини
українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
«Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

на 3-ій стор.

ІНТЕРВ’Ю

на 1-ій стор.
серійного українсько-словацького об’єкта «Букові праліси
Карпат» (нині українсько-словацько-німецький об’єкт «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини») установа
отримала ще більше визнання в природоохоронній сфері як в Україні, так і на міжнародній арені.
– Чого вдалося досягти
вже на посаді директора?
– Торік ми добилися повторного виділення заповіднику коштів, які раніше були
неосвоєні й повернуті до держбюджету, і приступили до розроблення проекту організації
території та лісовпорядкування. Активізували діяльність і в
напрямку завершення процесу
розширення території КБЗ, винесення його меж у натуру та
внесення відповідної інформації до Державного земельного
кадастру. Також приступили до
наступного етапу розширення
меж заповідника у Тячівському районі, внаслідок чого його
площа збільшиться майже на
9 тис. га – передусім за рахунок
унікальних букових пралісів.
– Які зрушення відбулися в плані міжнародної
співпраці?
– На виконання рекомендацій міжнародної координаційної
ради програми МАБ ЮНЕСКО
впродовж минулого року вдалося дуже багато зробити з
приведення територіальної
структури, а відповідно й зонування Карпатського біосферного резервату, до вимог критеріїв Статутних рамок Всесвітньої
мережі біосферних резерватів
ЮНЕСКО. Те, що за попередній, більш як 13-річний період,
не вдавалося реалізувати, ми
виконали буквально за кілька
місяців. Зокрема, уклали меморандум про співпрацю із Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського
господарства щодо створення
території сталого розвитку в
межах окремих державних лісогосподарських підприємств
з метою забезпечення ведення
лісового господарства на засадах сталого розвитку в регіоні.
Водночас підписали Декларації про співпрацю в межах вищезазначеної території стало-

ДОСЯГНЕННЯ
ISSN (International Standard
Serial Number) – Міжнародний
стандартний номер періодичного видання. Його присвоює
Міжнародний центр періодичних видань, що знаходиться в
Парижі.
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го розвитку з територіальними
громадами населених пунктів
Рахівського та Тячівського району. Таким чином, у стислі
терміни зуміли розв’язати одну
з найболючіших і найважливіших наших проблем та зберегти статус установи міжнародного значення.
Плідно співпрацюємо
з іншими біосферними резерватами світу, наприклад,
трилатеральним українськопольсько-словацьким «Східні Карпати», Татранським у
Словаччині, Петросул Маре
– в Румунії, Гортобадь і Піліш – в Угорщині, «Рьон» – у
ФРН. До речі, останній – один
із найбільших біосферних резерватів Європи, який охоплює
площу майже 185 тис. га. Він
вважається одним із кращих
у світі, оскільки в ньому оптимально реалізовані на практиці базові положення концепції
біосферних резерватів, зокрема щодо співпраці з місцевим
населенням та ключовими зацікавленими сторонами.
– Читачів «Природи і
суспільства» особливо цікавить участь заповідника в
міжнародному проекті щодо
розширення об’єкта Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси
Карпат та давні букові ліси
Німеччини»…
– Карпатський біосферний заповідник не лише виступив національним лідером, добившись включення

до пан’європейської номінації особливо цінних осередків букових пралісів і старовікових лісів, які охороняються
на територіях національних
природних парків «Синевір»,
«Зачарований край», «Подільські Товтри» та природних заповідників «Горгани» і
«Розточчя», а й значно розширив географію міжнародної
співпраці з науковими й природоохоронними інституціями Великобританії, Італії, Іспанії, балканськими країнами
тощо. Закордонні ділові й наукові кола, розуміючи та враховуючи наш внесок у збереження й вивчення природи,
допомагають не лише порадами, але й практичними діями. Вони готові до ділової
співпраці і надання нам фінансової допомоги на ті напрямки співробітництва, які представляють взаємний інтерес.
Скажімо, німецькі друзі виявили бажання взяти дольову
участь у будівництві в Квасах
Міжнародного навчально-дослідного центру з вивчення букових пралісів та сталого розвитку Карпат. Існують також
інші німецько-українські проекти за участю КБЗ, зокрема
«Посилення системи природоохоронних територій України», «Створення міжнародного українсько-румунського
біосферного резервату в Марамороських горах». Ще одна
цікава задумка – за ініціативою
заповідника ведуться перемо-

НАУКОВИЙ ЩОРІЧНИК «ПРИРОДА КАРПАТ» ВКЛЮЧЕНО
ДО МІЖНАРОДНОГО РЕЄСТРУ ПЕРІОДИЧНИХ ЗМІ
У червні Міжнародний центр періодичних видань включив до міжнародного реєстру
періодичних ЗМІ науковий збірник «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського
біосферного заповідника та Інституту екології Карпат НАН України» та надав йому числовий код міжнародної ідентифікації ISSN 2521 – 1730 (PRINT) і штрих-код.
Міжнародний центр
ISSN – міжурядова установа, керована статутами, які є об’єктом угоди
між ЮНЕСКО і Францією – країною-організатором Міжнародного
центру. При реєстрації
видання вноситься до
міжнародного реєстру
даних. Штрих-код символіки EAN-13 виготовляється на основі ISSN та
призначений для ідентифікації саме серіального видання.
Щоб серіальне видання України було
представлено в наукометричній, інформа ційн о -по ш уков і й,
реферативно-бібліо-
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вини з румунською стороною
про будівництво в зоні нашої
діяльності моста-переходу в
селі Хмелевому на Рахівщині. Міст там існував споконвіків ще за часів Австро-Угорської імперії і з’єднував два
береги Тиси, на яких розташовано кілька великих населених пунктів.
– А як щодо фінансування заповідника?
– На жаль, останніми роками кошти з держбюджету виділяються переважно лише на
оплату праці, а от на утримання установи – дуже мізерні.
На капітальні видатки грошей
взагалі немає. Та ще й упродовж трьох років діяла заборона використовувати бюджетні
кошти на ремонти приміщень,
придбання автомобілів, форменого одягу тощо. Ведемо
пошук фінансування потреб
колективу за рахунок міжнародних грантів. Наприклад,
ще 2013 р. запросили міжнародних експертів, які ретельно вивчили стан функціонування КБЗ, проблемні питання в
його діяльності, в тому числі й
рівень співпраці з територіальними громадами. У результаті
заповідник визначений однією
з 8-ми установ природно-заповідного фонду України, які з
2016 р. і впродовж наступних
6 років братимуть участь у реалізації українсько-німецького
проекту «Підтримка природоохоронних територій в Україні».

графічній системі Scopus,
воно має не лише містити
якісну наукову інформацію, а
й відповідати чітким вимогам
та критеріям відбору, зокрема
мати номер ISSN. Нагадуємо,
що мета наукового збірника –
розповсюдження інформації
про результати природничих
наукових досліджень у Карпатському регіоні, інформування наукових кіл про актуальні
питання вивчення біотичного
й ландшафтного різноманіття, охорони природи та використання природних ресурсів,
сталого розвитку Карпатського
регіону та ведення заповідної
справи. Співзасновники видання – КБЗ та Інститут екології Карпат Національної академії наук України. Видання

У рамках проекту ми вже почали отримувати допомогу на
зміцнення матеріально-технічної бази та покращення співпраці з громадами через фінансування найнеобхідніших
заходів у населених пунктах,
які розташовані в зоні діяльності КБЗ. На ці кошти планується, зокрема, придбати
формений одяг, автомобілі
підвищеної прохідності, мотоцикли, велосипеди, намети, спальні мішки, службову
зброю та інші спецзасоби для
служби державної охорони, польовий одяг, наукове спорядження й обладнання для науковців, а також комп’ютерну
та офісну техніку, транспортні
засоби, спеціальний інвентар
тощо для потреб усієї установи. Передбачено й проведення капітального ремонту та реконструкції існуючих будівель
і котельні, розроблення проектно-кошторисної документації
на відновлення старої гаті в
Чорногірському масиві, включно з Музеєм історії лісокористування в Карпатах, створення
нових і впорядкування існуючих еколого-освітніх та інформаційно-туристичних центрів,
спорудження контор для новостворених природоохоронних науково-дослідних відділень тощо.
Адміністрація КБЗ вживає
також заходів щодо залучення додаткових коштів для розвитку установи з інших джерел, зокрема з державного і
обласного фондів охорони навколишнього природного середовища. Крім того, ми й самі
заробляємо чималі гроші, надаючи різноманітні платні послуги. Левову частку їх спрямовуємо на розвиток заповідника.
– Дякуємо, Миколо Петровичу, за цікаву розмову.
У День працівників природно-заповідної справи вітаємо колектив Карпатського
біосферного заповідника і
бажаємо миру, добра, благополуччя та нових успіхів
у природоохоронній, науковій діяльності, у збереженні
унікальних пралісів.
Микола ПУГОВИЦЯ,
Газета «Природа і суспільство»
за 07 липня 2017року.
наукового щорічника сприяє
об’єднанню науковців різних
напрямів у справі дослідження природи Карпат. А необхідність цього є чималою,
адже для Карпатського регіону властиві ще значні запаси природних ресурсів та унікальна в Україні й світі біота,
зокрема, тут знаходиться українська частина (як єдиний природний об’єкт України) українсько-словацько-німецького
об’єкта Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини», близько 150 видів тварин та 225 видів рослин, що
включені до Червоної книги
України, а ще десятки – включені до Міжнародної Червоної
книги, Європейських червоних
списків, охороняються Бернською конвенцією тощо.
Федір ГАМОР,
головний редактор збірника,
доктор біологічних наук,
професор, заслужений
природоохоронець України,
Богдана МОСКАЛЮК,
відповідальний секретар збірника,
кандидат біологічних наук.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ
РУМУНСЬКОГО ПОВІТУ
нещодавно доручив облдерМіністерствам
МАРАМУРЕШ жадміністрації,
інфраструктури та економрозна 1-ій стор.

В першу чергу йшлося про
необхідність підготовки нових
проектів з відбудови моста через Тису на ділянці українськорумунського кордону «Ділове
– Валя Вишеулуй» та відновлення руху пасажирських потягів на дистанції Рахів – Сігет Мармаіцей – Тересва.
Ми нагадали, що впродовж
кількох останніх років між керівниками повітової ради Марамуреша та прикордонної Рахівщини підписано відповідні
меморандуми та протоколи. З
цього приводу Кабмін України

БУРЕВІЙ У КБЗ

29-30 червня у Марамороському та Чорногірському ПНДВ пронісся буревій, який завдав чимало
шкоди лісовим масивам
природоохоронної установи.
Шквальний вітер повалив
та поламав лісові насадження у всіх функціональних зонах згаданих відділень площею 74,9 га, де пошкоджено
близько 6 тис. м3, в основному дерев ялини похідних деревостанів.
Наразі працівники заповідника активно працюють над
оформленням дозвільних документів, щодо ліквідації пошкоджених лісових насаджень.
Вже затверджено в установле-

витку надати пропозиції щодо
організації українсько-румунського пункту пропуску через
кордон в с. Ділове – с. Валя
Вишеулуй, зі створенням прикордонної інфраструктури, відновлення мосту через Тису в
Діловому, автомобільного та
залізничного сполучення через
Рахів до Румунії, Будапешта та
Праги. Але тут потрібне додаткове лобіювання та підтримка
префекта повіту Марамуреш.
Префект із розумінням віднісся до цих проблем і пообіцяв
найближчим часом ініціювати
для їхнього обговорення зустріч
з керівництвом Закарпаття, до-

ному порядку перелік заходів
на площі 43 га. Отримано ліміт на використання природних ресурсів, затверджений
Мінприроди від 26 липня та
виписано лісорубні квитки на
вирубку 710 м3 деревини на
площі 18,7 га у Марамороському ПНДВ та – 1414 м3 деревини на площі 29,2 га у Чорногірському ПНДВ.
Робочою групою науковотехнічної ради вивчається питання проведення заходів з
усунення наслідків буревію у
заповідній зоні з дотриманням
вимог встановленого тут заповідного режиму.
Розпочалися роботи з ліквідації наслідків стихії.
Микола РИБАК,
директор КБЗ, заслужений
природоохоронець України.

лучитись до пошуку джерел фінансування та розгляду у відповідних міністерствах Румунії.
Під час консультацій обговорено також пропозиції з підготовки проектів у сфері просування місцевої етнічної культури
та збереження історичної гуцульської спадщини по обидва
боки кордону. З цього приводу
зокрема позитивно сприйнято
проектну ідею щодо створення
молодіжних гуцульських культурних та еколого-просвітницьких центрів у комуні Бистра та
Рахові тощо.
За результатами консультацій домовилися приступити до підготовки необхідних
спільних проектів до Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Угорщина
– Словаччина – Румунія –
Україна» на 2014-2020 роки
та «Румунія – Україна».
Федір ГАМОР.

СТИХІЯ

ВІДЗНАЧИЛИ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
ЕКООСВІТА
РАЗОМ З МОЛОДДЮ
Щороку Карпатський

біосферний заповідник організовує на відзначення
свого професійного свята
різнопланові заходи, значна частина з яких сфокусована на молоді.
Так цього року працівники
відділу екологічної освітньо-виховної роботи Карпатського біосферного заповідника на відзначення професійного свята
провели для учнів низку екологічних заходів. Зокрема, 22
червня у Костилівській сільській бібліотеці був проведений комплексний освітній захід «Червона рута». Червень
– період масового цвітіння у
високогір’ї Карпат – рододендрону східнокарпатського,
знаного у народі як «червона рута». Працівники еколого-освітнього центру «Центр
Європи» спільно зі сільськими
бібліотекарями розповіли про
особливості «червоної рути»,
необхідність і заходи її охорони.
А також провели майстер-клас
з виготовлення дівочих віночків, прикрашених рукодільними квіточками рододендрону з
гофрованого паперу. Учасниками майстер-класу стали учні
5-6 класів місцевої школи. Під
час виготовлення головних прикрас, діти слухали цікаві легенди не лише про «червону руту»,
але й про папороть, нарцис та
інші рослини заповідника.
Далі до центральної садиби заповідника завітали учас-

ники клубу «Юні лісові рейнджери». Тут на них чекали
цікаві заходи з елементами
навчання та екологічних ігор.
Рейнджерята побували і ботаніками, і ентомологами, а
також працівниками рекреаційного відділу. Наукові співробітники зоологічної та ботанічної лабораторії розповіли
чимало цікавого про фауну та
флору заповідника. Гербарні зразки, живі флористичні
експонати дендропарку, альпійської гірки та колекційної
ділянки заповідника, колекції жуків, метеликів та інших
представників ентомофауни
ніби занурили їх у природоохоронне середовище. А за
допомогою екологічних ігор
їм вдалося спробувати від-

чути себе працівниками природно-заповідної сфери, і не
тільки, а також волонтерами, природо-користувачами,
фінансистами, урядовцями
та іншими вкрай важливими
для охорони навколишнього середовища особами. Після завершення рейнджерята
одноголосно визнали заходи цікавими і висловили бажання зустрічатися регулярно після літніх канікул.
Варто згадати, що у Музеї екології гір також проходила виставка художника Петра Дудчука, приурочена до
Дня працівника природно-заповідної справи.
Іванна КОЛАЧУК,
провідний фахівець
з екологічної освіти КБЗ.

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

ПРО НЕДОПУЩЕННЯ РОЗРОБКИ
ПОЛІМЕТАЛІЧНИХ РУД

16 червня в Ужгороді, за участі заступника голови обласної ради Петра Грицика, керівників профільних департаментів та управлінь облдержадміністрації, установ природно-заповідного фонду, науковців
та громадськості, голова Всеукраїнської екологічної
ліги Тетяна Тимочко організувала та провела засідання круглого столу на тему «Екологічні проблеми Закарпатської області та шляхи їх розв’язання».
Всеукраїнська екологіч- уже бачимо значні проблеми
на ліга – найбільша та най- із його впровадженням у житвпливовіша громадська орга- тя. І ситуація із твердими понізація – цього року відзначає бутовими відходами, 40 віддвадцятиріччя діяльності. За сотків із яких мігрує по Тисі за
цей час започатковано десят- кордон, – яскравий цьому прики кампаній, проведено со- клад. Про ці та інші проблеми
тні заходів і залучено тисячі професійно та самокритично
громадян до справи захис- говорили й директор департату навколишнього природно- менту економічного розвитку
го середовища та збережен- і торгівлі облдержадміністраня унікальних українських ції Д. Ман, заступник дирекприродних цінностей. Завдя- тора департаменту екології
ки подвижницькій, потужній, та природних ресурсів ОДА
безкомпромісній багаторічній Ю. Шпонтак, начальник віддідіяльності насамперед голови лу комплексного використанЛіги Тетяни Тимочко, вдалося ня водних ресурсів Басейновозабезпечити своєчасне реагу- го управління водних ресурсів
вання на багато гострих регіо- річки Тиса Е. Осійський, нанальних екологічних проблем чальник обласного центру з
та їхнє швидке розв’язання. гідрометереології В. Манівчук,
Крім того, сформовано Стра- керівник об’єднання громадтегію національної екологіч- ських організацій «За еколоної політики на період до 2020 гічний порятунок Закарпаття»
року та національний план дій О. Лукша, доктор наук з дерз охорони навколишнього се- жавного управління, головний
редовища на 2016-2020 рр., консультант проекту ПРООН
ініційовано та розроблено «Розвиток та комерціалізація
низку інших нормативно-пра- біоенергетичних технологій в
вових актів, випущено у світ муніципальному секторі Укратритомну екологічну енцикло- їни» О. Ігнатенко та інші.
педію та багато іншої важлиВиступаючи із доповіддю
вої природоохоронної літе- «Екологічні проблеми в межах
ратури, щорічно проводяться об’єктів природно-заповідноміжнародні екологічні фору- го фонду», автор цих рядків
ми «Довкілля для України» серед іншого привернув уватощо. Тому обговорення ак- гу до загроз і проблем, які
туальних екологічних проблем створюють природоохоронЗакарпаття на засіданні круг- ним територіям та туристичлого столу, про який ідеться, но-рекреаційним зонам Схеми
та прийняття змістовної резо- планування території Закарлюції з цього приводу, без паття та Рахівського району,
сумніву, багато в чому спри- про що неодноразово говоятиме їхньому розв’язанню. рив через ЗМІ. І знову поруА порушено тут чимало болю- шено питання щодо недочих та актуальних проблем, пущення розробки родовищ
які стосуються охорони та поліметалічних руд «Гавривикористання природних ре- щук» та «Савляк» на Рахівсурсів, забезпечення на За- щині. З цього приводу вручено
карпатті реалізації стратегії Т. Тимочко відмову Державсталого розвитку. Приємно, що ної служби геології України (з
аналізуючи з позиції громад- відповідним пакетом докуменськості ситуацію на Закарпат- тів) щодо прохання адміністраті, Т. Тимочко, відзначила, що ції Карпатського біосферного
в Стратегії регіонального роз- заповідника скасувати відповитку Закарпатської області до відну ліцензію господарсько2020 року значне місце займає му товариству «Мараморош».
екологічна складова, до фор- Мої пропозиції гараче підтримування якої нам доводилося мав і запросив до співпраці зазалучати навіть всеукраїнські ступник голови обласної ради
та регіональні засоби масової Петро Грицик. Тетяна Валенінформації. Цей документ вхо- тинівна пообіцяла знову піддить до п’ятірки кращих в регі- ключити до вирішення проблеонах України. Але, як заявив, ми громадськість та відповідні
виступаючи на зібранні, під- державні інституції.
приємець Мирослав Опачко,
Федір ГАМОР.
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В ЇЇ ПІСНЯХ ЛЮБОВ
ДО ПРИРОДИ РІДНОГО КРАЮ

У жовтні цьогоріч ювілейні роковини від днів народження урочисто
відзначатимуть працівники Карпатського біосферного заповідника:
Петро Миколайович РОЗНІЙ, працівник господарського відділу (60 р. – 05);
Віктор Миронович ГАДЖА, водій ТЕД (55 р. – 10);
Михайло Ярославович ПОЛОГНІЙ, слюсар ТЕД (60 р. – 15);
Віталій Петрович МОРОЧИЛО, начальник Марамороського
ПНДВ (50 р. – 19);
Степан Степанович МОСТАВЛЮК,, водій
Богдан-Петроського ПНДВ (55 р. – 26).
Бажаємо здоров’я, як криця міцного,
Будьте душею завжди молоді.
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!
Адміністрація, профспілковий комітет заповідника.
ерідко вважається, що вовк є неН
безпечним переносником сказу.
Однак, у монографії «Сказ диких тва-

рин» науковців Г.К. Божка, Л.П. Грішка
та А.Ю. Синіцина зазначено, що основними розповсюджувачами цієї недуги є собаки та кішки. Звертаючись до
статистики випливає, що у 2007 році
в Україні зафіксовано 1169 хворих на
сказ бродячих собак і кішок, а у 2008 р.
– 1181. Серед диких тварин найбільшу
кількість випадків недуги спостерігали
у лисиць – 70,3%. Далі йдуть куниці –
3%, єнотовидні собаки – 2,8% та борсуки – 1,4%. На вовків припадає тільки
0,8% випадків захворюваності. Як бачимо, роль вовків як переносників сказу є дуже незначною. Водночас сіроманець є важливою природною підмогою
в боротьбі зі сказом. Він поїдає велику кількість основних розповсюджувачів хвороби – мишоподібних гризунів,
лисиць, бродячих собак, єнотовидних
собак і вовче-собачих гібридів. Там,
де в дикій природі живе вовк, чисельність лисиці невисока і випадки хвороби серед лисиць рідкісні. З усього цього
можна зробити висновок, що винищувати вовків через небезпеку поширення ними сказу немає жодних підстав.
Інший поширений міф про вовка –
його надзвичайна плодючість. Багато
фахівців мисливського господарства
вважають, якщо вовків не відстрілювати, то вони масово розплодяться і
тоді вже від них не буде ніякого спасу.
Насправді це не так. У нормальних повноцінних сім’ях вовків діють механізми саморегуляції. Так, у перші два роки
життя гине до 80% вовченят. Коли вовкам нічого не загрожує, народжується
більше самців. Домінантна самка не дозволяє розмножуватися іншим самкам,
які займають у зграї підлегле становище. Тому якщо чисельність популяції
стабільна з року в рік, народжуваність в
середньому дорівнює смертності тобто
від кожної пари вовків до кінця їхнього
життя залишається теж пара, що розмножується. Якщо у вовчій зграї все ж
з’являються зайві особини, які не бажають миритися з підлеглим становищем
(а це часто означає не тільки заборона
розмножуватись, але й остання черга
у доступі до їжі), їм доводиться поки-
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РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ГАЗЕТА

Олена Михайлівна Передарюк з 1981 року і понині працює
директором Чорнотисянського будинку культури. Внесла
вагомий вклад у розвиток народної творчості, досі веде активну культурно-просвітницьку
діяльність. Олена Михайлівна
розшукала чимало оригінальних текстів і мелодій, які виконують разом з художнім, самодіяльним колективом на своїх
концертах. Готуючись до проведення різних заходів Олена Михайлівна взялася й сама
складати сценарії, писати коломийки, пісні та вірші у чому
проявила неабиякі творчі здібності та любов до природи рідного краю. Оспівала неймовірну красу Карпат у піснях: «Коли
гори говорять», «Місяць і Сонце», «Зелені Карпати», «Пісня
про Ясіня», «Бескиди», «Сипучий дощ...», «Пісня про Тису»
та багато інших.

Зелені Карпати
Синє марево вкриває вічні гори,
Зелені віти тихо топляться в імлі.
І величаво дивляться навкруг Карпати
Шукають відблиск срібний у стрімкій воді,
Як час, гойдають хвилі чисту воду
У скелі б’ються прудко перли золоті…
Немов дівчина, що прегарна є на вроду
В колисці сонячного сяйва, у висоті…
Приспів:
Зелені Карпати то вічний їх спів
В трембітах, в цимбалах,
в красі ніжних слів,
зелені Карпати – гуцульський мотив
багатство і щастя
у світ – сто мостів.

Це дивний храм краси та срібні зорі-роси,
Джерельна лік-вода з землі собі плющить…
Духмяний аромат дарують вам Карпати
І в гори кличуть, щоб коханням вас зцілить.
Там водоспади, води там бурхливі
У синіх спалахах шафрани зацвіли
І тихі зорі, мов шовковії косиці,
На весь світ сяйвом рідні гори залили…
Богдана МОСКАЛЮК,
начальник редакційно-видавничого відділу
наукових та науково-популярних видань КБЗ.

ЗА БІДНОГО ВОВКА
ЗАМОВЛЮ СЛОВЕЧКО

Напевно, немає хижака, про якого би сперечалися більше, ніж про
вовка. Цей звір викликає у людей неймовірно багату палітру почуттів:
від ворожості, панічного страху та ненависті до симпатії, захоплення і
любові. Ці суперечливі почуття спонукають одних людей вести з ним
нещадну боротьбу, інших – самовіддано його захищати. Вовкові вже
стільки дісталося від мисливців, тваринників та невігласів від екології,
що я хотів би сказати кілька слів на його захист.
домашніх тварин,
дати сім’ю і шукаяких легше добути кращої долі за
ти. Таким чином,
межами території
винищення вовків
рідної зграї. Такі
нерідко приводить
особини мають
до протилежного
дуже мало шанрезультату – зроссів вижити. Слід
тання їх чисельтакож зазначити,
ності й збільшенщо, як правило,
ня шкоди від них.
зграя не пускає
Ще дуже пона свою теритоширена думка,
рію чужаків, прощо чим менше
ганяючи або вбивовків, тим більваючи їх.
ше копитних. Це
Винищення
теж міф. У привовків часто природі діють механосить несподінізми екологічної
вані результати
рівноваги. Занад– шкода від них,
то інтенсивне визамість того, щоб
нищення жертв
зменшитися, чопідриває кормомусь зростає. Річ
у тім, що під час винищення вовків у їх ву базу хижаків. Від нестачі поживи
популяції включаються біологічні ком- вони слабнуть, хворіють, збільшуєтьпенсаційні механізми. Чим більше ви- ся їхня смертність, що автоматично
нищують вовків, тим більше вовченят зменшує прес на жертву і дозволяє їй
починають народжувати самки. Серед знову відновити свою кількість. У приновонароджених щенят збільшується роді все так тонко відвідсоток самок. Напівзруйновані вов- регульовано, що здорочі сім’ї вже не можуть саморегулюва- вий хижак у звичайних
тися. При відсутності домінантної сам- умовах дуже рідко здоки починають народжувати щенят інші буває здорову жертву.
самки зграї. При відсутності вожака на Хижакам біологічно не
територію зграї приходять молоді вов- вигідно нападати на
ки з інших зграй, а також бродячі соба- здорових жертв – шанки й вовчо-собачі гібриди, які не вміють сів на успіх дуже мало.
колективно полювати на природну здо- Це змушує хижаків відбич. Вони нападають на все, що годить- шукувати ослаблених
ся їм у їжу. Через це загальний обсяг хворобами або старісдобування вовками здобичі зростає. тю здобич, яких легше
Крім того, з'являються вузько спеціа- добути. Це підтверджулізовані вовки, які нападають тільки на ють і наукові факти. До-
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СЛОВО НА ЗАХИСТ
слідження також показують, що вовки
у першу чергу знищують копитних, які
заражені паразитичними червами. Таким чином вони оздоровлюють популяцію жертв і тим самим ускладнюють
собі можливість успішно добувати їх в
майбутньому. Отже, у популяції вовка
при цьому теж відбувається оздоровлення через підвищення смертності
слабкіших особин, які не здатні добувати відносно здорових жертв. Вовк є
також своєрідним «тренером» диких
тварин. Він змушує їх рухатися, так
би мовити, «пасе» їх. Це сприяє оздоровленню популяцій його жертв. Крім
того, там де є вовки, популяція оленів
відповідає кількості корму і не знищує
ліс, зберігаючи йому хороше здоров'я.
Отже, вовк відіграє також і роль «селекціонера» та захисника лісових насаджень. Ще одна особливість екології
вовка – він є «годувальником» десятків
видів дрібніших звірів і птахів, що харчуються залишками його полювань. Це
різні орли, сови, дятли, сойки, синиці,
дрібні хижі ссавці. Винищення вовків
ударяє по цих видах, яким стає важче виживати у скрутні періоди року.
Тож, зважаючи на все вище згадане, ми, люди, покажемо, що є розумними істотами, якщо навчимося дивитися на всі Божі творива доброзичливо,
беручи до уваги їхні особливості та
роль, яка їм відведена в природі. Тільки тоді ми зможемо побудувати гармонійні стосунки з природою.
Ярослав ДОВГАНИЧ,
завідувач зоологічної лабораторії КБЗ.
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