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анатомія, цитологія, ембріологія та морфогенез
рослин,радіобіологіятабіоенергетика.Жвавеоб
говорення тривало й на засіданні секції «Дендро
логія, інтродукція рослин і ландшафтна архітек
тура»,доповідіучасниківякоїприсвячувалисядо
слідженнюморфологіїйонтогенезудекоративних
рослин,інвазійностійадаптаціямрослин.

Завершилася конференція ботанічною екскур
сією «Степова та петрофітна рослинність Серед
нього Побужжя», куратор якої — др біол. наук
А.А.Куземко(НДП«Софіївка»)—упольовихумо
вахпровелагеоботанічнушколузописустепових
схилів. Під час семінару «Статистичні методи в
геоботаніці» вона також показала можливості ви
користанняпакетівпрограмTurbovegтаJuice.

Крім розгляду наукових питань, учасникам
конференції запропонували цікаву культурно
екскурсійну програму — знайомство з чарівними
куточками«Софіївки»тавечірньоюУманню.

Наконференціїпануваладружняйпатріотична
атмосфера. Молоді науковці з усіх регіонів
країни щиро й одностайно підтримували єдність
України та її європейське майбутнє. Їхні колеги з
Туреччинивисловилисвоюпідтримкунашійкраїні
тапереконаннявтому,щоУкраїнанеодміннобуде
модерною,сильноюдержавою,зпотужнимпотен
ціалом.
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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  
«РОЗВИТОК СИСТЕМИ БІОСФЕРНИХ РЕЗЕРВАТІВ В УКРАЇНІ»
(1—3 жовтня 2014 р., с. Ужок, Закарпатська обл.)

Натериторіїбіосферногорезервату«СхідніКар
пати»(Ужанськийнаціональнийприроднийпарк,
с. Ужок) Міністерство екології та природних ре
сурсів України, за підтримки проекту Європей
ського Союзу щодо впровадження Секторальної
бюджетної підтримки провело міжнародний нау
ковопрактичнийсемінар«Розвитоксистемибіо
сфернихрезерватіввУкраїні».

Усемінарівзялиучастькерівникидепартаменту
заповідноїсправиМінприродиУкраїнитаНаціо
нальногокомітетуУкраїнизпрограмиЮНЕСКО
«Людина та біосфера», представники Національ
ної комісії України у справах ЮНЕСКО, органів
місцевогосамоврядуваннятавсіхчиннихвУкраїні
біосфернихзаповідників(резерватів),керівникита
науковці сусідніх національних парків зі Словач
чинийПольщітапровіднихнауковихустановУк
раїнитощо.

Відкривсемінарвиконувачобов’язківдиректо
ра Ужанського національного природного парку
В.Биркович.

З доповіддями та повідомленнями виступили
директор департаменту заповідної справи Мін
природи України І. Іваненко, заступник голо
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ви Міжнародної координаційної ради програми
ЮНЕСКО «Людина і біосфера» й Національного
комітетуУкраїнизцієїпрограмиП.Черінько,ек
спертзекологічноїполітики,стратегіїта інвести
цій зазначеного проекту Європейського Союзу
А.Карутц,керівниквідділурозвиткудепартаменту
заповідноїсправиМінприродиГ.Парчук,заступ
никдиректораКарпатськогобіосферногозаповід
ника, проф. Ф. Гамор, завідувач відділу Інституту
ботанікиіменіМ.Г.ХолодногоНАНУкраїни,чл.
кор. НАН України Я. Дідух, заступник директора
ІнститутуекологіїКарпатНАНУкраїниО.Мари
скевич, директори Чорноморського біосферного
заповідника — А. Юрченко, Яворівського націо
нального парку — М. Біляк, Національного при
родногопарку«Меотида»—Г.Молодан,представ
ники біосферних заповідників «АсканіяНова» та
«Дунайський», біосферних резерватів «Розточчя»,
Шацького, Деснянського та «Східні Карпати».
ВонипредставилианалізреалізаціївУкраїніоснов
них засад функціонування біосферних резерватів,
зокремавиконанняСтатутнихрамокпробіосфер
ні резервати, Севільської стратегії, Мадридського
планудійтаДрезденськоїдеклараціїпробіосферні
резерватийзміниклімату,окреслилиперспективи
розвитку мережі біосферних резерватів в Україні.
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Особливий акцент було зроблено на підвищенні
ролі біосферних резерватів у розв’язанні проблем
сталогорозвитку.

Детально йшлося про різні аспекти управління
біосфернимирезерватамитаспівпрацізмісцевими
органамивладиісамоврядування.Авторцихряд
ків та виконувач обов’язків голови Рахівської ра
йонноїрадиМ.Фіркапрезентувалидосвідроботи
Карпатського біосферного заповідника й органів
місцевогосамоврядуванняузабезпеченнісоціаль
ноекономічногорозвиткунаселенихпунктів,роз
ташованихузонійогодіяльності.Обговорювалися
перспективи створення українськорумунського
біосферного резервату в Мармароських горах та
питання поглиблення транскордонної співпраці,
атакожможливості,яківідкриваютьсязухвален
ням, за ініціативою адміністрації Карпатського
біосферного заповідника, розпорядження Кабі
нету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. за
№ 819р «Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення сталого розвитку і благоустрою
гірських населених пунктів української части
ни українськословацьконімецького природного
об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові
пралісиКарпаттадавнібуковілісиНімеччини».

На семінарі обговорювались і практика плану
ванняроботитастанпідготовкиперіодичноїзвіт
ностіпродіяльністьбіосфернихрезерватів,відбу
лисяробочінарадищодоуправліннятранскордон
нимибіосфернимирезерватами«СхідніКарпати»
(Україна—Польща—Словаччина) та «Розточчя
«Україна—Польща».

Визначено практичні кроки щодо виконання
зауваженьМіжнародноїкоординаційноїрадипро
грами ЮНЕСКО «Людина та біосфера» з питань
діяльностіукраїнськихбіосфернихрезерватів,оп
рацьованорекомендаціїсемінару.

Учасники семінару взяли участь у науковій
конференції, присвяченій транскордонному біо
сферномурезервату«СхідніКарпати»та15річчю
Ужанськогонаціональногоприродногопарку.

Насемінарітаконференціїподілилисядосвідом
роботитависловилисвоїпропозиціїщодоподаль
шоїспівпраціпрофесорСловацькогоуніверситету
МатеяБела(м.БанськаБистриця)І.Волощук,ди
ректорРозточанськогопаркународового(Польща)
З. Струпенюк, заступник директора Бещадського
паркународового(Польща)Т.Вінніцькийідирек
тор департаменту екології та природних ресурсів
ЗакарпатськоїоблдержадміністраціїЮ.Шпонтак.

За результатами роботи семінару будуть підго
товлені відповідні рекомендації та опубліковано
науковопрактичний посібник «Основи управлін
нябіосфернимирезерватамивУкраїні».

Учас ни ки се мі на ру ви слов лю ють по дя ку про ек ту 
Єв ро пейсь ко го Сою зу «До дат ко ва під трим ка Мі-
ністерст ва еко ло гії та при род них ре сур сів Ук ра ї ни у 
впро ва джен ні Сек то раль ної бю джет ної під трим ки», 
осо бисто ек спер то ві про ек ту ЄС пану Ан д ре Ка рут-
цу, ди рек то ру та спів ро біт ни кам Ужансь ко го на ціо-
наль но го при род но го пар ку, Лесі Ка нюк — за спри ян ня 
в ор га ні за ції і про ве ден ні се мі на ру. 

Ф.Д. ГАМОР




