Витяг з протоколу № 11
засідання Вченої ради Державного природознавчого музею НАН України
від ЗО грудня 2015 р.
м. Львів
Голова Вченої ради ДПМ НАН України - проф., д.б.н. Чернобай Ю.М.
Вчений секретар ДПМ НАН України - с.н.с., к.б.н. Вовк О.Б.
Присутні 10 членів вченої ради з 16 спискового складу.
6. Слухали: проф. Л.О.Тасєнкевич: До мене звернулась начальник наукового відділу
Ужанського національного природного парку к.б.н. Кваковська І.М. з проханням дати оцінку
звіту відділу за 2015 рік та її індивідуального звіту за цей період.
Проаналізувавши надані матеріали стверджую, що під керівництвом І.М.Кваковської була
виконана робота, яка за напрямами і високим науковим рівнем відповідає всім вимогам до
досліджень, які проводяться в наукових установах.
Невеликим колективом відділу, у якому працює всього чотири особи, у 2015 році:
1) Закладено пробні площі у пралісах і старовікових лісах для подальшого моніторингу за
сукцесіями та пробні ділянки на екотуристичному маршруті;
2) Проведено моніторинг за популяціями цілої низки видів рослин і тварин, а також водноболотних оселищ;
3) Виявлені нові локалітети видів рослин, занесених до Червоної книги України;
4) У співпраці з науковцями Інституту екології Карпат проводились моніторингові
дослідження кажанів, хижих ссавців, інвентаризація ентомофауни, бобрового поселення
5) Активно використовуються сучасні методи досліджень, зокрема бази даних, 018технології для створеної геоінформаційної системи Ужанського НПП тощо.
6) Складені карти і база таксаційних описів ділянок лісів віком понад 120 років і розпочато
роботи щодо вивчення можливості розширення площ земель, які можуть бути надані парку у
постійне користування. Для цього проводиться інформаційна робота з головами сільських
рад і мешканцями сіл, розміщених на території парку.
7) Опубліковано шість наукових робіт, та подано до друку три праці, серед них і у фахових
журналах зі списку ДАК.
8) Співробітники брали активну участь роботі конференцій, семінарів, нарад.
9) Підготований черговий том Літопису природи.
Це найвагоміші досягнення, а ще є рутинна щоденна робота в парку - створення гербарію,
ентомологічних колекцій, картотеки біотопів, фототеки, фенологічних спостережень,
тренінгів та інших робіт, які виконуються в парку.
Як бачимо, доробок співробітників відділу надзвичайно вагомий.
І заслуга в цьому керівника відділу - безсумнівна. Ми всі знаємо Кваковську І.М., яка
виконувала свою дисертаційну роботу при нашому Музеї, як ініціативного, енергійного і
цілеспрямованого науковця, відданого справі охорони природи загалом і природи
Ужанського парку - зокрема. Так само її характеризують і всі зарубіжні колеги, з якими вона
співпрацювала, серед інших і колеги з Бєщадського парку народового та Національного
парку "Полонини", з якими вона активно і творчо співпрацює й зараз.
Я пропоную дати оцінку роботі наукового відділу Ужанського національного природного
парку і його керівника - к.б.н. Кваковської І.М.
Дякую за увагу.
Питання задавали: Вовк О.Б., Проць Б.Г., Різун В.Б.
С.н.с., к.б.н. Різун В.Б.: А чим викликане звернення Кваковської І.М.?
Проф. Тасєнкевич Л.О.: Наскільки я є проінформована, дирекція Ужанського парку
запланувала скорочення або й звільнення співробітників наукового відділу, мотивуючи це
тим, що їх робота незадовільна. Зі звіту видно, який об"єм робіт виконують співробітники і
на якому високому рівні. А справжня причина бажання звільнити співробітників і, особливо,
начальника відділу - це те, що вони не могли змиритись з вирубуванням пралісів і

старовікових лісів у безпосередньому сусідстві з заповідною зоною, фактично, у буферній
зоні.
С.н.с., к.б.н. Проць Б.Г.: Наскільки я знаю, буферна зона в Ужанському парку не
виділена.
Проф. Тасєнкевич Л.О.: Якщо вона не виділена "на папері", то необхідність її
оформлення передбачена законом "Про природно-заповідний фонд". І директор парку, якби
він знав законодавство і дбав про збереження цінних природних та історико-культурних
комплексів, що, згідно з законом "Про природно-заповідний фонд" і, зокрема, зі статтею про
природні національні парки, є пріорітетним завданням парку, він не рубав би ліс біля
заповідної зони, а потурбувався б про оформлення цієї охоронної, чи буферної, зони. І я
вважаю, що це вже предмет зацікавлення спеціальних органів. А крім того, ці рубки можуть
стати причиною міжнародних ускладнень, чого я думаю, не хочуть в Міністерстві екології.
В обговорені взяли участь Ю.М.Чернобай, Б.Г.Проць, Різун В.Б.
Ухвалили:
1. На підставі доповіді проф. Тасєнкевич Л.О. про індивідуальний звіт начальника
наукового відділу к.б.н. Кваковської та Пояснювальної записки щодо роботи наукового
відділу Ужанського національного парку у 2015 році, визнати, що наукова діяльність в
Ужанськом НПП здійснюється на високому методичному і науковому рівні.
2. Звернутись до дирекції Ужанського НПП з рекомендацією не руйнувати сформований
науковий колектив, який має вагомі наукові досягнення.
3. Звернутись до відповідальних установ з проханням розглянути ситуацію в Ужанському
НПП і вжити заходів до її нормалізації.

Голова Вченої ради
проф., докт. біол. наук
Вчений секретар
к.б.н., с.н.с.

Чернобай Ю.М.
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