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}{аукового в!дд1лу 3 науково[ та науково_техн1чно| д1яльност1
Ёац1онального природного парку <<Р|але |1ол|сся>> за 2017 р!к

1. Фрган!зац|я науково| та науково-техн|чно| д1яльност|.
1.1. у Ёац|ональному природному парку <<1!1але |{ол|сся> функц|онуе

науковий в!дд]л, в його склад| наукову та науково-техн|нну д|яльн|сть
зд|йонтототь пров|дний науковий сп|вроб1тник Бел|нська м.м. та два
стар1ших наукових сп|вроб|тники: 1!1нтох о.в., 1(ратасток Ё.Б.

\.2. у 201,7 роц| науков| сп!вроб|тники н|1п <<йале |{ол|сся> пройтпли
курси п|двищення квал!ф|кац||:

Бел|нська м.м., Р1нтох о.в.
б|ор|зноман|ття природно-запов|дних
м. }{и!в).

Бел|нська 1!1.й., |(ратасток Ё.Б. - <<1нтерпретац|я природи та культурно|
спадщини>> (3-7 кв]тня 201-7 Р., }1. Фстр|г, Р|вненська обл.).

2. Ёаукова та науково-техн|чна д|яльн|сть.
2.1. нпп <<Р1але |{ол|сся> видав другий том ||топису природи

Ёац|онального природного парку <1!1але |{ол!сся> за2016 р1к.
Ёа виконання 3акону }кра!ни <|{ро природно-запов|дний ф'"д

)/кра!ни> ъта п!дстав| |[рощами .[|топису природи для запов|дник|в та
нац1ональних природних парк|в, що затвердх{ена Ёаказом \{|н|стерства
еколог|| та природних ресурс!в }кра|ни та Бац|онально] академ|| наук
!кра|ни в|д25.||.2002 !'{р 4651430, Ёаказом директора Б|{|{ <<йале |{ол|сся>
в|д 05.0|.20|5 ]\! 2а п|дготовлений.}1]топис природи.

у другому том| /1|топису природи нпп <<1!1але |{ол|сся>
проанал!зована робота парку' п|дведен| п|дсумки науково-техн|чно|
д|яльност| та еколог|чно! осв|тньо_виховно| роботи за 20\6 р|к. .[{|топис
природи м!стить 180 стор|нок, в тому числ| з0 та6лиць, 6 рисунк|в, 3

картосхеми,2 д|ащами,38 фото' викориотано 87 дх<ерел л|тератури.
у 20|7 Роц| науковцями природничого факультету 1{ам'янець-

|[од|льського нац|она-гтьного ун|верситету !мен| 1вана Фг|снка (к.б.н.,
професор 1!1атвесв м.д., к.б.н., ст. вик.]1адач |арасенко м.о.) сп|льно 3

сп|вроб|тниками |{арку (с.н.с. Бел|нська м.м., фах|вець з екоосв|ти
1{ратасток Ё.8.) зд|йснено обстеженн'1 територ|| Ё|[|[, зокрема, геолог|чного
заказника м|сцевого значення <<[олицький>, де охоронясться м|сце виходу на
поверхн}о сапон|т|в _ м€!"лопотпирено| на територ|| )Фельниччини корисно|
копалини та прилегл| територ|| до нпп.

Були виявлен| м|сцезростання ранньокв|туних рослин: о)кики л|оово| -
[.алэш!а ву!та[!са (Ёш0в.) 6аш6|п, (р|дк|сний вид )(мельницько| обл.), рясту
поро)книстого - €оц*а!!в сауа $с}т:ме|33ет & 1(бпе, з|роиок }ковтих _ 6а3еа
!ш!еа [. 1(ег 6атм1., птп|нки.весняно| - Р1сат]а уеупа Ёш0в., анемони д|бровно|

- Апетпопе пе7потова [., та |н. 1акоэк п|д час ви!зду були в|дм|чен|: лелека



чорний _ €1соп!а п!3га [., зм|ей _ €1гсае[шв 3а!!!сив 6гпе1|п,, орябок _ 
",.

7е[уав[ев 6опав!а [. (види 9ервоно| книги 9кра|ни)' лелека б\лий - €!соп[а
с!соп!а [., крук _ €огушв со(с!х [., жовна чорна _ Рцосорцв шат[/ц^г [., дятел
звичайний _ |еп4тосоров тпа}от [., дрозди иорний - 7цу4цз тпеуц!а [. та
сп|вочий - 7. р|о!!оупе|ов Бге1тгп., зяблик _ Рг!п3!!/а сое!е6с [., синиц| иорна _
Рагив а[ет [. | нубата - Рауцв сг!в[а[цв [., плиска б|ла _ Р[о[ас![!а а16а [,
3олотому1пка жовтонуба _ Ре3ш!шв ге3ш!шв \. та !нтп| види.

€п!вроб|тниками нпп <<йале |[ол|сся> проведен! сп|льн| експедиц|йн|
ботан|чн| досл|дх{ення |з науковцями кафедри ботан|ки Бац|она-гтьного

ун1верситету б|оресурс|в | природокористування }кра|ни (к.б.н., ст. викладач
9ур|лов А.м. та маг1странт ]!1еженний в.о.). в ход1 експедиц|й були
обстехсен| територ||: г|дролог]чного зак€вника м|сцевого значення <<[нилий

Р|г), комплексно| пам'ятки природи заг€шьнодер)кавного значення <<Фзеро

€вяте>>, г|дролог|чних заказник|в заг€ш1ьнодер)кавного значення
<<йихельський>> та <1ереб!х<|>>, г|дролог!чного зак€|зника м1сцевого значення
<[олубе озеро) таряд прилеглих до об'ект|в |{3Ф територ|й в ме)ках |{арку.

|[|д иас досл]дэкень зд|йснен| численн| геоботан|чн! описи флори та

рослинност| досл|дх(уваних територтй, з1бран| гербарн1 зразки рослин, мох|в,

3найден| нов| м|сця зростання вид|в 9ервоно| книги }кра!ни:
цибул| ведме)ко| (А!!!штп шгв[пштп [.),
плауна колточог о ([-у с ор о 4!цтп апп о [ !пштп \.),
л|л|| л|сово| (| 1!!!штп тпаг[а3оп[.),
зелениц| спл}оснуто1 (Р!рАаз]аз[гшуп сотпр/апа[шпо ([.) Ёо1ш6.), та ряду

вид1в, як| охорош1ють0я на т0рит0р1| {,мольпиччипи,
1ако>к на територ|| Ё|{|{ <<1!1а-гте |!ол|сся>> знайдений новий вид 91()/ _

п|дсн!хсник звичайний (6а!аптАшз п!уа!!в [.)' який ран|тпе для територ!| |{арку
не наводу\вся. |!|дтверджено зростанн'{ на територ|| Ё|{|{ <Р{але |{ол|сся>
виА! роду 3озульки (Расф!огй!за), вид потребус уточнення.

у л|тн|й пер|од на територ!| нпп <<&1але |!ол|сся>> (г|дролог|чний
заказник м|сцевого значення <<[олубе озеро>) польову практику пройтшли
студенти-б|ологи 1_го курсу природничого факультету 1{ам'янець-
|{од1льського нац|онального ун!верситету |мен| 1вана Фг|енка. 1{ер|вник

студентами зд1иснено
г|дролог|чного заказника

обстех<ення водних
<[олубе озеро)) на

об'ект1в на територ||
шредмет вищо] водно| 1

1{озак Р1.1. €п|вроб|тниками Ё|[|[ <1!1а-гте |{ол|сся> сп|льно |з 1(озаком Р1.1. та

приберех<но-водно| рослинност! та прилегл! л|сов| масиви.
9 ход1 досл|д>кень виявлено ряд}одних, приберея<но-водних та л|сових

вид|в, серед них новийвид9ервоно| книги !кра!ни для Ё|{|{ <Р1але [1ол|сся>

водяний )ковтець ллаваточий (Ба[тас|а1штп //ш|[апв ([агп.) '[1тттп.), який

утвор}ос ц|л| ущуповання та значна к|льк|сть рег|онально р|дк|оних вид|в
)(мельницько| област|:

нов| вид для Ё|{|!:
латаття б|ле - }:{утпрйаае а!Ба[.



- ряска горбата _ [-етппа 3!66а\.
нов| м|оця зростання вид|в на територ1| Ё|{[1:
- !х<ача гол|вка м€}ла _ $раг4ап!цтп уп[п!тпцтп 

'[а11г.,

- росичка круг]1олиста _ |товеуа го[шп*[о!!а\.
плаун булавови дний - фсоро4!цуп с! ауа[цтп \.
вовч1ягоди звичайно _ |арйпе упеветштп\.

щу1шанка круглолиста _ Руто!а то!шп*ф!!а [.
лат{утя сн|хсно_б|ле _ 1{утпрАаеа сап4!ёа }. Ргев1., та |нтп| види.

1акох< виявлене нове для Ё|[|[ м|сцезростання коручки болотно| _
Бр!рас[!з ра!шв[г!в (|.) 0тал{т., вид 9ервоно! книги 9кра|ни. |{1д час

досл|д>кення тако>к були в|дм|нен| численн| угруповання формац|й 3елено|
книги !кра!ни.

1_{ього року на територ|[ нпп <йале |{ол|сся> проведен| сш|льн!

ботан|чн| та л|с!внич! досл|дэкення |з науковим куратором |{арку
Ёац|ональним л|сотехн!чним ун|верситетом !кра!ни (к.с-г.н., доцент
|{авлгок в.в.). у ход| експедиц|й були обстехсен| територ||: комплексно]
пам'ятки |[ру:роди заг€}пьнодерх{авного значення <<Фзеро €вяте>>,

г|дролог|чного зак€вника загальнодержавного значення <1ереб|ж|>> та |нтп|

територ!| |{арку.
|{|д час досл|д>кень зд!йснен! численн| геоботан|чн| описи флори та

рослинност| територ|? Ё|{|{, зак]1аден| 5 л|с|вничих пост|йних пробних площ
на предмет досл|д)кення рослинного покриву територ|й, вивиення п|дл|ску та
його л|с|вничо-еколог|чного значення.

|{рац!вниками нпп <1!1але |{ол|сся> у л|тн1й пер|од в|дбиралися лроби
води |з оз. €вятого для визначенн'л ф|топланктону та були над!слан| до
1нституту г|дроб|олог||, а такот{ передан| спец|ал|стам Б|дд1лу охорони
навколи1пнього природного середовища )(мельницько| Авс для проведення

досл|д>кень х|м|чного складу води.
1{р|м того' сп|вроб|тниками 1нституту г|дроб|олог|| Ёац|онально|

академ|] наук 9кра|ни (д.б."., професор |{ротасов о.о., к.б.н. (илаева А.А.,
наук. сп|вроб. [ибульський о.1., пров. !нх<енер Ёовосьолова т.м.) за

слрияння сш|вроб1тник!в н11п к1!1але |[ол|сся> були проведен| обстеження,
з|брано матер|а-гт д!тя подальтшо] камерально| обробки на р. [нилий Р!г
(г|дролог|чний зак€вника м|сцевого значення <[нилий р|г>), оз. €вятому
(комплексна пам'ятка природи заг€!льнодерх{авного 3начення <Фзеро €вяте>).

1ак, за останн|й р|к, прац|вниками нпп <<1!1але |{ол|соя>> сп|льно |з

науковцями на територ|| |{арку знайдено ряд нових вид|в флори, фауни,

сп|льно 1з

гриб|в, що занесен| до 9ервоно| книги }кра|ни:
2 види рослин:_ п|дсн|жник звичайнтай _ 6а!а:п[йц: п1уа[!з \.,
- водяний я<овтець плава1очий _ Ба|гасА!цтп //ш![апв ([агп.) [|гпгп.);
2 види тварин:
- ксилокопа звичайна|!'осора та!9а 6егз1аес[ег або Бдэкола-тесляр

звичайна, '

- велетеноький мура1циний лев зах|дний Асап[|оас!!в!в осс[[ап!са),



2 види щиб!в:
щифола листянол|сова _ 6гф!а|топ4оза ()1с[з.) 6гау.,
с|!арасутс кг{ерявий _ 3ратазв!в ст1зрс (\[ш1[еп) Рг.).

3агалом, станом на сьогодн!, у списках вид|в нпп <1\:1але |{ол|сся>, що
потребутоть охорони на нац1она-г:ьному, м!экнародному та рег!ональному
р|внях наведено 21 вид рослин та 55 вид!в тварин чку, 6 вид|в рослин
.{одатку 11 с1твс, |28 вид|в тварин |з додатк|в Бернсько| конвенц||, 15 вид|в
тварин |з €вропейського червоного списку, 4| вид рослин та 54 види твару|н'

як| е р|дк|сними на територ|| )(мельниччини.
йатер|а_г:и та зв|ти ус|х досл|дт<ень будуть використан| лри напу|санн|

третього тому <.}1|топису природи> Ё|{|1 кйале |{ол|сся> за 2017 р|к |з

збере>кенням авторських прав.
2.3. Ба баз| нпп <<1!1але |{ол|сся> в рамках угоди на проведення

практики студент|в |[од|льського деря{авног0 аграрно-техн!чного

ун|верситету (м. 1{ам'янець-||од|льський) у 2017 роц1 виробнину науково-

досл|дну практику пройтшов маг|сщ [-го курсу 1{ониенко Бадим 1горовии.

3в|т маг1стра з практики 1з збереэкенням авторства 6уд" використано при
написанн| 3-го тому /1|топису шрироди.

|[ротягом 2017 року на баз| нпп <<|!1але |[ол|сся> виконувш1ися
науково-досл|дн] роботи вихованцями навч.ш1ьних заклад!в рег|ону:

1. <<Р!дк!сн| види рослин Ёацтонального природного парку (1у1а.]1е

|[ол|сся>>. €асток €олом|я Андр||вна' учениця 4 класу, 1|[епет|вський нвк
<<\{але<Р|дк|сн1 Ёац|онального

(зо1ш 1-|11 ступен|в _ г|мназ|я>, кер!вник |[огорелова.[{тодмила |[илип|вна.
2. <Фзеро €вяте як перспективний об'ект розвитку еколог|чно| осв|ти

рег|онр>. [оловнук Флена €ерг||вна, учениця 9-Б класу 1зяславського нвк ]ф

5 (зо1ш 1-!11 ступен|в |м. о.п. Фнищука, г|мназ|я>. 1{ер|вник 9щук 1етяна
Б|ктор|вна, вчитель геощаф!|.

3. <[|дрох|м|чна оц|нка якост| води озера €вятого за умов природних
зм|н>. 3агоруйко Анастас!я [ригор|вна, у{ениця 11 класу €лавутського
обласного спец|ал|зованого л|цето-|нтернату поглиблено] п|дготовки унн|в в

галуз| науки. 1{ер|вник 9умак 1нна Флександр|вна, вчитель х|м|].

4. <|{опуляц|я латаття б|лого /х{утпр|эаае а!Ба [. у склад| комплексно]

пам'ятки природи заг,ш1ьнодер}кавного значення <<Фзеро €вяте>>>>. €ементок

1гор Б|кторович' у{ень 9 класу Радошл|всько| 3Ф1]] 1-111 ступен|в. 1(ер|вник

|{риданук.[тобов Флекс||вна, вчитель б!олог|| та х|м|?.

2.4.Б\домост| про видання наукових роб|т:
1) |!ротягом 2017 року сп|вроб|тниками нпп <1!1але |[ол|сся> здано до

друку 8 наукових статей та тез. 1!1атер|али публ|ку}оться за рахунок автор1в.

2) у 2017 роц| вийш:ло друкой 8 публ|кац|й:

1. Бел|нська м.м., Бел|нська м.м. [енотинн| особливост| л|с|в

нац|онального природного парку <йале |{ол|сся> ||1ези допов1дей уиасник|в
7|-о\ Бсеукра!нсько! науково-практично| стуАентсько] конференц|| <-]_{|с 1

зелена економ]ка }лкра!ни>> (23-24 березня 2017 року). - 1{.: _ Ёац|ональний

ун|верситет б1оресурс|в | природокористуванн'{ }кра|ни, нн1 л|сового 1



садово-паркового господарства' нд| л|с|вництва та декоративного
сад|вництва,20|7. _ с. \75 _ |76.

2. Бел|нська м.м., -{,кубенко Б.с. <.|{|сов| продукти нпп <<йале
|{ол|сся>> для сусп|льства>> ||\ези допов!дейузасник|в й{х<народно| науково-
практинно| конференц|| <<3доров'я л|с!в, екосистемн! послуги та л|сов|
продукти для сусп|льства> (6_7 кв|тня 2017 року). _ 1{.: _ Ёац|оналъний
ун|верситет б|оресурс|в | природокористування }кра|ни, нн1 л|сового 1

садово-паркового господарства, нд| л|с|вництва та декоративного
сад|вництва'201л7. _ с. |49.

3. Бел|нська й.й., {кубенко Б.€. [|дрологтчний зак€шник <1ереб|ж|>
клточова територ|я зберехсення м|сцезростань €агех 0ойетп[са $с}тге6. та
|нтших раритет|в нпп <<}!1але |{ол|сся>. Ёауков| записки 1ерноп|льського
нац|онального педагог|нного ун|верситету !мен| Болодимира [наттока. €ер!я:
Б|олог|я. - 2017. - ]\9 1 (68). _ [ернош|ль: [ерноп|льський нац|ональний
педагог|иний ун|верситет |мен! Болодимира [наттока' 20|7 . _ с. 25 _ 28.

4. Бел|нська &1.й., -{,кубенко Б.€. Ресурси л|карських роолин нпп
<йале |{ол|сся> || |1ерслективн] напрямки наукових досл|джень л|карських
та еф|роол|йних культур. 1!1атер!али 1!1 Бсеукра!нсько| науково-практиино!

5. Бел|нська }!1.1!1., 9кубенко Б.с., 9ур!лов А.м., |{озак й.1. Ёов!
знах|дки вид|в рослин {ервоно| книги 9кра|ни на територ![ нац!онального
природного парку <йале |!ол|сся> // Ёауков| засади природоохоронного
менедя{менту екосистем 1{аньйонового |{ридн|стров'я. 1!1атер|али фуго|
1!1}кнародно? науково-практинно| конференц||, присвяиено| |10-й р|нниц1
публ|кац|| прац| Рудольфа 1{нера, яка ста]та початком грунтовних досл|д)кень
.{н|стровського каньйону (14-15 вересня 201,7 року). - 9ерн|вц1. - .Арук-
Ар''', 201-7. _ с. 86 _ 88.

6. Бел|нська 1!1.1!1., 1{ратасток Б.Б., -{кубенко Б.€. ![тси нпп <<]!1але

|{ол|сся>> в умовах глобальних зм|н || |ези допов|дейунасник!в \4|х<народно|
науково-практично| конференц|] <.[1|си сх|дно| €вропи у св1т|, що зм|нтоеться
(27-30 вересн'т 20|7 року) _ 1{.: _ Ёац|ональний ун|верситет б|оресурс1в |

природокористування 9кра!ни, нн1 л]сового | садово-паркового
господарства' Ё[ л1с|вництва та декоративного сад|вництва, Р{|х<народний
1нститут прик.т1адного системного анал|зу (11А$А), 20|7. _ с.27.

7. 1{ратасток н.в. Роль еколого-осв|тньо| роботи у зберет<енн|
б|ор1зноман|ття нац|онального природного парку <<Р1але |{ол|сся> // Ёауков|
засади природоохоронного менеджменту екосистем 1{аньйонового
|{ридн|сщов'я. 1!1атер!али Аругр| й}кнародно| науково-практиино|
конференц||, присвячено| |70-йр!ннит!! публ!кац|! прац| Рудольфа 1{нера, яка
отала початком фунтовних досл|дэкень [н|стровського каньйону (|4-!5
вересня 201;7 року). - 9ерн|вц|. _ <Арук-Арт>>,20|7. - с. |59 - |61.

8. (илаева А.А., |!ротасов о.о. [ромова 1о.Ф., Ёовосьолова 1.Р1.,
€асток А.в., йнтох Ф.Б. ?рансформац|я екосистеми оз. €вяте, Ёац|ональний
природний царк <<1!{але |!ол1сся>, 1{Ф 6ула викликана природними |





[иректор нпп <йа_г:е |{ол|сся>> взяв участь у оклад| дедегац|| в|д
[мельницького обласного управл|ння л|сового та мисливського гооподарства
у ви]зн!й нарад| ,(ерхсавного агентства л|сового та мисливського
господарства }кра1ни, на як|й обговорили |1ричини та насл|дки масового
всихання соснових насад)кень на |{ол]сс] та необх|дн!сть зд!йснення в них
сан1тарно-оздоровчих заход|в (3 серпня 2017 Рок}, [{ <€арненське л|сове
господарство>).

€п|вроб!тники |{арку (директор €асток А.в., головний л|оничий
Б|льовський Ф.А. та пров|дний науковий сп1вроб|тник - Бел|нська й.й.,
взяли участь у заходах, що проводилися в рамках Аня депутата | в

урочистостях, присвячених святкуванн}о 26-\ р|иниц| Аня незалеэкност|
9кра!ни, де презентув€ши особливост1 д|яльност| нпп <Р1але [7ол|соя>> (22
серпня 20|7 Рок}, €лавутська районна рада).

Ёауков| сп|вроб|тъ|утк!4 н|1п <<&1але |{ол|сся>, 1(ратасгок н.в. та
Бел|нська м.м. взяли очну у{асть у робот| 11 Р1|экнародно| науково-
практично? конференц|| <Ёауков| засади природоохоронного менедя{менту
екосисте1у1 !(аньйонового |!ридн|стров'я)), що була присвячена |70-т|й
р|иниц| початку грунтовних г1€|леонтолог!чних досл|д:кень у рег|он1, де
представлен| допов|д| <Ёов! знах!дки вид|в рослин 9ервоно| книги !кра|ни
на територ|| Бац|онального природного парку <йале |{ол|сся> та <Роль
еколого-осв|тньо| роботи у збере>кенн| б|ор|зноман|ття Ёац|онального
природного парку <йа-тте |{ол|сся> (14_15 вересня 2017 Рок}, нпп
<!н| стровський 1{аньйон>).

Ёауков1 сп|вроб|тники нпп <<йале [{ол|сся> 1{ратасток н.в. та
Бел|нська м.м. взяли участь у зас1данн| круглого столу <Ёколог|чн|
проблеми )(мельницько| област| та 1пляхи !х розв'язання на 3асадах
збалансованого (сталого) розвитку) (11 жовтня 2017 Рок}, )(мельницька
одА).

|{ров|дний науковий сп|вроб|тник нпп <<Р1але |{ол|сся>
Бел|нська й.Р1., в якост| наукового консультанта' взяла участь у х1 обласн|й
дитян|й науково-практинн|й конференц|| з питань виконання 1пколярами
{мельниччини дитячих науково-досл|дницьких роб|т в галуз1 природничих
наук' с|льського та л|сового гооподарства (1в х{овтня 2017 Рок},
)(мельницьки| о6ласний еколого-натурал|стичний центр унн|всько| молод|).

|{ров1дний науковий сп|вроб|тник Бел|нська й.1!1., з мето}о переймання
досв1ду, взяла участь науково_методичному сем|нар| <1нновац1йн| п|дходи до
еколог|чно] осв|ти: досв1д Фсв|тньо| прощами <<-[{елека) (15-1'7 листоттада
20|7 Рок}, |{ам'янець-|[од|льський нац|ональний ун|верситет |мен| |вана
Фг|енка).

2.7 . (л|вроб|тниками Ё|{|[ <|!1йе |{ол|сся>> зд|йснтоеться поповнення
фонд|в наукових матер|ал|в (поповнення колекц1йних матер|ал|в, гербар1то,

ценотек' фототек).

3. Б|домост| про зд|йснен| науково-техн|чн| 3аходи.



3.1. Ёа територ|т нпп <<1!1але |[ол|сся> в|дсутн| стац|онари,
г|дрометеостанц|!, г|дропости' станц|! фонового мон|торинц тощо, у зв'язку
з цим основн| метеоролог|чн| пок€вники за 2017 р|к використову}оться 3

сайту прогнозу погоди за посиланням: |':тср,,||тр5.тла| (м. 1зяслав, {мельницька
обл.).

з.2. з мето}о досл!д>кення природного розвитку екосистем та

спостерет{ення за зм|нам00, 1{Ф в|дбуватоться у навколи1шньому середовищ|,

екосистемах' популяц|ях сп|вроб|тниками нпп <1!1але |[ол|сся>> у 2016 роц1

розпочато роботу |з закладання шост|йних пробних площ на територ|| |{арку.

Бони 6ули нанесен| на картощаф|нн| матер!али нпп, для площ 6ули

для досл1д)кення
книги }кра|ни _

Ёац|онального природного парку <<1!1але |[ол|сся>, то в!д|бран| проби /рунту
з р|зних горизонт|в були передан| на кафедру грунтознавства для визначення

х|м|чних та ф|зинн их властивостей |рунт|в.
3а пер|од д|яльноот| |{арку його прац|вниками зд]йснтоеться

оформлен| паспорти та присвосн| номери.

!ього року прац|вниками |!арку зд!йснен| роботи |з ф|ксац1| на

м|сцевост| 4_х пост|йних пробних площ на територ|| г|дролог|чного заказника

заг€ь|1ьнодерт(авного значення (тереб|х<Б, де зак.]1аден| пост!йн| пробн| площ|
та спостере}(енн'{ за популяц1сто рел|ктового виду 9ервоно!
осоки богемсько1 _ €атех Бойетп]са 3с|тте6. | на територ|?

йихельського л!.оництв4, Аё зак.}1аден| пост|йн| пробн| площ| для досл|д>кення
й спостере)кення за популяц|ето рел|ктового виду чку - зелениц| сплтоснуто|

- |-усоро4!шуп сотпр/апа[штп (\.) Ёо1шБ., що зроста1оть на територ|? |{арку.

}продовх< л|тнього пер|оду сп|вроб|тниками нпп було 3акладено ще
11 ботан|чних та л|с|вничих поот|йних пробних п]тощ з мето1о досл|дження

рослинного св|ту територ|т нпп <<1!1але |{ол|сся>.

!ля детального вивченн'1 щунт|в парку було викопано два геолог|чн|

шурфи, у .}1тотарському л|сництв| в: кв. 29 вид.6; кв. 49 вид. 14. €хематично
замальован| ]х горизонти, заф|ксован| м|сцезнаходх{ення за допомогото 6РБ
та взят| проби грунту. Фск|льки нлту !кра|ни е науковим куратором

мон!торинг та досл|дх<ення рослинного й тваринного св|ту, з мето}о

|нвентаризац|| флори | фауни; знаходяться нов| ву1ди рослин та твщиЁ, [{Ф

потребутоть охорони, |х нов| м|сця по1пирення. }с| м|сця по1]]ирення

р|дк|сних вид|в флори та фауни ф|ксутоться точками 6Р$ та наносятъся на

карту нпп <<1!1але |{ол|сся>.

5. |{ротягом 20!7 року нпп <1!1але |{ол|сся> проведено дв! науково-

техн|чн| ради: 21 лилня та |4 фудня.
|{огодх<ено р|тшенням Ёауково_техн|чно| ради нпп <йале |{ол|сся> в!д

14 щудня 20|7 ро'у.

{иректо А.в. €асгок

м.м. Бел!нськаауковии сп[1ров!дни
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