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Хроніка 

Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2019 році  
 
Під час виконання чергового етапу теми «Природно-історичні та ландшафтно-зональні 

фактори диференціації регіональних фаун і флор України» завершено аналіз таксономічного 
складу і просторового варіювання параметрів наземних малакокомплексів на рівнинних 
територіях України, узагальнено відповідні дані по Українському Поліссю та лісостеповій зоні. 
Встановлено, що таксономічний та екологічний склад прісноводних молюсків є одноманітним на 
рівнинних та передгірних територіях заходу України. Виділено 7 умовних груп видів колембол у 
межах природних зон і гірських країн території України, які об’єднуються у 4 комплекси: 
«степовий», «лісовий», «полізональний» і «монтанний». За результатами проведеної роботи 95 
видів колембол умовно віднесені до степового комплексу, 110 – лісового, 208 – полізонального і 
123 – монтанного. Завершено аналіз структури просторового варіювання таксоценів ґрунтових 
нематод надродини Dorylaimoidea в букових лісах заходу України. Встановлено, що в ґрунтах 
інтразональних біотопів, сформованих на скельних відслоненнях, видова насиченість таксоценів 
може бути в два-три рази вищою ніж на сусідніх ділянках букового лісу. Зафіксовано просторово-
часові зміни різноманіття фауни головоногих молюсків, які полягають у їх нерівномірному 
розподілі як у відкладах, так і в різних ярусах крейди Волино-Поділля. За матеріалами проведених 
досліджень описано 6 нових для науки видів з різних груп безхребетних: 2 з родів Metaporcelaimus 
та Makatinus (Nematoda), 2 з родів Oligaphorura та Psyllaphorura (Сollembola) і 2 з родів Epeorus та 
Bungona (Ephemeroptera). 

В межах виконання теми «Антропогенна фрагментація екосистем та шляхи її функціональної 
оптимізації» було обрано до вивчення найбільш виразні аспекти фрагментації типових оселищ 
Українських Карпат і прилеглих територій. Розроблено пропозиції з менеджменту процесами 
фрагментації на прикладі модельних територіальних об’єктів, складено концепцію Червоної книги 
ґрунтів, проведено созологічну оцінку оселищ популяції чорного лелеки, мохового покриву скельних 
виходів природних та порушених оселищ різного типу. Розроблено практичні рекомендації стосовно 
охорони чорного лелеки в умовах лісового господарства. Низка публікацій та рекомендацій стали 
основою державного документу – «План дій з охорони чорного лелеки в Україні» Міністерства 
екології та природних ресурсів України (наказ № 102 від 11 березня 2019 р.). Взято участь у створенні 
10 водно-болотних угідь міжнародного значення в Українських Карпатах, загальною площею понад 
11 тис. га, які підтверджені Секретаріатом Рамсарської конвенції. Проведено аналіз оцінки 
ефективності управління дев’яти природно-заповідних територій України, зокрема в Українських 
Карпатах, на Розточчі та Поліссі із використанням покращеної версії методики CCPAMETT для 
України (U-CCPAMETT). 

В межах виконання цільової теми фундаментальних досліджень «Вплив фітоінвазій на 
біосистеми Українських Карпат в умовах глобальних кліматичних змін: оцінка, прогнозування та 
розробка заходів їхнього обмеження і запобігання» було підготовлено аналіз сучасного та 
потенційно можливого майбутнього поширення високоінвазійних видів в Українських Карпатах, 
зокрема за чотирма можливими варіантами розвитку подій. Проаналізовано і класифіковано 
ступені впливу модельних високоінвазійних видів на структурні елементи екомережі та окремі 
об’єкти ПЗФ, господарську діяльність (сільське, лісове та приватне господарства) у контексті 
сучасних та майбутніх кліматичних та антропогенних змін. Проведено оцінку впливу інвазійних 
видів рослин на рослинні угруповання. Для групи із 6 обраних видів: Heracleum sosnowskyi, 
Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Reynoutria bohemica, Solidago canadensis, Solidago 
serotinoides проведено оцінку їхнього впливу на видовий склад і проективне покриття природних 
видів у рослинному угрупованні. Встановлено, що найстійкішими до проникнення інвазійних 
видів з незначним ступенем їхнього впливу чи без нього є альпійські, болотні, струмково-
джерельні та скельні типи оселищ. Удосконалено наповнення бази даних «Інвазійні види» із 
включенням прогностичних моделей поширення високоінвазійних видів в умовах глобальних 
кліматичних та антропогенних змін природного середовища. Пропонована моніторингова мережа 
виконує такі основні функції: інформування про проблему, шляхи її вирішення та підтримка 
діалогу і співпраці.  

Відповідно до завдань теми прикладних досліджень «Розробка та впровадження сучасних 
інформаційно-аналітичних методів обліку біорізноманіття України» доопрацьовано та 



224 Середюк Г. В. 

вдосконалено програмне забезпечення інформаційного ресурсу Центр даних «Біорізноманіття 
України» (ЦДБУ) з метою розроблення і впровадження сучасної системи обліку фондових 
колекцій ДПМ на основі їх QR-кодування та оцифрування колекцій. Зокрема, в адміністративній 
частині ресурсу, в розділі колекції створено можливість додавання фотографій оцифрованих 
музейних зразків, а також автоматичного присвоєння їм QR-кодів. Аналіз та оцінка складу і 
структури ботанічних і ентомологічних колекцій ДПМ та існуючої системи їх обліку показали, що 
вони застаріли, не забезпечують оперативний облік і опрацювання фондів, і не відповідають 
вимогам сьогодення. У зв’язку із цим, було розроблено принципи електронної автоматизованої 
системи обліку колекцій на основі їх QR-кодування, апробовано її на музейних колекційних 
зразках в інформаційному ресурсі ЦДБУ. Для наскрізного обліку зразків ДПМ розроблено і 
впроваджено систему обліку QR-кодів та фото оцифрованих зразків. 

Впродовж року під час виконання теми прикладних досліджень «Комунікативно-освітня 
інтерпретація наукових фондів Державного природознавчого музею НАН України» проаналізовано 
досвід природничих музеїв Європи та США щодо інтерпретації природничих колекцій як частини 
природної спадщини, а також вітчизняне законодавство у частині трактування природної спадщини. 
Розроблений план інтерпретації експозиції «Льодовикова епоха» для освітньої програми з 
елементами інклюзії «Школа льодовикового періоду». Проведено опрацювання музейної 
документації колекції чучел ссавців, створено базу даних чучел ссавців, здійснено аналіз колекції на 
предмет експозиційної та наукової цінності її зразків у рамках визначення потенціалу експозиційної 
складової музейної колекції хребетних тварин. Досліджено історію видань ДПМ. Проаналізовано 
шляхи і джерела комплектування теріологічної збірки, зокрема колекції мисливських трофеїв за 
життя засновника музею В. Дідушицького. Сформовано базу даних колекторів, які зробили вагомий 
внесок у комплектування палеоботанічних фондів та музейної збірки ссавців за період до 1900 року, 
зібрано численні архівні матеріали щодо цих персоналій та історії їх життя та діяльності. На основі 
опрацювання літературних джерел, вивчення архівних матеріалів та музейної документації 
сформовано базу даних колекторів музейної теріологічної збірки за період від заснування музею до 
1900 року. Підготовано інформацію про колекторів гербарію ДПМ. Розроблено і впроваджено 
освітню програму для дітей із різними типами інвалідності «Школа льодовикового періоду», що 
складається із 14 сценаріїв різноманітних занять для дітей із вадами зору, слуху та особливостями 
розвитку. Розроблено 10 інтерактивних уроків для учнів загальноосвітніх шкіл.  

Було завершено виконання прикладної теми «Апробація програмного комплексу Центр 
даних «Біорізноманіття України» для проведення наукового моніторингу біоти». Як результат 
вдосконалено програмне забезпечення інформаційного ресурсу (ЦДБУ) проведення наукового 
з метою моніторингу біоти. Зокрема, у розділі «Сервіси» – «Інструменти» створено підрозділ 
«Списки видів», у якому в графічному вигляді представлено видове різноманіття областей з 
поділом на види занесені до ЧКУ, види-ендеміки та інші види. Для модельної Львівської області 
видове різноманіття представлено для кожного адміністративного району та для об’єктів ПЗФ. 
У розділі «Сервіси» – «Інструменти» створено підрозділ «Моніторинг», у якому є два підрозділи 
«Знайти всі знахідки» та «Знайти знахідки за період». У розділі «Сервіси» – «Інструменти» 
створено підрозділ «Індекси», який дозволяє в автоматизованому режимі вираховувати два 
Індекси ротації біоти та Індекси Соренсена і Жаккара. Підготовлено список типів оселищ 
адаптований для Львівської області, а також складено списки пріоритетних видів (Червона книга 
України – 175, види з переліків Бернської конвенції – 209, Директив ЄС – 125 та ін.). Проведено 
аналіз поширення пріоритетних видів за окремими часовими проміжками, виявлено місця їх 
підвищеної концентрації, визначено індекси ротації біоти для низки регіонів. Підготовлено 
алгоритм проведення моніторингу біотичного різноманіття для Львівської області за допомогою 
інформаційного ресурсу ЦДБУ. 

Впродовж 2019 року в музеї працювала тимчасова виставка та була відкрита частина 
постійної експозиції «Льодовикова епоха: повернення мамута до Львова». Проведено 32 
науково-пізнавальні акції. За результатами виконання бюджетних та госпдоговірних досліджень 
і науково-фондової роботи опубліковано 105 наукових праць. Серед них 35-й випуск збірника 
«Наукові записки Державного природознавчого музею», 2 монографії, 2 розділи в монографіях, 
брошура, посібник, 59 статей, 30 матеріалів, 5 тез конференцій та 4 публікації, що належать до 
категорії інші. 

 

Учений секретар музею 
Г. В. Середюк
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