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СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА Й.В. ЦАРИКА
Йосиф
Володимирович
Царик – завідувач кафедри
зоології
Львівського
національного університету
імені
Івана
Франка,
завідувач
відділу
популяційної
екології
Інституту екології Карпат
НАН
України,
доктор
біологічних наук, професор,
академік
Української
екологічної академії наук,
академік
Лісівничої
академії наук України. 4
вересня 2021 р. Йосифу
Володимировичу
Царику
виповнюється 75 років. Для
природознавчої спільноти це визначна подія. Якщо простежити пройдений шановним
Ювіляром життєвий і науковий шлях, стає очевидним йому вистачало і труднощів, і
випробувань. Він з’явилися на світ у тяжкому повоєнному 1946 році, у зовсім
невеликому селі Руда-Колтівська Золочівського району Львівської області.
На наш час це поселення налічує 178 мешканців. Можна лише уявити, яким
непростим у повоєнні роки було життя у цьому невеличкому селі, оточеному
сосновими лісами, при одинокій дорозі між селами Колтів і Сасів.
Саме тут стоїть найстаріше в Україні могутнє дерево 800-річної липи. Під нею, за
переказами, восени 1648 року, гетьман Богдан Хмельницький, проводив зустрічі із
своїми полковниками Богуном, Кривоносом, Нечаєм та іншими козацькими
очільниками перед доленосною битвою під Зборовом із польським королівським
військом.
Ідентичність юного Йосифа формувалася на місцевих традиціях і шкільних
підручниках, та не менший вплив мали розповіді про його діда Йосифа, учасника І
Світової війни, та про бабцю Іванну, яку дід забрав з українського села під Віднем.
Повними драматизму були розповіді батьків про минулу ІІ Світову війну та перед
очима були побутові турботи коли його батько Володимир Царик працював лісником,
а мати Яніна-Розалія заробляла трудодні у колгоспі. Вчитися Йосифові довелося у
початковій школі, до якої треба було щодня ходити три кілометри, а згодом до
Сасівської середньої школи, теж не близько – 5 км. Такі переходи за роки навчання
призвичаїли до певної впертості, а ще до сприйняття подробиць, які виявлялися тільки
через щоденне споглядання знайомих околиць.
По закінченню школи хлопцеві довелося працювати рік вантажником на
Золочівському цукровому заводі та зцепщиком товарних потягів на залізниці. Рішення
про вступ до Львівського університету прийшло спонтанно, після того, коли прочитав
у газеті запрошувальну статтю декана біологічного факультету, проф. Шостаківської
І.В., де досить яскраво було названо біологію як науку ХХ століття. Ставши у 1965 р.
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студентом, Йосиф Царик ставився до навчання так само, як і до роботи на заводі та
залізниці. Не шкодував зусиль аби діставати підвищену стипендію, не обтяжувати
батьків своїми проблемами у бажанні здобути вищу освіту.
Першим наставником студента Царика в університеті став відомий український
паразитолог, завідувач кафедри зоології безхребетних, професор В.І. Здун, який
звернув увагу на наполегливого і кмітливого першокурсника і долучив його до
дослідницької роботи на кафедрі. Результатом стала феєрична літня практика у
Таджикистані, де практикант зібрав багатющий матеріал, який ліг в основу майбутньої
дипломної роботи. Наступні практики, дякуючи авторитетові В.І. Здуна, проходили
для Й. Царика в кращих профільних лабораторіях України, Росії, Естонії та Литви.
На завершення навчання (з червоним дипломом), у 1970 р. Й.В. Царик був вже
досвідченим дослідником, проявивши великий творчий потенціал. Він прийняв
рішення долучитись до широкого спектру екологічних досліджень, які виконувалися
в Державному природознавчому музеї НАН України у Львові за програмою ЮНЕСКО
"Людина і біосфера". Свідомо пішов на посаду старшого лаборанта, а за рік успішно
склав іспити до аспірантури, де керівником був відомий дослідник рослинного
покриву Карпат, геоботанік і видатний організатор високогірних досліджень проф.
К.А. Малиновський. Тема дисертації Й.В. Царика мала дещо незвичну для класичного
зоолога назву: "Накопичення і розклад підстилки в біогеоценозах високогір’я
Українських Карпат". Дисертація була захищена у 1977 р. у Дніпропетровському
державному університеті за спеціальністю 03.00.16 – біогеоценологія. Від 1974 р., по
закінченню аспірантури, вчений працював на посадах інженера-еколога, старшого
інженера, провідного інженера, від 1978 р. був переведений на посаду молодшого
наукового співробітника, а у 1980 р. посів за конкурсом посаду старшого наукового
співробітника. Предметом його досліджень на той період були динамічні процеси у
біогеоценотичному покриві Карпат, особливості формування структури й
продуктивності первинних і вторинних угруповань, зокрема, популяцій автотрофних
компонентів та їх реакції на зміни умов довкілля. Отримані матеріали увійшли до
колективних монографій під міжнародним грифом ЮНЕСКО: "Дигрессия
биоценотического покрова на контакте лесного и субальпийского поясов Черногоры"
(1984), "Динамика ценопопуляций травянистых растений" (1987), та за часів
незалежності – "Структура високогірних фітоценозів Українських Карпат" (1993).
Проведення комплексних досліджень рослинного покриву Карпат зумовило
поглиблене вивчення структурної організації популяцій рослин в угрупованнях. У
період 1980-2000 рр. Й.В. Царик у співпраці з проф. К.А. Малиновським послідовно
формували новий для України напрям популяційних досліджень, в яких популяція
трактується як природно-історична (генетична) одиниця. Результати цих досліджень
лягли в основу багатьох журнальних статей та дістали фундаментальних узагальнень
у вигляді колективної монографії "Структура популяцій рідкісних видів флори
Карпат" (1998).
Коли після довголітньої кропіткої експериментальної роботи проф. К.А.
Малиновський передав у 1988 р. керування відділом популяційної екології своєму
учневі Й. Царику, той продовжив традицію популяційних досліджень спочатку у
складі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР та,
після 1991 р., в утвореному на базі цього відділення Інституті екології Карпат НАН
України. На посаді завідувача відділу значну частку своїх творчих зусиль вчений
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присвятив пошукові нових екологічних підходів щодо пізнання популяційної
організації видів, сучасних проблем трансформації біорізноманіття, а також
організації й проведенню комплексних досліджень в Українських Карпатах та
прилеглих територіях.
У 1991 р. Йосиф Володимирович успішно захистив докторську дисертацію на тему
"Ценопопуляційна структура високогірних угруповань Карпат" за спеціальністю
03.00.16 – екологія. Це фундаментальне дослідження значною мірою доповнило
історичний доробок львівської екологічної школи, початок якої пов’язаний з першими
львівськими публікаціями з фітосоціології талановитого Й.К. Пачоського, автора
першого підручника "Фітосоціологія" виданого вже у 1920-ті роки у Херсоні. Не
менший внесок до формування львівської природничої спільноти зробив видатний
зоогеограф Б.І. Дибовський. Безпосередній зв’язок творчого формування Й.В. Царика
з львівською екологічною школою відбувся у співпраці з такими корифеями як К.А.
Малиновський, С.М. Стойко, М.А. Голубець, В.Г. Коліщук. Плідними на той час були
контакти з популяціоністами Грузії, Білорусі, Росії, Німеччини, Польщі.
Від 1992 до 1997 року вчений виконував обов’язки заступника директора з
наукової роботи Інституту екології Карпат НАН України. Значну роль у творчому
зростанні професора Й.В. Царика, як емпіричного дослідника та системного ученого,
відіграв біологічний стаціонар "Пожижевська", розташований на північно-східному
схилі однойменної гори на найвищому хребті Українських Карпат – Чорногорі. Він
доклав чимало зусиль, аби додати нових імпульсів у розвитку віддаленого від
цивілізації дослідницького осередку. Стаціонар став базовим полігоном, на якому
сформувалося нове покоління екологів, до якого разом з Й.В. Цариком належать –
професори В.І. Парпан, Л.І. Мілкіна, П.Р. Третяк, Ю.М. Чернобай, Г.Г. Жиляєв,
О.С. Климишин, Л.О. Тасєнкевич, В.Г. Кияк, Ю.Й. Кобів, І.М. Данилик, та кілька
десятків кандидатів наук. Біологічний стаціонар й дотепер належить до провідних
дослідницьких полігонів для наукової роботи не лише Інституту екології Карпат, але
й багатьох інших науково-дослідних, вищих навчальних і природоохоронних установ
України й зарубіжжя. Упродовж кількох десятків років тут ведуться оригінальні й
поглиблені дослідження з вивчення та охорони різних об’єктів рослинного й
тваринного світу, структури їхніх популяцій та особливостей функціонування за умов
змін середовища.
Різнобічне пізнання структурної організації популяцій та їх змін під впливом різних
чинників середовища відображене в монографіях під редакцією Й.В. Царика, в яких
розглядаються проблеми стратегії популяцій рослин у сукцесійних процесах
природних й антропогенно змінених екосистем Карпат, ендогенні чинники
різноманітності рідкісних, ендемічних і реліктових видів, їх адаптаційний потенціал,
концепція життєздатності популяцій рослин і механізми. Серед них "Стратегія
популяцій рослин у природних і антропогенно змінених екосистемах Карпат" (2001),
"Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів
рослин Українських Карпат" (2004), "Життєздатність популяцій рослин високогір’я
Українських Карпат" (2009), "Механізми самовідновлення популяцій" (2014).
В публікаціях останніх років Й.В. Царик у черговий раз окреслив новий
дослідницький простір. Цього разу він привернув увагу до дедуктивного розширення
консортивної парадигми, розглядаючи консорцію як елементарну еволюційну
одиницю екосистем. З цього приводу він підкреслив необхідність посилення уваги до
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екологічних аспектів, адже консорція – це насамперед трофічна система, цілком
залежна від фітокомпонента. Це не що інше, як дотримання традицій львівської
екологічної школи, коли природничий комплекс інтегрований до коеволюційної
спадщини – від парадигми фітосоціології Й.К. Пачоського до парадигми
соціоекологічної інтеграції М.А. Голубця.
Ювіляр й надалі вражає своєю працездатністю, захопленням різноманітними
проявами творчості – від японської поезії і малювання дружніх шаржів до
порівняльного вивчення Святого письма, Корану і Тори. Разом з молодшими колегами
з кафедри зоології, він завзято проводить щорічні Наукові читання на Шацькому
біостаціонарі ЛНУ, на яких прагнуть виступити природоохоронці з України та сусідніх
країн. Йому надалі вдається зберігати свою найголовнішу рису – за будь-яких обставин
залишатись самим собою. А це означає бути оптимістом, не звертати уваги на
паспортні дані, бути іронічним щодо власної особи, бути щирим і милосердним, радіти
успіхам своїх численних учнів, і спрямовувати молодь до різноманітних інновацій.
Мені, як людині, що працює пліч-о-пліч з шановним Ювіляром у когорті випуску
біологів 1965-1970 рр., якій пощастило пройти разом з ним аспірантські і
докторантські випробування, ділитися експедиційним куховарством, співати просто
неба, при багатті, до першого сонячного променю – усе це й становить, як визначив
колись легендарний А. Екзюпері, найвищий прояв життя – розкіш людського
спілкування. Для нашого дружнього товариства Державного природознавчого музею
НАН України маємо велику честь, що саме у музейних стінах сформувався
український вчений, достойний великих традицій львівського природознавства.
Дорогий друже! Сердечно вітаємо Тебе з успішним подоланням життєвого й
трудового шляху довжиною 75 років. На цьому шляху Тобі довелося пізнати багато
випробувань, тяжких втрат рідних Тобі людей, але й пізнати щасливі роки творчої
роботи, радості та любові у родинному колі, отримати повагу і вдячність від
суспільства і наукової спільноти.
Щиро бажаємо шановному Йосифу Володимировичу міцного здоров’я,
невичерпного натхнення, досягнення нових творчих вершин та їх достойної суспільної
оцінки. Дякуємо за роки, покладені на розвиток науки та освіти, за працю на краще
майбутнє і у славу нашої України! Многая і благая літ!
Професор, доктор біологічних наук,
заслужений діяч науки і техніки

Ю.М. Чернобай
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