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Аналітична доповідна записка 
про результати відрядження до Закарпатської області

Згідно наказу по НЕНЦ № 22/в від 24.05.2017 р., перебував у відрядженні в
м. Ужгород, з метою спільної з обласним Оргкомітетом координаційної роботи під
час  проведення  всеукраїнського  організаційно-масового  заходу  з  учнівською
молоддю.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 27.12.2016 № 1626
„Про затвердження Плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік”, відповідно до листа
Міністерства  освіти  і  науки  України  24.04.2017 р.  № 3-304 „Про проведення  V
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів” та з метою
активізації  природоохоронної  діяльності,  залучення  учнівської  молоді  до
зоологічних досліджень, поліпшення ефективності роботи в гуртках зоологічного
напряму,  з  07  до  09  червня  2017  року  у  м. Ужгород  Національним  еколого-
натуралістичним  центром учнівської  молоді  спільно  з  Департаментом  освіти  і
науки Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатським обласним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді на базі  ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» та ВАТ „Закарпатський рибокомбінат” було проведено
V Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів.

В  заході  взяли  участь  учнівські  делегації  із  19  регіонів  України  з  числа
учасників  науково-дослідних  експедицій,  зоологічних  практик,  екскурсій  з
практичним  досвідом  роботи  із  зоології  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,  Закарпатської, Івано-Франківської,
Київської,  Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Черкаської,  Чернівецької  та
Чернігівської областей.

Головною  організуючою  ланкою  зборів  юних  зоологів  став  Обласний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  −  позашкільний  навчальний
заклад,  відомий  започаткуванням  перших  експедиційно-польових  зборів,
організацією щорічних  наметових  таборів  «Ойкос»,  сплавів  на  катамаранах  по
стрімких річках Західного регіону України.

Зазначу, до честі організаційного комітету, кожну делегацію, яка прибувала
до  Ужгорода,  зустрічали  представники  ОблЕНЦум  і  відвозили  в  готель  для
поселення замовленим транспортом. Таким же чином було організовано роз’їзди
по місту і до природних об’єктів в межах області.

В  актовій  залі  біологічного  факультету  Ужгородського  національного
університету зібрались учасники збору, керівники делегацій, методисти екоцентру,

1



запрошені гості. Під звуки Гімну України і виступи співочого колективу, з числа
юннатів  облЕНЦум,  відбулось  урочисте  відкриття  заходу.  До  президії  зборів
ввійшли:  Чобаня  Роман  Романович,  завідувач  відділом  дошкільної,  загальної
середньої  та  позашкільної  освіти  Департаменту  освіти  і  науки  Закарпатської
облдержадміністрації,  Геревич Олександр Васильович,  директор  Закарпатського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Комендантов
Володимир  Федорович,  завідувач  відділом  біології  НЕНЦ,  Куртяк  Федор
Федорович,  завідувач  кафедри  зоології  біофаку,  Цапулич  Остап  Тарасович,
заступник начальника Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської
ОДА, Потіш Людвиг Адальбертович,  доцент кафедри лісівництва геофаку, інші
провідні науково-педагогічні працівники університету та посадовці.

Головував  Олександр  Васильович.  Представивши  членів  президії,
проінформував учасників масового заходу щодо програми збору юних зоологів. 

З вітальним словом до присутніх звернувся Чобаня Р.Р. Будучи посадовцем,
якому  відомий  стан  діяльності  у  навчально-виховних  закладах  системи
позашкільної освіти не тільки Закарпаття а й інших областей, Роман Романович
відверто  назвав  обласний  ЕНЦум  одним  з  кращих  еколого-натуралістичних
центрів України.

Підтверджуючи  слова  попереднього  виступаючого  Комендантов  В.Ф.
підкреслив  особливу  заслугу  педагогічного  колективу  екоцентру  та  його
директора у проведенні перших в Україні польових зборів з учнівською молоддю,
експедиційних походів. Закарпаття також є ініціатором створення філій облЕНЦум
на базі навчальних закладів.

Вітали  учасників  збору  і  бажали  успіхів  науково-педагогічні  працівники
біологічного та географічного факультетів, представники обласного ІППО.

Першого ж дня учасники V Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд  юних зоологів  мали  змогу  здійснити  цікаву екскурсію  до  зоологічного
музею Ужгородського національного університету. Особливо вразило відвідувачів
фауністичне багатство регіону, представлене у вигляді  музейних експонатів,  які
збирались  фахівцями  в  галузі  зоологічної  науки,  починаючи  з  початку  ХХ
століття. 

Змістовна  насичена  програма  дозволяла  учасникам  зборів  широко
ознайомитись  з  місцевими  природними  об’єктами та  їх  мешканцями.  І  зразу
розпочалася  творча  робота.  Маючи  робочі  зошити  «Навчальна  практика  із
зоології», спеціально підготовлені методистами Закарпатського обласного ЕНЦум
та  науково-педагогічними  працівниками  університету  до  масового  заходу,
учасники  збору  розпочали  виконувати  практичні  завдання.  Кандидатом
біологічних наук, доцентом кафедри зоології біофаку УжНУ Дудинським Тиберієм
Тиберійовичем  проведено  лабораторний  експеримент  з  вивчення  особливостей
бджоли медоносної. Учні розглядали під мікроскопами представників карпатської
бджоли,  описували  зовнішню  будову,  складові  частини  кожного  відділу  тіла  і
визначали  назви  конкретних  особин.  На  основі  інформативного  матеріалу,
запропонованого  на  початку  проведення  практикуму,  у  вигляді  відеофільму,
необхідно  було  описати  ембріональний  та  постембріональний  розвиток  складу
бджолиної  сім’ї,  їх  кількість  у  різні  періоди  розвитку, тривалість  розвитку  та
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залежність від умов гнізда і бджолосім’ї. Тим, хто уважно слухав і дивився – це
вдалося зробити швидко і якісно. 

Слід  відмітити  методично  грамотно  розроблений  робочий  зошит.  Якісно
підібраний теоретичний матеріал. Практичні завдання досить прості і у той же час
науково обґрунтовані, були по силах учням середнього і старшого шкільного віку.
Особливістю  зошита  є  детальна  інформація  про  природно-заповідний  фонд
Закарпаття,  його  рослинний  і  тваринний  світ.  Не  забули  автори  викласти
інформацію  про  діяльність  еколого-натуралістичних  центрів  області.  Кожній
делегації,  крім  робочого  зошита  до  папки  вкладена  програма  збору,  буклет
Департаменту  екології  та  природних  ресурсів  ОДА,  інформаційний  буклет
обласного  товариства  лісового  та  мисливського  господарства,  ручка  і  блокнот.
Папка формувалась і  роздавалась зразу по приїзді.  Всі  матеріали надруковані  в
кольорі. 

Після вечері журі V Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд
юних  зоологів  зібрало  учасників  та  керівників  делегацій  у  актовій  залі
Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства для
представлення домашньої заготовки – презентації своїх фауністичних досліджень
у природі та серед улюблених свійських тварин. Представлення були різноманітні
за  характером подання і  змістом матеріалу. Широта  запропонованих візуально-
описових  матеріалів  створила,  у  присутніх,  творчу  атмосферу  обговорення
результатів діяльності у питаннях підходу до вивчення зоологічних об’єктів.

Другий день  збору  став  самим насиченим.  Це  був  одноденний польовий
практикум у різних куточках Закарпаття.

Спочатку  учасники  зборів  юних  зоологів  відвідали  рибогосподарське
підприємство  ВАТ  «Закарпатський  рибокомбінат»  в  урочищі  Шипот
Перечинського  району.  Ґрунтовне  ознайомлення  з  господарством  провели:
Геревич  Олекандр  Васильович,  директор  обласного  екоцентру  разом  із
спеціалістами  рибокомбінату.  Тут  розводять  два  види  форелі:  струмкову  і
райдужну. Відмінністю видів є лише період нересту – річкова нереститься восени
а райдужна весною. Розведення даних зоологічних об’єктів досить складна річ.
Риба вибаглива до природних умов та харчування. Потребує постійного фахового
догляду. Годують форель кормами, спеціально доставленими з Данії. До товарного
вигляду  доростає  за  2,5-3  роки.  Біологія  представлених  видів  форелі  досить
широко описана у Робочому зошиті «Навчальна практика із зоології». То ж учні
мали  можливість  наперед  отримати  теоретичні  відомості  і  підготуватись  до
практикуму. 

Перебування  юних  зоологів  на  водоймах  рибокомбінату
співпало  з  проведенням  відеозйомки  рибного  господарства
обласним  телебаченням  для  ТРК  «Україна»  та  місцевого
телебачення. Кореспондент телеканалу взяла інтерв’ю у Геревича
О.В.,  керівників  обласних  делегацій  та  учасників  експедиційно-
польового  збору.  Відео  сюжет  під  назвою  «На  Закарпаття
приїхало 60 юних зоологів з усієї України» показано 9 червня на
телеканалі  Uzh     Inform і  розміщено  в  мережі  інтернет  за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XobupfVF-Rw. 
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На  іншому  каналі,  в  телепрограмі  "Шовкова  косиця",  на
каналі  Тиса-1 (ефір відбувся 17 червня),  показаний матеріал про
Всеукраїнський  збір  команд  юних  зоологів,  спеціально  знятий  і
підготовлений  безпосередньо  під  час  польових  практик  з
орнітології  і  ентомології.  Переглянути  відеосюжет  можна  за
посиланням: https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =0  x  -  Ut  4  B  8  GVo 

Найбільше  часу  відводилося  на  практичні  заняття  з  орнітології  та
ентомології  на  базі  туристичного комплексу  «Воєводино».  Це був  надзвичайно
цікавий етап експедиційно-польового збору. 

Під  науковим  супроводом  відомого  орнітолога  Потіша  Людвига
Адальбертовича,  доцента  кафедри  лісівництва,  Цапулича  Остапа  Тарасовича,
заступника  начальника  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів
Закарпатської ОДА та ентомолога Бондара Павла Петровича, аспіранта кафедри
зоології  біофаку  УжНУ  учасники  збору  вивчали  різноманітність  і  чисельність
безхребетних тварин, вели спостереження за птахами в їх природному середовищі
існування.

Серед завдань двох практикумів слід було визначити видовий склад тварин,
представлених на даній місцевості. Записи велись до ходу проходження маршруту
і потім на привалі, за імпровізованим столом з великих деревних колод. Учнівська
молодь  записувала  у  таблиці  робочого  зошиту  загальні  характерні  особливості
зоологічних  об’єктів,  які  зустріли  на  шляху.  Також  необхідно  було  детально
описати способи живлення, розмноження, зовнішність та ряд інших факторів, які
характеризують живі об’єкти. 

Визначення  птахів  у  природі  відбувалось  шляхом  аудіовізуального
спостереження.  Спочатку  юні  зоологи  чули  спів,  потім  за  допомогою біноклів
спостерігали  за  птахом і  далі  вже визначали  до  якого виду  відноситься  даний
об’єкт. Виявляли особливості  будови,  поведінки та  життєдіяльності  пернатих у
залежності від фізичних факторів середовища та їх біотичного оточення. Робили
узагальнюючі висновки. Вдалось ідентифікувати 7 видів птахів, один вид плазунів
і 14 ентомологічних об’єкти. Об’єм отриманих знань був дуже потужним. Додали
задоволення  від  побаченого  і  почутого  чисте  гірське  повітря  і  чудова  творча
атмосфера для спілкування.

На плідне завершення робочого дня,  організатори  збору залишили цікаву
родзинку. Під час повернення до Ужгороду, автобуси з учасниками збору зробили
зупинку  поруч  з  українсько-словацьким  кордоном.  Відбулась  фото  сесія  біля
пам’ятника воїнам-визволителям та прикордонного стовпа з написом «Україна».

Вже  по  приїзді  заповнені  робочі  зошити  здавались  для  перевірки  і
оцінювання. Вчені, які вели практикуми у природі, належним чином переглянули
записи,  що  велись  учасниками  зборів  команд  юних  зоологів  підсумувавши
результати практичних робіт.

Останнього дня перебування юних зоологів  на Закарпатті  Організаційний
комітет  з  підготовки  і  проведення  V Всеукраїнського  експедиційно-польового
збору  зібрав  учасників  масового  заходу  в  Закарпатському  обласному  ЕНЦум.
Відбулась урочиста лінійка – вітання гостям від господарів. До учасників збору
звернулись  юні  натуралісти  екоцентру, а  методичними працівниками проведені
екскурсії  по  лабораторіях  і  кабінетах,  в  куточок  живої  природи,  до  зоолого-
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тваринницького  відділу.  Дорослі  і  діти  могли  одночасно  познайомитись  з
конкурсними  фотороботами,  представленими  на  змагання.  А  головною  подією
стало годування ручного лелеки, який вже два роки тут зимує і є найулюбленішим
живим об’єктом юннатів. З керівниками делегацій, у той день, постійно працював
директор ЗОЕНЦум Геревич О.В. особисто.

Від екоцентру автобусами делегації переїхали до центральної частини міста.
Проведена  пізнавальна  екскурсія  старою  фортецею  стародавнього  замку  XV
століття.  Сьогодні  у  історичних  залах  замку  розташований  Закарпатський
обласний  краєзнавчий  музей,  левову  частину  якого  складає  зоолого-ботанічна
експозиція  відділу  природи.  А  поруч  із  замком,  на  мальовничих  пагорбах,
розташувався  Закарпатський  музей  культури  та  побуту,  з  автентичними
старовинними будинками та церквою. 

Духовно  збагатившись,  юні  зоологи,  перейшли  до  великої  актової  зали
біофаку  ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет».  Саме  тут  відбулось
урочисте закриття V Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних
зоологів.  Серед присутніх – Гасинець Ярослава Степанівна,  декан біологічного
факультету; Геревич Олександр Васильович, директор Закарпатського обласного
ЕНЦум; Цапулич Остап Тарасович, заступник начальника Департаменту екології
та  природних  ресурсів  Закарпатської  ОДА;  Дудинський  Тиберій  Тиберійович,
доцент  кафедри  зоології,  кандидат  біологічних  наук;  Бондар  Павло  Петрович,
аспірант кафедри зоології біофаку УжНУ біофаку УжНУ, методисти облЕНЦум.

Дипломи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
МОН України були вручені номінантам у п’яти категоріях:
- за кращу презентацію (домашнє завдання);
- за  якісне  виконання  лабораторного  експерименту  з  вивчення  особливостей
бджоли медоносної;
- за кращий опис птахів урочища Воєводино, під час орнітологічного практикуму;
- за  кращий  опис  безхребетних  урочища  Воєводино,  під  час  ентомологічного
практикуму;
- за кращі фотороботи, представлені на фотовиставці «Цей тваринний світ».

Фактично не було жодної делегації, яка б не отримала призове місце в тій чи
іншій  номінації.  Крім  того  всім  командам  вручені  подарунки  від  приймаючої
сторони: декоративні дерева та книжки про природу Закарпаття. На завершення
організаційно-масового  заходу  всі  учасники  збору,  разом  з  координаторами,
викладачами університету сфотографувались на східцях поруч із біофаком.

Підсумовуючи  перебіг  V Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору
команд юних зоологів слід зазначити відчутний позитив, що випромінювався у
всіх  подіях,  які  відбувались  протягом  трьох  днів  перебування  на  Закарпатті.
Відеостудією «Дивосвіт» обласного екоцентру проводилась відео зйомка на всіх
етапах перебігу зльоту. Здійснюється відео монтаж фільму, який буде направлений
кожній делегації. 

Організаційний  комітет  з  підготовки  і  проведення  V Всеукраїнського
експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів  щиро  завдячує  Сопковій
Ганні  Іванівні  —  директору  Департаменту,  Чобані  Роману  Романовичу  —
завідувачу  відділом  дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти
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Департаменту  освіти  і  науки  Закарпатської  ОДА,  у  підтримці  еколого-
натуралістичного руху в області.

Безумовно  головний  тягар  в  організації  і  проведенні  збору  взяв  на  себе
Закарпатський  обласний  ЕНЦум.  За  успішне  його  проведення  Подяки  НЕНЦ
отримали: Геревич О.В., директор; Величканич О.М., завідувач відділу біології та
дослідницько-експериментальної роботи; Токарєва О.І., методист відділу біології. 

Вручені  Подяки  НЕНЦ  декану  і  науково-педагогічним  працівникам
біологічного факультету, фундаментальна підтримка котрих відчувались на всіх
етапах перебігу організаційно-масового заходу. 

Цьому також всебічно сприяли Департамент екології та природних ресурсів
Закарпатської  ОДА,  Закарпатське  обласне  управління лісового та  мисливського
господарства, адміністрація кафе «Шафран».

А от наступний збір юних зоологів прийматиме Харківський Палац дітей та
юнацтва. Про що свідчить сертифікат вручений обласній команді. То ж естафета
переходить від крайньої західної точки України до її східної частини.

Методист НЕНЦ Комендантов В.Ф.
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Додатки

Програма 
V Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів

07 червня (середа)
08.00 – 13.00 Заїзд, реєстрація учасників, поселення, оформлення фотовиставки 

(НМЦ „Візит”)
13.00 – 14.00 Обід (їдальня „Шафран”, вул. Собранецька 145)
14.00 – 14.30 Переїзд до ДВНЗ „Ужгородський національний університет”
14.30 – 15.00 Відкриття збору (велика зала Біологічного факультет УжНУ)
15.00 – 16.00 Екскурсія в зоологічний музей Ужгородського національного 

університету
16.00 – 17.00 Лабораторна робота на кафедрі ентомології біологічного факультету 

УжНУ
17.30 – 18.30 Екскурсія „Орнітофауна міста Ужгород”
18.30 – 19.30 Вечеря(їдальня „Шафран”, вул. Собранецька 145)
19.30 – 21.00 Презентація дослідницьких робіт команд (домашнє завдання).  (актова

зала Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства)
21.00 – 22.00 Екскурсія до пам’ятника воїнам-визволителям на українсько-

словацькому кордоні
8 червня (четвер)

08.00 – 08.30 Сніданок (їдальня „Шафран”, вул. Собранецька 145)
08.30 – 10.00 Переїзд до форелевого господарства „Шипот” (Перечинський район)
10.00 – 11.00 Ознайомлення з особливостями вирощуванням форелі
11.00 – 11.30 Переїзд до туристичного комплексу „Воєводино”. 
11.30 – 13.00 Зоологічний практикум із орнітології
13.00 – 14.00 Обід (сухий пайок)
14.00 – 16.00 Зоологічний практикум з ентомології
16.00 – 16.30 Переїзд до с. Кам’яниця 
16.30 – 17.30 Зоологічний практикум „Лісова фауна”. Обліки 
17.30 – 18.00 Переїзд до м. Ужгород
18.00 – 19.00 Вечеря (їдальня „Шафран”, вул.. Собранецька 145)
19.00 – 20.00 Оформлення робочих зошитів практикуму

9 червня (п’ятниця)
08.00 – 
08.30

Сніданок (їдальня „Шафран”, вул. Собранецька 145)

08.30 – 09.00 Переїзд до Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

09.00 – 10.00 Ознайомлення з творчими лабораторіями (куток живої природи, 
пташник). Огляд фотовиставки

10.00 – 10.30 Переїзд до Закарпатського обласного краєзнавчого музею
10.30 – 
12.00

Екскурсія у відділ природи Закарпатського обласного краєзнавчого 
музею

12.30 – 13.30 Урочисте закриття Збору (велика зала біологічного факультету УжНУ)
14.00 – 15.00 Обід (їдальня „Шафран”, вул. Собранецька 145)
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Після 15.00 Від’їзд учасників заходу
Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр

учнівської молоді

Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
(ЗОЕНЦ)  -  позашкільний  навчально-виховний  заклад,  який  реалізовує  державну
політику  в  галузі  освіти  і  науки,  сприяє  розвитку  творчої  особистості  учнів  і  є
координуючим  центром  інформаційно-методичної,  природоохоронної,  дослідницько-
експериментальної  роботи  педагогів,  учнів  та  юннатів  шкіл  і  позашкільних  закладів
області.

В екологічному центрі працюють 2 фахові та 2 загальні відділи:
- екології та природоохоронної роботи;
- біології та дослідницько-експериментальної роботи;
- інформаційно-методичної роботи;
- організаційно-масової роботи.

Творчими  лабораторіями  в  екоцентрі  слугують:  кабінети  відділів,  навчально-
дослідна земельна ділянка, дендрологічний парк, плодовий сад, ягідник, виноградник,
куток  живої  природи,  пташник,  навчально-декоративна  водойма,  крільчатник,
юннатівська пасіка, комп'ютерний клас, дитяча екологічна відеостудія „Дивосвіт".

В  ЗОЕНЦ  створено  три  філії,  натуралістичні  бази:  „Нарцис",  „Едельвейс"  та
„Арніка", в яких протягом року працюють гуртки, а у канікулярний період проводяться
всеукраїнські, обласні, районні масово-виховні натуралістичні заходи, впроваджуються
виїзні форми натуралістичної роботи.

Навчально-дослідна  земельна  ділянка  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  є  базою для  проведення  лабораторних та
практичних занять, організації дослідницької та природоохоронної роботи.

У  виробничому  відділку  НДЗД  вирощуються  кукурудза,  буряк  кормовий,
гарбузи, кабачки, кормові трави (еспарцет) та трави-медоноси (фацелія).

Квітково-декоративний відділок складається із колекційної ділянки однорічних
квітів, клумб однорічних та багаторічних квіткових рослин, малих архітектурних форм,
рокаріїв. На клумбах юннати вирощують чорнобривці, жоржини однорічні, цинії, ротики
садові та багато інших квітково-декоративних рослин, за якими проводять фенологічні
спостереження. Восени збирають насіння для поповнення банку насіннєвого матеріалу.

У  відділку  плодово-ягідних  культур  вирощуються  місцеві  сорти  плодово-
ягідних культур: яблуні, вишні, сливи, айва, персик, виноград, смородина чорна, йошта,
аронія чорноплідна, обліпиха. Під час практичних занять юннати опановують техніку
щеплення,  обрізання  та  формування  крони,  підживлення  та  методи  боротьби  із
шкідниками.

Зоолого-тваринницький відділок  включає  куток  живої  природи,  крільчатник,
віварій, пташники, пасіку. У внутрішньому приміщенні кутка живої природи розміщені
демонстраційні акваріуми об'ємом близько 3000 л, тераріуми, акватераріуми, клітки з
декоративними птахами і  гризунами,  інсектарні  коробки.  Всього налічується  близько
450 особин тварин 54 видів: 6 видів ссавців, 8 видів декоративних та свійських птахів, 6
видів плазунів, 21 вид акваріумних рибок, 13 видів місцевих річкових риб. У пташниках
вольєрного типу утримуються 5 порід курей, 7 порід голубів, павичі, 2 види фазанів,
гуси, мускусні качки тощо.
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Основними напрямками діяльності юннатів в кутку живої природи є вирощування
тварин, спостереження за їх ростом та розвитком, проведення дослідів по розмноженню
птахів (павичі, мускусні качки, цесарки, голуби), гризунів, акваріумних рибок тощо.

Кормова  база  для  тварин  забезпечується  продукцією  сільськогосподарських
рослин, що вирощуються на виробничих полях.

Навчально-декоративна водойма має площу водного дзеркала 380 м2 і глибину
більше  2,5  м.  Рослинний  світ  представлений  лататтям  білим,  глечиками  жовтими,
водяним горіхом плаваючим, рдестом плаваючим, бамбуком; тваринний світ: черепахи
червоно вуха та болотяна, вуж звичайний, жаба озерна, короп, карась, окунь, головень
європейський, плітка, жук-плавунець, водомірка тощо.

Проводиться робота із облаштування метеомайданчика. Юннати ЗОЕНЦ спільно
з  обласною  організацією  Всеукраїнської  екологічної  ліги,  Закарпатською  обласною
гідрометеостанцією  проводять  дослідження  стану  повітря  на  території  дендропарку
ЗОЕНЦ.  Для  виконання  даних  досліджень  на  базі  екоцентру  обладнаний  пост
спостережень за станом атмосферного повітря. Юні екологи проводять моніторинг стану
довкілля за програмою „GLOBE".

У  дендрологічному  відділку  створена  та  продовжує  поповнюватися  колекція
рідкісних, реліктових та екзотичних деревних та кущових порід. Зокрема, метасеквойя,
кипарис болотний, гінкго дволопатеве, секвоя велетенська, ясен білоцвітий, кипарисовик
Лавсона,  магнолія  Суланжа  та  Кобус,  тис  ягідний,  тюльпанове  дерево,  вишня
дрібнопильчаста (сакура) тощо.

Дендрарій  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  закладений  в  1978  році  (асортимент  рослин  -  туя  колоновидна,
шаровидна,  кипарисовик  горіхоплідний  золотисто-перистий,  ялина  канадська,  оцтове
дерево та інші).

Пізніше,  в  1982  -  1984  роках,  дендрарій  поповнився  новими  видами
-кипарисовики  Лаусона,  сосна  кедрова  європейська,  ялівець  козачий,  криптометрія
(форма елегантна), туя західна (ф. Ельвангера золотиста та ін.).

В дендрарії ЗОЕНЦ є і лісоутворюючі породи (ялина звичайна, ялиця звичайна та
Кавказька) і паркові форми (різні форми туї, кипарисовиків).

Дендрарій  ЗОЕНЦ  закладений  за  принципом  довільного  розміщення  окремих
дерев, кущів та їх груп. Не зважаючи на невелику площу, в дендрарії можна зустріти
представників  з  різних  континентів  земної  кулі  (екзоти).  В  основному  переважають
північно-американські, східно-азіатські види.

В  планах  на  найближчу  перспективу віднайти  кошти  на  завершення  побудови
оранжереї, проект якої розроблено у 2012 році, продовження висаджування рідкісних та
ендемічних  хвойних  і  листяних  рослин  у  дендропарку,  модернізація  куточка  живої
природи, покращення матеріально-технічної бази. 

В  коридорах  і  навчальних  кімнатах  Закарпатського  ЕНЦум  інформаційні
матеріали  розповідають  про  еколого-натуралістичну,  організаційно-масову  роботу  з
молоддю.

88017 м.Ужгород
вул. Загорська, 126

тел/факс: (0312) 64-12-33
zoenc  .  zag  @  gmail  .  com 

zoenc  .  biologia  @  gmail  .  com   
www zoenc.edukit.uz.ua
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