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2 лютого — Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютого світ відзначає День водно-болотних територій,
знищення яких – одна з найбільших загроз для існування
наших рік та водойм.
Водно-болотними угіддями вважаються природні комплекси боліт, заплавних лук і лісів, а також плавні та мілководні водойми чи їх ділянки глибиною до 6 метрів.
Крім прісних територій, сюди відносять також солонкуваті
та солоні, наприклад, морські акваторії, глибина яких під
час відпливу також не перевищує 6 метрів.
Такі мілководні водойми та заплави відіграють дуже
важливу роль для людини – вони очищують воду, виділяють багато кисню та поглинають вуглекислий газ, є домівкою для багатого біорізноманіття (12% видів тварин та
30% риб), захищають від повеней, сприяють підвищенню
родючості ґрунтів прибережних територій та виконують
багато інших важливих природних функцій.
Основні положення щодо захисту водно-болотних угідь
міжнародного значення були закріплені 2 лютого 1971
року підписанням Рамсарської конвенції в іранському
місті Рамсар. Тоді її підписали 18 країн. Цей документ став
першою глобальною угодою з охорони та збереження
природних ресурсів. Наразі, до Конвенції приєдналися
вже 169 країн світу, серед яких і Україна, де мережа водно-болотних угідь міжнародного значення нараховує 39
територій загальною площею 786 321 га.
Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему 2019
року: «Водно-болотні угіддя та зміни клімату». Основною
ідеєю якої є підкреслення важливості екосистем водно-

болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, пом’якшенні впливу посух, зменшенні
впливу повеней та штормів.
Гідрографія Чечельницького району.
Головною водною артерією Чечельницького району є р.
Савранка зі своїми притоками та частково р. Дохна. Вони
є правими притоками Південного Бугу. Довжина р. Савранка 97 км, а площа басейну становить – 1770 кв. км. З ліва
в Савранку впадають її притоки – рр. Рогузка та Яланець, а
з права – рр. Бритавка (вона ж Савранка, Горошок) і Саражинка, а також невеличкі безіменні річечки та струмки.
Початок свій р. Савранка бере в околиці с. Рудницьке Піщанського району Вінницької області. Протікаючи через
Чечельницький район Вінницької області ділить його майже навпіл. Дальше її шлях пролягає через Балтський та
Савранський райони Одеської області. Біля м. Саврані
впадає до Південного Бугу. Права притока Савранки –
Бритавка частково протікає через Кодимський район, а р.
Саражинка – через Балтський Одеської області. Ліва притока – Яланець протікає через Бершадський Вінницької
області, Гайворонський Кіровоградської та Савранський
Одеської областей,.
На території району налічується 8 річок довжиною понад 10 км. Їх загальна довжина 139 км. На них споруджено 44 ставки із загальною площею водного дзеркала 570
га. Наприклад, лише на території райцентру їх є три –
«Цукрозаводський», «Спиртзаводський» та «Центральний». Перший і другий ставки мають великі площі водного дзеркала, тоді як третій майже повністю заріс водною
та болотною рослинністю. Водою першого користувався
цукровий завод (до 2002 р.), а воду другого – використо-

вував для своїх потреб спиртовий.
Долина Савранки у верхів’ї V-подібна, шириною 0,5-1
км, нижче трапецієвидна, шириною 3-4 км. Річище слабозвивисте. Похил річки 1,5 м/км. Стік зарегульований ставками та водосховищами. Воду використовують для технічного водопостачання та розведення риби. Долини рр.
Савранка і Дохна та їх притоки частково заболочені, заросли осокою, верболозом, очеретом та іншими болотними
рослинами. Береги їх пологі, течія спокійна. Долина Савранки в районі Чечельника шириною доходить до 2 км, а
ширина самої річки – від 0,5 до 5,0 м. Глибина також невелика – 0,5-1,5 м, дно заболочене, місцями піщане. Загалом, русло річки дуже звивисте, а в с. Луги вона входить в
землю і на глибині 12 м утворює підземну течію, виходячи на поверхню лише недалеко с. Вербка, тобто за 10 км.
Окремо слід зупинитись на джерелах питної води, яких
на території району багато. Лише на території Чечельника
нараховується декілька водоносних горизонтів: водоносний горизонт кристалічних порід, сарматський, балтський,
а також четвертинний водоносний горизонт. З 70-80-х рр.
ХХ ст. в районі експлуатується сарматський водоносний
горизонт. Тут є декілька свердловин, через які добувають
воду вказаного горизонту. Цією водою користуються жителі центральної частини селища, організації та підприємства, які розташовані на його території. В майбутньому, за
умови детальної розвідки, можливе використання водного горизонту кристалічних порід. Рівень ґрунтових вод
становить 5-10 м, а інколи і нижчий. На першій надзаплавній терасі рівень ґрунтових вод високий (на глибині 1,53,0 м). В заплаві р. Савранки їх рівень становить 0,5-1,0 м.
Віктор Косаківський, фахівець з екологічної освіти

Відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь

У лютому місяці всі країни від Південної Америки до
Близького Сходу святкували Всесвітній День водноболотних угідь - щорічне свято, яке підкреслює цінність
цих угідь для екологічного здоров'я світу та зусиль, спрямованих на їх збереження.
В рамках відзначення Всесвітнього дня водно-болотних
угідь працівниками відділу еколого-освітньої роботи та
рекреаційного благоустрою національного природного
парку «Кармелюкове Поділля» було проведено екологічні
заходи в навчальних закладах для різновікової категорії.
Основна мета яких – залучення учнівської молоді до вирішення проблем збереження та раціонального використання водних ресурсів.
Працівниками Парку був проведений екологічний урок
для учнів 5 класу Чечельницької школи № 2 на тему «Що

ви знаєте про болото». П’ятикласники дізналися про поняття «болото», походження боліт та їхньої ролі в природі. Також учні збагатили свої знання про життя мешканців
боліт. А на узагальнення матеріалу проводились ігри
«Болотні метафори» та «Водоплавні птахи».
Для учнів 7 – 11 класів Вербської школи була проведена
лекція-бесіда на природоохоронну тему «Водно-болотні
угіддя – ключовий фактор у протидії змінам клімату». В
рамках зустрічі учні ознайомилися із змінами клімату, які
відбуваються на планеті, значенням водно-болотних угідь
у природі та житті людини, рамсарськими територіями
України, флорою, фауною, а також відповідальністю за
порушення природоохоронного режиму на цих територіях. Особливо наголошувалось, що водно-болотні угіддя
діють як природні водосховища - акумулюючи і зберігаючи дощові та талі води, вони запобігають повеням. На завершення проводилась гра «Мешканці водно-болотних
угідь». На згадку учні отримали відзнаки та книгу
«Природа Вінниччини. Земноводні та плазуни».
У Бритавській школі проводилась година спілкування
«Водно-болотні угіддя» для учнів 7-9 класів, яка розпочалася із демонстрації презентації про День водно-болотних
угідь, обговорювалась важливість водно-болотних угідь,
як ресурсу, який має велике економічне, культурне, наукове та рекреаційне значення. Далі учні дізналися де зустрічаються болота, що на них росте та хто там мешкає.
Також розглянули водно-болотні угіддя Чечельниччини та
їхнє значення для місцевого населення. Як підсумок години спілкування учням була запропонована вікторина «Що

ви знаєте про водно – болотні угіддя?». Найактивніші учасники отримали призи та буклети Парку.
Основним меседжем заходів було «не нашкодь». Адже,
кожен з нас може зробити свій невеликий внесок у охорону водно-болотних угідь. Дуже приємно, що школярі були
активними, проявили зацікавленість та небайдужість. Маємо надію, що дана просвітницька діяльність сприятиме
примноженню обізнанності учнів, допоможе їм краще
пізнати й полюбити рідний край, а, в майбутньому, стати
не просто споживачами природних ресурсів, а мудрими
господарями.
НПП «Кармелюкове Поділля» висловлює щиру вдячність
педагогічним колективам та учням за можливість проведення подібних заходів.
Тетяна Сташенко, провідний фахівець
з екологічної освіти
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Вісник «Кармелюкового Поділля»
Зимовий облік тварин

Тварини - невід’ємна
частина кожного природного комплексу. Вони
відіграють суттєву роль
у функціонуванні природного середовища, є
невід’ємною частиною
природного ландшафту.
Тварини пристосовуються до існування в
екологічних системах,
пов’язані з ними і впливають на формування
рослинного покриву.
Географічне положення та біологічне різноманіття території національного природного парку «Кармелюкове Поділля» визначають багатство його фауни.
Для ділянки правобережного Лісостепу, в межах якої
створено Парк, в першій половині нашого століття зоологами було виявлено 58 видів ссавців, 324 види та підвиди
птахів, 10 видів рептилій та 11 видів амфібій.
За даними V тому Літопису природи на даний час ссавці
налічують 45 видів, птахи - 111 видів.

Домінуючими видами ссавців (без врахування мишоподібних гризунів, які спеціально не вивчались) є заєць сірий, козуля європейська, свиня дика; в помітній кількості
представлені кріт, їжак звичайний і лисиця звичайна; трапляються тхір лісовий, куниця лісова, білка.
Дані про чисельність диких тварин на території Парку
щорічно надходять від проведення обліку мисливської
фауни користувачами, землі яких входять до складу Парку. Це державні підприємства «Чечельницьке лісове господарство» та «Бершадське лісове господарство», а також користувач мисливських угідь - Чечельницька районна організація УТМР. Працівники Парку приймають активну участь в проведенні цих обліків.
Життя диких тварин проходить під впливом різноманітних факторів, які становлять загрозу для їх існування, тому
вони вимушені пристосовуватися до потайного способу
життя в місцях проживання, постійно пересуваючись територією. Внаслідок цих причин облік тварин ускладнюється, тому біологічні основи обліку ґрунтуються на таких
головних польових методах:
- виявлення в угіддях самих звірів чи птахів;
- виявлення слідів їх перебування (ознак життєдіяльності).
Тому, зимовий період найбільш сприятливий для обліку
тварин, зважаючи на сніговий покрив, що дає максимально повно провести облік за слідами тварин.

Чисельність диких тварин на території
НПП «Кармелюкове Поділля» за результатами обліку
землекористувачами у січні - лютому 2019 року
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Косуля
Заєць
Борсук
Куниця
Тхір
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Відділ СДО

Професійна підготовка
З 12-15 лютого поточного року проводилися курси підвищення кваліфікації з екології
для керівників служби державної охорони установ природнозаповідного фонду, у рамках
виконання Закону України
«Про
природно-заповідний
фонд України», за дорученням
Міністерства екології та природних ресурсів України в Державній екологічній академії
післядипломної освіти та управління.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та
управління – провідна організація Мінприроди України у
сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи
з питань охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки,
проведення екологічної експертизи, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокрема, екологічного
аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі
охорони навколишнього природного середовища, підготовки наукових еколого - експертних оцінок стану об’єктів

підвищеної екологічної небезпеки. Академія координує
розроблення та впровадження нових інструктивнометодичних та рекомендаційних документів щодо зазначених напрямів діяльності.
Академія здійснює освітню (перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 070801 –
екологія та охорона навколишнього середовища, напряму 0708 – екологія), науково-дослідну та інформаційнопросвітницьку роботу з актуальних питань природоохоронної діяльності, забезпечення раціонального природокористування та екологічної безпеки.
Слухачем курсів від національного природного парку
«Кармелюкове Поділля» був начальник відділу державної охорони. Під час навчання були опрацьовані наступні
теми.
1. Основні поняття екології. Аутекологія, демекологія та
синекологія.
2. Організація природоохоронної діяльності служби державної охорони установ природно-заповідного фонду
України.
3. Нормативно-правове регулювання охорони тваринного
світу природних екосистем.

4. Правові засади діяльності служби державної
охорони та напрямки
проведення профілактичної роботи щодо попередження порушень режиму об’єктів ПЗФ.
5. Державний нагляд (контроль) за спеціальним
використанням рослинних і тваринних ресурсів у
межах територій та об’єктів ПЗФ.
Всього в групі нараховувалось 16 слухачів - представників установ ПЗФ з різних регіонів України. Курси пройшли
надзвичайно плідно. Було розглянуто ряд важливих питань з організації роботи служби державної охорони, зокрема, припинення порушень природоохоронного законодавства, матеріально-технічного забезпечення. Всі жваво
ділилися власним досвідом, обмінювалися ідеями та напрацюваннями.
Олександр Дудник, начальник відділу ДО

Підсумки перевірки знань СДО

В кінці лютого 2019 року відбулася щорічна перевірка
знань працівників служби державної охорони національного природного парку «Кармелюкове Поділля», за підсумками навчання 2018 року.
Перевірка проводилася у формі тестів. Всього тестів 60.

На одне питання тесту запропоновано чотири варіанти
відповіді, одна з яких правильна, яка оцінювалася в один
бал. При умові набору:
- від 54 до 60 балів (до 10%) рівень знань вважався
«достатнім»;
- від 48 до 54 балів (до20%) рівень знань вважався
«умовно достатнім»;
- менше 48 (менше 20%) рівень знань вважався «недостатнім».
Для працівників, які показали «умовно достатній» рівень, проводилась подальша перевірка знань за допомогою додаткових питань. Для тих працівників, які показали
«недостатній» рівень знань призначено десятиденний
термін для підготовки та повторної перевірки.
Для проведення перевірки знань СДО було створено
комісію в складі:
голова комісії - заступник директора, головний природознавець Дудник Г.Л.,
члени комісії – начальник відділу науки Любченко В.Є.,
начальник відділу екології та рекреаційного благоустрою
Стороженко Л.І., начальник відділу державної охорони
Дудник О.М., провідний фахівець з кадрів Кича Л.П.
Всього перевірку знань пройшло 23 чоловіка. Найбільше
балів набрали: інспектор з охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ Муляр В.О., інспектор з охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ Літвіненко М.М., начальник Червоногребельського ПНДВ Усатий М.П., інспектор з охорони ПЗФ
Лузького ПНДВ Лебідь А.П., начальник Дохнянського
ПНДВ Шевченко Д.І. та майстер з охорони природи Червоногребельського ПНДВ Шуткевич В.М.
Найкращий результат, при оцінці знань отримало Червоногребельське ПНДВ.

Зведена відомість результатів
перевірки знань по ПНДВ
№

1
2
3
4
5

ПНДВ

Бритавське
Дохнянське
Лузьке
Любомирське
Червоногребельське
Разом по НПП

К-сть
перевірених,
чол.
4
6
5
4
4
23

Серед
ній
бал

Найвищ
ий
бал

Найнищ
ий
бал

44
49
50
42
57

48
56
54
56
59

38
45
47
29
56

48

59

29

Ганна Дудник, головний природознавець Парку
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Первоцвіти – під захист!
Календарна весна ще тільки починається. Лютий лякає
нас снігом і морозом та холодними вітрами. Але в природи свої виміри. На південних схилах пагорбів розквітли
підсніжники та шафран. Незабаром забринять квіти проліски, а за нею виткнуться із-під торішнього опаду ніжнозелені листочки черемші, забуяє різними кольорами ряст,
яскраво-жовто спалахне горицвіт. Вся ця краса називається первоцвіти або по науковому - ефемероїди. Це -багаторічні трав'янисті рослини, з коротким весняним циклом
розвитку і літнім періодом спокою. Надземні частини цих
рослин живуть лише протягом кількох тижнів, а решту
року перебувають у стані спокою у вигляді бульб,
цибулин чи кореневищ.
Збирання первоцвітів дуже шкодить тим, що не дає можливості цим рослинам утворити насіння, а виривання з
цибулинками призводить до повного знищення. Ушкоджуються й сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки, а
кожна зірвана рослинка первоцвіту – це втрата 15-20 насінин, які могли б дати нове покоління рослин у майбутньому.
Люди часто виривають їх з ґрунту разом з бульбоцибулинами, завдаючи непоправної шкоди популяціям. Знищуючи первоцвіти, вони розривають і нищать підстилку
лісів, галявин, узлісь, на яких ті зростали. Щоб зібрати 3040 букетиків ранніх квітів, браконьєру потрібно знищити
до 400 м поверхні грунту лісу. Якщо врахувати, що первоцвіти суцільним килимом не ростуть, то площа збільшиться в 10 разів. На місце кореневищних ефемероїдів приходять бур'яни.
Первоцвіти – це екологічна група рослин, яка нараховує
близько 500 видів.

Багато з них знаходяться на межі зникнення і потребують охорони. Їх охоронний статус визначений різними
охоронними списками, в тому числі Червоною книгою

України. У нашому регіоні до червонокнижних первоцвітів віднесені цибуля ведмежа, підсніжник білосніжний,
шафран сітчастий, тюльпан дібровний, сон великий, сон
розкритий, сон лучний.
Статтею 90 «Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України» передбачено, що погіршення, знищення середовища зростання рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища,
тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно
добутого.
Відповідно до ПКМУ від 7 листопада 2012 р. № 1030
розмір компенсації за незаконне добування, знищення
або пошкодження рослин і грибів з числа видів, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи
погіршення середовища їх зростання складає для вказаних видів від 49 до 62 грн. за одну рослину.
Багато ранньоквітучих рослин, які не мають охоронного
статусу, також зазнають нещадного винищення, що може
призвести до їх зникнення як виду. Місця їх зростання
знаходяться під охороною в межах території природо-

заповідного фонду України. Згідно статті 91. КУпАП
«Порушення правил охорони та використання територій
та об'єктів природно-заповідного фонду» знищення дикорослих трав’янистих рослин в межах територій та об'єктів
ПЗФ, тягне за собою накладення штрафу на громадян від
дев'яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів
вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів. Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення квіткових трав’янистих надземних рослин відповідно ПКМУ від 24 липня 2013 року № 541 складає 44 грн за одну рослину.
Наразі, по всій Україні розпочинається акція «Первоцвіт», яка має на меті запобігти винищенню цього безцінного дару природи. До неї долучаються правоохоронні
органи, працівники природоохоронних установ, Державна екологічна інспекція, громадськість.

З початку березня і до кінця травня служба державної
охорони національного парку «Кармелюкове Поділля»
посилює патрульно-рейдову роботу у місцях зростання
первоцвітів та активізує профілактичну і еколого-освітню
роботу серед населення.
Закликаємо всіх берегти квітучу красу рідного краю та
долучитися до природоохоронної акції «Первоцвіт»!
Відділ державної охорони

І знову вчимось….
З 18 по 21 лютого 2019 року, в рамках реалізації проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»
працівник національного природного парку «Кармелюкове Поділля» Стороженко Л.І. пройшла навчання під
час тренінгу для тренерів: «Методика і практика роботи з
дорослою аудиторією» для забезпечення якості та доступності неформальної освіти в діяльності установ природоохоронного фонду України, що проходив у м.Львів.
Організаторами заходу виступили Міністерство екології
та природних ресурсів України, Західноукраїнський ресурсний центр, Представництво DVV International в Україні, за

сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
Хочеться зазначити, що даний модуль був організований вдруге, перший модуль навчання пройшов з 20 по 21
листопада 2018 року, також у м.Львів, де усі присутні, по
закінченню навчання, отримали так зване «домашнє завдання».
В рамках другого модуля тренінгу працівники Національних парків зі всієї України презентували результати даного «домашнього завдання», з вивчення навчальних
потреб, вчились на практиці створювати програми даного
напрямку роботи та відповідної цільової аудиторії.
Надзвичайно плідною та активною була робота 4-х денного тренінгу, учасники заходу вчились застосовувати
інтерактивні вправи, нові методи та підходи до навчання,
відпрацьовували уміння в проведенні інтерактивних занять, вчились роботі у групах, постійно обмінювались досвідом роботи, що передбачало жваве спілкування з колегами.
Під час тренінгу обговорювались європейські тенденції
у навчанні працівників природно-заповідного фонду,
створювались нові навчальні програми, відповідно до
навчальних потреб.
Постійний обмін досвідом між учасниками тренінгу
додавав обізнаності в проблемах природоохоронних
установ та обговорювались спільні шляхи їх вирішення.

По закінченню тренінгу всі учасники отримали корисні
знання та відповідні сертифікати.
Надзвичайно велика подяка усім організаторам, сподіваємось, що застосування набутих практичних умінь лише
покращать якість проведення освітніх заходів, занять, екскурсій на території національного природного парку
«Кармелюкове Поділля».
Людмила Стороженко, начальник відділу екологоосвітньої роботи та рекреаційного благоустрою

Народні прикмети лютого
Лютий – останній місяць зими. У народі його називають
по-різному: «лютень», оскільки бувають ще в цей час люті
морози, а також «бокогрій», так як вже починає проглядати сонечко, пригрівати боки. Існує приказка: «Місяць
лютий, запитує: як взутий?». Століттями накопичувалося
багато народних прикмет лютого, за якими можна передбачити майбутні літо, осінь і зиму, врожай, погоду на най-

ближчі дні. Прикмети про погоду в лютому:
- На початку лютого тепло, тане сніг – до посереднього
врожаю.
- Лютий холодний і сухий – серпень жаркий.
- Лютий теплий – до холодної весни, а морозний – до
сприятливого льоту.
- В лютому багато інею – влітку буде багато роси й багато

меду.
- Якщо видасться лютий дощовим, то такими ж можна
чекати весну і літо. Погожий лютий віщує посуху влітку.
- Сильні морози – до короткої зими.
- В кінці лютого багато довгих бурульок – до довгої весни.
- Безсніжний лютий загрожує літньою засухою.
- Грім у лютому – до сильних вітрів.

Вісник «Кармелюкового Поділля»
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Природно– заповідний фонд Вінниччини
Могилів-Подільщина — південно-західна окраса України
Могилів-Подільщина— південно-західна окраса України. Її унікальність у:
- Найбільшій кількості заповідних об’єктів в області
– 33. Заказники «Вендичанська дубина», Грабарівський
ландшафтний, Бронницький ботанічний, «Стрімкач», регіональні ландшафтні парки «Мурафа», «Дністер» та інші.
- Наявності двох пам’яток із статусом Національна – Лядівський монастир, Григорівське городище.
Лядівський скельний монастир – пам’ятка ІХ-ХІ ст., форпост православ’я нашої держави. За легендою і народними переказами — це перше пристанище на шляху з Афона в Київ преподобного Антонія Києво-Печерського. Печерна церква у крейдяній горі – пам’ятник архітектури ХІ ст..
Сьогодні – це печерний православний діючий чоловічий

монастир, один з 3-х, яких є у світі. Є складовою частиною
заповідника історичного, геологічного, ботанічного с. Лядови.
Григорівське городище – археологічна пам’ятка, яка
має значення для вивчення історії з УІІІ ст. до н.е. і уявляє
собою спорудження могутньої дерево-земляної фортеці.
Належить воно до городищ епохи раннього заліза, знайдені під час розкопок предмети належать до рідкісних
знахідок.
- Наявності однієї з 2-х пам’яток, яких є у світі (в Африці та в Україні) – Грушківської свити.
Грушківська свита – це унікальне явище в природі, всього в двох місцях на земній кулі – на Африканському конти-

ненті і у нас. Найстаровинніша на українському кристалічному щиті, вік якої сягає 400 млн. років, ця «зіркова рана»
зберігається в нас для винахідників і містить дуже цінну
інформацію про космічні «бомбардування», хімічний
склад комет, геологічні процеси минулого. Для нас – це
величезний шанс «доторкнутися» до космосу, відчути
його подих, побачити, як контакт з ним змінює ландшафт,
настрій природи.
- Створенні Білатерального парку (міжнародний
ступінь цінності об’єкту). Створити на Дністрі національний парк, який проляже територією 2-х держав – Молдови і України в рамках транскордонного співробітництва
(за Екологічною програмою ООН у рамках ініціативи
«Довкілля і безпека») вважають за доцільне фахівці інституту ботаніки ім. М.Холодного НАН України.
Дністер – транскордонна річка, яка бере початок в українських Карпатах, протікає територією Молдови та знову
потрапляє до України, де впадає в Чорне море. Обстеження підтвердили рослинне багатство долини Дністра. Науковці підтвердили і різноманіття видів птахів (пернатим
сприяють достатня кормова база та відсутність фактора
тривоги)
- Наявності природних родзинок: рослини з Червоної
книги, поєднання лісостепу і Криму, кордон, рельєф, Лядівський крейдовий виступ – єдиний на Вінниччині.
На Поділлі, зокрема й тут, вчені нарахували більше 2
тисяч видів рослин: на території району можна зустріти
кримські рослини: платан, барбарис, софора, кримська
сосна та інші.
Вендича́нська Дуби́ на — ботанічний заказник загальнодержавного значення. Розташований в межах МогилівПодільського району Вінницької області, у лісовому масиві на західній околиці смт Вендичани. Площа 373 га. Створений у 1978 р. Підпорядкований Могилів-Подільському
держлісгоспу.
Охороняється лісовий масив у межиріччі Лядової та Немиї (притоки Дністра). На території заказника переважають дубово-грабові насадження віком 70—100 років. У
підліску зростають бруслина бородавчаста та європейська, ліщина, свидина, крушина. На окремих ділянках росте
глід одноматочковий. У трав'яному покриві зростають

Адміністрація
та весь колектив
НПП ―Кармелюкове Поділля‖
щиро вітає
з Днем народження
12.02 — Сташенка Олександра Сергійовича,
пожежника-респіраторника Бритавського
ПНДВ;
19.02 — Брижатого Анатолія Івановича,
дільничого інспектора з охорони ПЗФ Дохнянського ПНДВ.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь
довгий вік!
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рідкісні види: лілія лісова, любка дволиста, коручка чемерникоподібна, гніздівка звичайна, занесені до Червоної
книги України, а також чемериця чорна і півники злаколисті, які є реліктами. Охороняється в заказнику генофонд
лікарських рослин: конвалії травневої, буквиці лікарської,
наперстянки великоцвітої, перстачу білого, материнки
звичайної, звіробою звичайного тощо.

Даний масив розташований на широкому межирічному
плато з плоскохвилястим рельєфом. В його складі переважають дубово-грабові і дубові ліси віком 70-100 років.
Найбільшу цінність в заказнику являє собою асоціація
дубових лісів свидиново-гірськоосокових типового складу
і будови, що займає плоскі слабодреновані ділянки плато.
Асоціація дубових лісів свидинно-конвалієвих займає
пологі схили або невисокі вузькі гребені плато. Грабоводубові ліси заказника характеризуються складним складом і будовою. В складі їх деревостану, крім дуба черещатого і граба звичайного, входять берека, ільм граболистий, ясен високий. В цих лісах виражений характерний
екологічний ряд асоціацій: у верхній частині схилів - з осокою волосистою, в середніх - із зірочником лісовим, в нижніх - із яглицею. Значні площі дубово-грабових та їх похідних грабових лісів в заказнику в минулому підпадали під
випас, на їх місці в наш час сформувалися ценози з домінуванням в травостані рудерального виду - розрив-трави
дрібноквіткової.

Новини книговидання
Вийшла в світ книга «Земноводні та плазуни» із
серії «Природа Вінниччини», автори видання Ремінний В.Ю.— к.б.н. старший науковий співробітник
Сектору проблем навколишнього середовища Науково-організаційного відділу Президії Національної
академії наук України та Матвійчук О.А — к.б.н.,
доцент кафедри біології Вінницького ДПУ ім. М.Коцюбинського.
Метою написання цієї книги було подолання браку сучасної інформації щодо холоднокровних тварин Східного Поділля і, зокрема, Вінниччини.
Матеріалом для написання послужили результати
польових спостережень, що проводилися авторами
починаючи з 1996 року під час навчально-польових
практик виходів в природу, а, пізніше, й наукових
експедицій.
Книга являє собою перший довідник, що присвячений вивченню холоднокровних тварин.
Поряд із стислим оглядом історії досліджень наведено огляд основних методів вивчення амфібій та
рептилій, а також видові нариси для всіх видів, що
були достовірно зареєстровані на згаданій території.
Видання призначене для фахівців-біологів, а також
для викладачів та студентів природничих факультетів, може бути цікавою вчителям біології, фахівцям з
охорони природи, краєзнавцям.
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