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3 березня — Всесвітній день дикої природи  

21 березня — Всесвітній день лісів  

 20 грудня 2013 року шістдесят восьмою сесією Гене-
ральної Асамблеї ООН прийнято резолюцію, якою поста-
новлено відзначати 3 березня День дикої природи. У ре-
золюції з цього приводу зазначається цінність диких тва-
рин і рослин, особливо тих, які потребують захисту.  
       Поняття «дика природа» («wilde-rness») найтіснішим 
чином пов'язане зі свободою і незалежністю. По одному з 
визначень: «Дика природа» - це саморегулююче, незале-
жне середовище проживання диких тварин і рослин, яке 
самостійно розвивається. Це місце, час, що залишився в 
значній мірі не керованим і не зміненим людьми, що зна-
ходиться  в  свавільному, само визначеному, само упоряд-
кованому, неконтрольованому стані». 

      Поняття «дика природа» походить від давнього кельт-
ського вислову, яке означає «незалежні, самостійні зем-
лі». Вони не можуть бути ні прирученими, ні дресирова-
ними, вони вільні від усілякої людської колонізації. Дика 
природа існує сама по собі і сама для себе. 
       Дика природа, за визначенням, повинна бути дика і 
вільна. Це її головна фізична характеристика. Саме понят-
тя «дика», як  писав Гаррі Снайдер, несе в собі підтекст 
безладу  і порушення законів. Тому що всякий порядок 
залишає права на свободу. Дика природа - це земля з вла-
сною волею. Дика природа - це шедевр.     
   Гаррі Снайдер (рід. 1930 рік) - відомий сучасний амери-
канський екофілософ, письменник, поет. Викладає в уніве- 

рситеті Каліфорнії. Член ред-
колегії журналу «Екологічна 
етика» («Envirenmental ethics»). 
Лауреат Пулітцерівської премії 
(1975) за книгу «Черепаший 
острів», яка принесла йому сві-
тову славу. Його погляди мож-
на охарактеризувати як «духо-
вна екологія». Опублікував 14 
книг поезії та прози на захист 
дикої природи. Поет неоднора-
зово заявляв, що його виборчим 
округом буде дика природа, а 
він - її спікером 
 

   21 березня відзна-
чають Всесвітній 
день лісів за роль і 
значення лісів та 
лісового господарст-
ва в житті суспільст-
ва. Щороку в цей 
день фахівці в усьо-
му світі знаходять 

час для обговорення цінності лісу. Населення може дізна-
тися, як відбувається або ж має відбуватися збалансоване 
управління лісами, невиснажливе використання лісових 
ресурсів (без заподіяння шкоди лісовим екосистемам) з 

метою їх збереження для майбутніх поколінь. 
   Цю традицію було започатковано в 1971 році під час 
загальних зборів Європейської конфедерації сільського 
господарства, на яких було обговорено важливість вміння 
цінувати значення власних лісових ресурсів. Так і зароди-
лася ідея проголошення Всесвітнього дня лісів, яка одразу 
ж була підтримана Продовольчою та сільськогосподарсь-
кою організацією ООН (ФАО). Європейська конфедерація 
сільського господарства зазначила, що цей день має бути 
набагато важливішим за Всесвітній день дерева. 
   «Всесвітній день лісів потрібно використовувати для 
поширення інформації про всі аспекти багатства лісу, 
представлені з трьох позицій: виробництво, захист та від-

новлення, а також їхній зв’язок із заповіданням», – було 
зазначено конфедерацією. 
      Ліси України за призначенням і розміщенням викону-
ють переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітар-
но-гігієнічні, оздоровчі та інші) функції, мають обмежене 
експлуатаційне значення. По території України вони роз-
ташовані дуже нерівномірно, сконцентровані головним 
чином у Поліссі та Українських Карпатах. Лісистість у різ-
них природних зонах має значні відмінності й не досягає 
оптимального рівня, за якого ліси найпозитивніше впли-
вають на клімат, ґрунти, водні ресурси, пом’якшують нас-
лідки ерозійних процесів, а також забезпечується одер-
жання більшої кількості деревини. 

      21 березня 2019 р. на базі  Вінницького національного 
аграрного університету, на факультеті економіки та підп-
риємництва, відбулась Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму 
України: економічні, освітні, організаційні, правові». 
     З привітальним словом до усіх присутніх звернувся рек-
тор  Вінницького національного аграрного університету 
Мазур Віктор  Анатолійович  з побажанням учасникам 
конференції успішно презентувати свої наукові дослі-
дження, сприяти обміну досвідом, поділитись своїми ін-
новаційними ідеями, прогресивними педагогічними тех-
нологіями та здобутками науково-освітньої праці в сфері 
зеленого туризму. 
      Декан факультету економіки та підприємництва Саль-
кова Ірина Юріївна побажала усім присутнім на конфере-
нції плідної роботи та висловила впевненість, що кожен із 
учасників отримає від заходу професійне задоволення.  
      Участь у конференції забезпечили близько 70 науково-
педагогічних працівників, аспірантів, магістрів із Вінниць-
кого національного аграрного університету, Національно-
го університету біоресурсів та природокористування Укра-

їни, Житомирського державного технологічного універси-
тету, Тернопільського національного педагогічного уні-
верситету, Вінницького фінансово-економічного універси-
тету, Вінницького торговельно-економічного коледжу 
Київського національного торговельно-економічного уні-
верситету та інших вузів України, представники підпри-
ємств та організацій - директор мережі туристичних аген-
цій «Анекс-тур» В.В. Замрій, Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку Вінницької 
обласної державної адміністрації представила заступник 
директора - Кулявець В.Г., делегація національного при-
родного парку «Кармелюкове Поділля», яку  представи-
ли: в.о.ди-ректора Романчук О.П. начальник відділу еко-
лого-осві-тньої роботи та рекреаційного благоустрою Сто-
роженко Л.І., провідний фахівець з рекреаційного благоу-
строю Сошнікова Л.М. 

        У ході пленарного засідання були представленні  такі 
питання: туристичні освітні ініціативи майбутнього; транс-
формаційні можливості для України; специфіка чартерних 
та регулярних авіаперевезень; туристично-рекреаційний 
потенціал Національного природного парку «Кармелюко-
ве Поділля»; роль організацій громадського суспільства у 
просуванні туристичного та соціального підприємництва у 
сільських громадах.  
      У центрі уваги та жвавої дискусії опинилася доповідь 
заступника директора Департаменту міжнародного спів-
робітництва та регіонального розвитку Вінницької облас-
ної державної адміністрації Кулявець Веги Габдрахимів-
ни, яка охарактеризувала туристичний потенціал Вінниць-
кої області. 
        Із корисною науковою інформацією на пленарному 

засіданні виступили також науково-педагогічні працівни-
ки Вінницького національного аграрного університету: 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньо-еконо-
мічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
Ю.В. Ставська; д.е.н., доцент кафедри менеджменту зов-
нішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної 
справи та туризму О.М. Головня; старший викладач кафе-
дри математики, фізики та комп’ютерних технологій Ю.Л. 
Хом’яківський та ін. 
       Під час перерви на каву було продемонстровано 3D-
тур історичними місцями Вінниччини та діяльність віртуа-
льної туристичної агенції, що стають незамінними новітні-
ми технологіями у сфері туризму і подорожей.              
       Робота секційних засідань проходила під керівницт-
вом викладачів кафедри менеджменту зовнішньоеконо-
мічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 
у таких напрямках: «Організаційно-економічне забезпе-
чення розвитку зеленого туризму в Україні» - керівник 
Головня О.М.; «Інституційно-правові засади підтримки 
сільського зеленого туризму» - керівник Ставська Ю.В.; 
«Науково-освітні аспекти сприяння розвитку туризму» - 
керівник Табенська О.І.;  «Проблеми використання еконо-
мічного потенціалу України та її регіонів» - керівник Іва-
щенко А.В., де було заслухано та обговорено багато ціка-
вих доповідей. 
        Всеукраїнська науково-практична конференція стала 
вдалою нагодою для науковців і спеціалістів-практиків 
обмінятися досвідом, новими напрацюваннями, досяг-
неннями та відкриттями в сфері зеленного туризму. 

Людмила Стороженко, начальник відділу еколого-
освітньої роботи та рекреаційного благоустрою 



2  ст.                                          Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Календарні дати природоохоронного режиму території Парку 

Будьте пильними з вогнем! 

   І.  Вегетаційний період – період року, коли можливе 
зростання і розвиток (вегетація) рослин. Тривалість зале-
жить від географічної широти, клімату.  Для кліматичних 
умов території Парку  вегетаційний період встановлюєть-
ся з 1 березня по 1 листопада (дата стійкого переходу 
температури повітря через + 5° С). Для ботанічних заказ-
ників у цей період встановлено режим, який забороняє 
проведення будь якої господарської діяльності, що зможе 
призвести до пошкодження трав’янистого покриву та вер-
хнього шару ґрунту. 

   ІІ. Сезон тиші  -  період масового розмноження диких 
тварин, з 1 квітня до 15 червня, під час якого забороняєть-
ся проведення робіт та заходів, які є джерелом підвище-
ного шуму та неспокою (стрільба, проведення вибухових 
робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання 
моторних маломірних суден, проведення ралі та інших 
змагань на транспортних засобах)».  
   Особливо важлива заборона на проведення будь-яких 
санітарних рубок — суцільних і вибіркових, не лише в лі-
сах, але і в об'єктах зеленого насадження міст і населених 

пунктів. Для об'єктів ПЗФ ця заборона взагалі украй потрі-
бна, адже санітарні рубки, що проводяться навесні, зри-
вають гніздування різних видів птахів, передусім, хижих, а 
також заважають розмноженню диких видів звірів, у тому 
числі мисливської фауни. 

   ІІІ. Пожежонебезпечний період – це частина року, коли 
виникають пожежі в природних екосистемах та сільсько-
господарських угіддях (з моменту сходження снігового 
покриву навесні до настання стійкої вологої осінньої пого-
ди або утворення снігового покриву). Оголошений з 15 
березня по 15 жовтня.  
   Впродовж пожежонебезпечного періоду підприємст-
вам, установам, організаціям (незалежно від виду їх дія-
льності, форм власності) та громадянам забороняється: 
- розведення  багать  у лісі;  
- заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів 
та інших механізмів, за винятком тих, що  використову-

ються  для лісогосподарської мети;  
- відвідування населенням хвойних насаджень при підви-
щеному класі пожежної небезпеки (надзвичайна небез-
пека) ; 
- палити, кидати у лісі, на сільськогосподарських угіддях, 
торфовищах непогашені сірники, недопалки; 
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях 
лісового фонду та сільськогосподарського призначення, а 
також на інших земельних ділянках, що безпосеред-
ньо примикають до лісу та сільськогосподарських угідь;  
- залишати під час будівництва доріг, газопроводів, ме-
реж електропередачі, зв'язку, радіофікації, інших комуні-
кацій та об'єктів деревні залишки і горючі матеріали;  
- звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, 
будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо. 
   Підприємствам, установам, організаціям та громадянам 
необхідно підвищувати контроль за станом пожежної 
безпеки в рекреаційних зонах, відведених для відпочин-
ку. 

Відділ державної охорони Парку 

   З настанням весни все частіше можна побачити, як на 
сільськогосподарських угіддях, уздовж автодоріг і, навіть, 
у населених пунктах горить суха трава. Як правило, люди, 
які її підпалюють, переконані, що, таким чином, вони роб-
лять корисну справу. 
   Та насправді вони наражають на небезпеку своє здоро-
в’я і суттєво погіршують стан довкілля. 
   Пожежа виникає головним чином із за необережного 
поводженням з вогнем. Інколи, для виникнення масштаб-
ної пожежі достатньо, навіть, непогашеного недопалка, 
недбало кинутого на узбіччя, адже швидкість поширення 
вогню (особливо, коли на вулиці суха й вітряна погода) 
надзвичайно висока, тому локалізувати його на відкритих 
ділянках важко. Тож варто замислитись, наскільки небез-
печним може стати розведене під час відпочинку багаття 
чи спалювання сухої трави та сміття. Не випадково ще в 
XІX ст. в пожежній Інструкції було вказано: «Приїжджим, 
також ходячим за грибами і ягодами, заборонено розкла-
дати вогонь дорогою, а найбільше в лісах». Майже 200 
років природоохоронці нагадують людям про цю законну 
вимогу, але дуже часто ці слова не досягають мети. 
    Навесні кожному з нас хочеться помилуватись приро-
дою: теплими променями, першими квітами та вдихнути 
на повні груди свіжого повітря. Саме тому, мешканці міст 
та сіл активно вирушають на відпочинок до найближчих 

мальовничих куточків – лісів, річок та гайків. 
   Популярним серед маршрутів рекреантів є місця відпо-
чинку на території національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля». Саме тому, одним із головних 
завдань служби державної охорони є попередження та 
недопущення пірогенних явищ на території Парку, шля-
хом впровадження комплексу наступних заходів: 

- рейди та патрулювання території, з метою виявлення 
порушників природоохоронного законодавства і дотри-
мання правил пожежної безпеки; 
- спільні рейди з працівниками інших контролюючих орга-
нів, на яких покладено   забезпечення дотримання вимог 
природоохоронного законодавства та правил пожежної 
безпеки; 
- залучення пожежного трактора до патрулювань та з ме-
тою оперативного реагування на пожежу; 
- випуск буклетів на природоохоронну та протипожежну 
тематику, проведення бесід з місцевим населенням, лек-
ції у навчальних закладах. 
   Більша територія Парку – це ліси. З давніх часів  люди 
намагалися відмежувати ліс від вогню. Вже в  XІ ст. при 
Ярославі Мудрому передбачалися сурові заходи  пока-
рання за підпал лісу. Гасити лісові пожежі закон зобов’я-
зував усіх, хто знаходився від пожежі в 10 верстах. Відпо-
відальність за пошкодження території природо-
заповідного фонду, в тому числі і в наслідок пожеж, пе-
редбачена статтею 91 Адміністративного кодексу України.  
   Шановні відвідувачі національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля», будьте обережні з вогнем, до-
тримуйтесь правил поведінки в пожежонебезпечний пері-
од, який оголошений з 15 березня. 

 Відділ державної охорони Парку 

Підвищення кваліфікації фахівців 

   З 18-21 березня поточного року  проводилися курси під-
вищення кваліфікації з управління природоохоронними 
територіями та об’єктами природно-заповідного фонду, у 
рамках виконання Закону України «Про природно-запо-
відний фонд України», за дорученням Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України в Державній екологіч-
ній 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 меха-
нізмів екологічного менеджменту, зокрема, екологічного 
аудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі 
охорони навколишнього природного середовища, підго-
товки наукових еколого-експертних оцінок стану об’єктів 
підвищеної екологічної небезпеки. Академія координує 
розроблення та впровадження нових інструктивно-мето-
дичних та рекомендаційних документів щодо зазначених 
напрямів діяльності. 
   Академія здійснює освітню (перепідготовка та підви-
щення кваліфікації фахівців за спеціальністю 070801 – 
екологія та охорона навколишнього середовища, напря-
му 0708 – екологія), науково-дослідну та інформаційно-
просвітницьку роботу з актуальних питань природоохо-
ронної діяльності, забезпечення раціонального природо-
користування та екологічної безпеки. 

   Слухачами курсів від національного природного  парку 
«Кармелюкове Поділля» були провідний інженер з відт-
ворення природних екосистем - Демченко С.В. та началь-
ник Любомирського ПНДВ – Білобров С.І. Під час навчан-
ня були опрацьовані наступні теми: 
1. Методи збереження біорізноманіття. 
2. Актуальні проблеми природно-заповідної справи. 
3. Екологічний менеджмент територій та об’єктів ПЗФ. 
4. Регіональні особливості управління природоохоронни-
ми науково-дослідними дільницями. 
   Всього в групі нараховувалось 18 слухачів - представни-
ків установ ПЗФ з різних регіонів України. Курси пройшли 
надзвичайно плідно. Було розглянуто ряд важливих пи-
тань з організації управління природоохоронними науко-
во-дослідними відділеннями, зокрема, припинення пору-
шень природоохоронного законодавства, матеріально-
технічного забезпечення. Всі жваво ділилися власним 
досвідом, обмінювалися ідеями та напрацюваннями. 

Сергій Демченко, провідний інженер з відтворення  
природних екосистем 
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Край, де живе сон 

    Екологічна акція «Первоцвіт» 

    Унікальна рослина «Любомирської дачі» 
   Урочище «Любомирська дача» - східна межа  НПП 
«Кармелюкове Поділля» від межі Одеської області, єдине 
місце локації шафрану сітчастого. 
   Шафран сітчастий – Crocus reticulatus Steven ex Adams 
(C. luteus M.Bieb., nom. illeg., C. variegatus Hoppe et 
Hornsch.), занесений до Червоної книги України. 

   Таксономічна належність: Родина Півникові — Iridaceae 
Природоохоронний статус виду: Неоцінений. 
   Наукове значення: Субсередземноморсько-малоа-
зійський вид на пн.-сх. межі ареалу.  
   Структура популяцій: Популяції локальні. Росте на степо-
вих схилах балок і річкових долин, серед чагарників, на 

узліссях та в дібровах (кл. Querco-Fageteae).   
   Загальна біоморфологічна характеристика: Геофіт. Вес-
няний ефемероїд. Багаторічна трав’яна рослина 8–30 см 
заввишки. Бульбоцибулина з грубо сітчасто-волокни-
стими, нерідко розірваними оболонками. Листки (3-4) 
вузькі, шилоподібні, з’являються одночасно з квітками і 
після цвітіння дуже видовжуються. Покривало 2–3-листе. 
Квітки білі або блідо-фіалкові з ніжно-бузковими смужка-
ми, приймочка жовтогаряча. Цвіте у березні-квітні. Пло-
доносить у травні-червні. Розмножується бульбоцибули-
нами та насінням. 
   Ось уже третій рік поспіль, як ведеться моніторинг за 
станом популяції шафрана сітчастого на території НПП 
«Кармелюкове Поділля».  Вперше він був виявлений 05 
березня 2017 року в урочищі «Любомирська дача» в кіль-
кості до 60 особин. Проте, як показує практика, популяція, 
на жаль, не збільшується. Цьому сприяють ряд чинників:  
експансія чагарникових рослин та задерніння території. 
Одне радує – те, що територія досить віддалена від насе-
леного пункту, тож, сподіватимемось, хоч викопувати йо-
го не будуть.  
   За даними експедиційних досліджень, відділом науки, 
разом із співробітниками Любомирського ПНДВ, цього 
року було нараховано лише 6 генеративних особин дано-
го виду (шафрана сітчастого). Ювенільних та іматурних 
особин через задернованість території  підрахувати не 

змогли. Тому ми рахували лише генеративні. 
   Сподіватимемось, що найбільшою причиною зменшен-
ня кількості особин будуть саме кліматичні показники, 
тож, популяції шафрана сітчастого загрози зникнення не 
буде, а експансію чагарникових видів буде вирішено осо-
бисто працівниками даного відділення.  Це не тільки до-
поможе зафіксувати унікальну флору нашого краю, а й 
сприятиме збереженню природного середовища, захисту 
неповторного рослинного світу нашого регіону. 

Любов Марківська, старший науковий співробітник  
відділу науки; Ніна Шпак,  науковий співробітник  

   Флора національного природного парку «Кармелюкове 
Поділля» дуже багата. Кожної пори року рослинність вра-
жає різнобарвними кольорами. Особливо навесні, коли 
зароджується нове життя - з’являються первоцвіти. Розпу-
скання квітів у них відбувається ще до появи листків на 
деревах. Підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний, про-
ліска дволиста, сон-трава, ряст, шафран сітчастий, цибуля 
ведмежа, горицвіт, анемона, конвалія, медунка, мати-й-
мачуха, тюльпан дібровний – це неповний перелік перво-
цвітів, які зустрічаються на території Парку. 
   З метою збереження унікальної ранньовесняної флори в 
НПП щовесни проводиться Всеукраїнська акція 
«Первоцвіт», мета якої – привернути увагу до проблеми 
збереження ранньоквітучих рослин та сформувати у під-

ростаючого покоління природоохоронні навички і почуття 
відповідального ставлення до природи. 
   Щоб попередити та усунути порушення природоохорон-
ного законодавства працівники відділу служби охорони 
Парку розповсюджували інформаційні листівки, проводи-
ли роз'яснювальну роботу серед населення Чечельниць-
кого району. Провідний інженер з відтворення природних 
екосистем Сергій Демченко та начальник Любомирського 
ПНДВ Сергій Білобров провели екологічний урок в Стра-
тівській школі для молодших школярів. Наголошувалось, 
що зриваючи первоцвіти – ми губимо їх. Саме масовий 
збір – одна з головних причин різкого зменшення ранньо-
квітучих рослин, занесених до Червоної книги України. Із 

лісу краще принести гарний настрій, спогади про тишу та 
аромат весняного повітря. На згадку про зустріч  учні 
отримали флаєра з інформацією про першоцвіти Парку.  
   Працівники відділу еколого-освітньої роботи та рекреа-
ційного благоустрою організували та провели пізнавальні 
заходи для учнів Чечельницької СЗШ І-ІІІ ст. № 2, Вербсь-
кої СЗШ І-ІІІ ст., Торканівської СЗШ І-ІІ ст. та Цибулівської 
СЗШ І-ІІІ ст. 
   За допомогою мультимедійної презентації еко-освітяни 
розповіли школярам про ефемероїди Парку, їхній життє-
вий цикл, екологічне значення в природі, вчили дітей обе-
рігати беззахисну красу.  

   Також повідомили про штрафи за зривання первоцвітів. 
Кожен з присутніх усвідомив те, що знищення первоцвітів 
– злочин, скоєння якого тягне за собою накладання штра-
фу на порушників природоохоронного законодавства 
України.  

   Діти охоче брали участь у конкурсах, іграх, вікторинах і 
пообіцяли не нищити первоцвіти. Нові знання та естетич-
не задоволення від участі у заході - допоможуть дітям 
берегти природу і цінувати красу рідного краю. 
   Сподіваємося, що більшість із учасників заходів стануть 
свідомими природокористувачами. 

Тетяна Сташенко, провідний фахівець 
з екологічної освіти 

   На території НПП «Кармелюкове Поділля» незвичайно 
рано цього року порадувала своїм цвітом рідкісна росли-
на сон-трава. 
   Зазвичай, на ще сонних, вкритих сухою травою схилах 
масове цвітіння спостерігалось на початку квітня. Цієї вес-
ни все зацвіло раніше, тож і фото сон-трави вдалося зро-
бити ще 18 березня. 
   Цю велику квітку ніжно фіолетового кольору недарма 
називають королевою весни. Сон тягнеться до сонця з 
густих сріблястих опушеннях стебел, наче з пухнастої шуб-
ки. Розпустившись повністю, квіти втрачають пушок і ста-
ють схожими на дзвоники, що розхитуються під поривами 
вітру. На відміну від інших первоцвітів, сон-трава кили-
мом не встеляється по-землі. Квіти з’являються окремими 
кущиками. 

Рід сону 
налічує 
кілька 
десятків 
видів, 
пошире-
них го-
ловним 
чином в 
Центра-

льній і Західній Європі, на Кавказі, в Західному і Східному 
Сибіру. 
   На території НПП «Кармелюкове Поділля» в урочищі 
“Вишенька”,  знаходиться одна з найбільших, за кількістю, 
на півдні Вінницької області популяція сон-трави, яка 

представлена трьома видами: сон розкритий, сон лучний, 
сон великий. Зараз квітує сон великий.  
   Рослина дуже декоративна і шкода, що її бездумно ни-
щать, зриваючи, викопуючи, тому все менша кількість 
зустрічається цієї весняної красуні у нашій місцевості.  
   Диво-квітка прикрашатиме простори урочища до сере-
дини квітня. Тож НПП запрошує всіх бажаючих відвідати 
кай, де живе сон. 
   PS: Якщо вам подобається ця квітка, то насіння росли-
ни можна придбати в садових магазинах, виростити на 
підвіконні або клумбі. Сон-траву можна розмножувати 
насінням, а також частинами кореневища. На одному 
місці вона може рости понад десять років. Сіянці почи-
нають цвісти на другому-третьому році життя.  

Тетяна Сташенко, провідний фахівець з екоосвіти 
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Заповідне урочище «Маруньків сад» 
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НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає з Днем народження 

03.03 – Дмитришина Ігоря Григоровича,  
природоохоронця VI розряду Червоногребель-
ського ПНДВ; 

12.03 - Бунича Володимира Петровича, 
інспектора з охорони ПЗФ Лузького ПНДВ; 

14.03 - Чередника Віталія Михайлови-
ча, інспектора з охорони ПЗФ Дохнянського 
ПНДВ; 

30.03 – Климковича Володимира Євгені-
йовича, в.о. юрисконсульта. 

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні капельки страждань. 
Життя хай квітне, мов вишневий сад, 
                         І кожен день усміхнено радіє, 
                                  А доля — подарує зорепад 
                                                Здоров'я, миру,  
                                                   успіхів, надії. 

    Цибулівка розташована уздовж берегів річки Бережан-
ки — притоки Південного Бугу, на південному заході Трос-
тянецького району у лісостеповій природно–ландшафтній 
зоні. 
   Завдяки односельцю Івану Малюті, кілька пам'яток при-
роди села стали пам'ятками природи державного значен-
ня. Це два державних заповідних урочища — «Панько-
ве» (7,3 га) і Маруньків сад (4,5 га), сім державних пам'я-
ток природи, зокрема Цибулівська Діброва, Джерело 
«Гвинтове», Джерело «Демидова криниця», Джерело 
«Худенкова криниця», Джерело «Черешневий дзвін», 
урочище Замчище або Поруби (отримало назву від форми 
окреслення рельєфу). 
   Огруд — мальовнича околиця села, яка має походження 
від польського слова, що українською означає «город». 
На цій місцевості отримали земельні наділи кріпаки пана 
Сабанського в 1861 році. 
   Курсантська ділянка — велика частина лісу недалеко 
від села, на якій курсанти військового училища м. Одеси 
заготовляли балки для будівництва першої залізниці Оде-
са — Київ. 
   Парубоцька криниця або Криниця Слави. Для всіх поко-
лінь цибулівців вона була символом відваги і слави пред-
ків, оборонців рідного краю. Цій криниці більше 350 ро-
ків. В роки Німецько-радянської війни з неї пили воду пар-
тизани, пригощався її водою і дев'ятнадцятирічний Герой 
Радянського Союзу Михайло Іванович Надутий, який заги-
нув в 1944 році в Чехословаччині. 
   Гайдамацький яр. За часів Коліївщини в ньому перехо-
вувались гайдамаки. Місцевість дуже багата на дичину, 
ягоди, гриби, цілющі джерела, з яких лісники пізніше спо-
рудили криницю, віддалена «від людського ока» була 
зручною для перепочинку між військовими операціями та 
переховування від переслідування ворогів.  

   Гайдама́цька Ба́лка  — ботанічний заказник загальноде-
ржавного значення в Україні. Розташований у межах Трос-
тянецького району Вінницької області, на південь від села 
Ободівка. 

   Площа 1217 га. Створений у 1989 році. Перебуває у ві-
данні ДП «Бершадське лісове господарство» (Цибулівське 
л-во кв. 28-38, 43-49, 55-58). Межі Заказника встановлю-
ються в натурі, оформляються відповідними знаками та 
інформаційними матеріалами. 
   Заказник створено з метою збереження у природному 
стані типових для Придністров'я дубово-ясеневих і дубово
-грабових насаджень, де в трав'яному покриві зростають 
види рослин, що занесені до Червоної книги України, зок-
рема скополія карніолійська, цибуля ведмежа, лілія лісо-
ва, любка дволиста, гніздівка звичайна, коручка широко-
листа тощо.  
   Рішенням 5 сесії 23 скликання Вінницької обласної ради 

від 23.04.99 для забезпечення встановленого режиму те-
риторії Заказника та попередження негативного впливу 
різних видів діяльності на прилеглих до нього територіях 
навколо Заказника установлено 10-метрову охоронну 
зону. 
   Панькове — заповідне урочище, розташоване на тери-
торії Цибулівської сільської ради Тростянецького району 
Вінницької області. Оголошене відповідно до рішення 
облвиконкому № 384 від 18.08.1983 р. 
   Охороняється мальовниче узгір’я в Цибуховій балці де 
зростають лісові та садові породи дерев. Особливу цін-
ність має кизиловий гай. 
   Характерною для цієї ділянки є розчленована глибоки-
ми долинами лесова височина з сірими опідзоленими 
ґрунтами. З геоморфологічної точки зору описувана тери-
торія являє собою підвищену ерозійно-акумулятивно-
денудаційну сильнохвилясту рівнину. 
   Територія урочища представляє собою вибалок високої 
гряди Подільської височини, що утворює в даному місці 
мальовничий ландшафт, типовий для центральної Подо-
лії, розчленований великими балками. 
   В рослинному покриві переважають дубові ліси кизило-
во-зірочникові і кизилово-конвалієві з розрідженим пору-
шеним деревостаном. Внаслідок цього кизиловий підлі-
сок має велику густоту, досягає 3-4 м висоти, рясно ро-
дить. До складу даних угруповань численні світлолюбиві 
субсередземноморські види, такі як калина-гордовина, 
кизил, перлівки одноквіткова і ряба, аконіт протиотруй-
ний, півники злаколисті, медунка м'яка та інші. 
   Цікавою є популяція інших лікарських видів, таких як 
валеріана російська, конвалія травнева, звіробій продіря-
влений, материнка звичайна, полуниця лісова, буквиця 
лікарська. Зустрічаються види, занесені з Червону книгу 
України: гніздівка звичайна і коручка чемерникоподібна. 

   Маруньків сад — заповідне урочище, розта-
шоване на території Цибулівської сільської ра-
ди Тростянецького району Вінницької області. 
Оголошене відповідно до рішення облвикон-
кому № 371 від 29.08.1984 р. 
   За фізико-географічним районуванням Украї-
ни ця територія належить до Бершадського 
району області Подільського Побужжя Дні-
стровсько-Дніпровської лісостепової провінції 
Лісостепової зони. Характерною для цієї ділян-
ки є розчленована глибокими долинами лесо-
ва височина з сірими опідзоленими ґрунтами. 
З геоморфологічної точки зору описувана тери-
торія являє собою підвищену ерозійно-акуму-
лятивно-денудаційну сильнохвилясту рівнину. 
   Клімат території є помірно континентальним. 
Для нього характерне тривале, нежарке літо, і 
порівняно недовга, м'яка зима. Середня темпе-
ратура січня становить -6,5°… -6°С. липня +19°…
+19,5°С. Річна кількість опадів становить 500 —
525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця 
територія належить до Європейської широко-
листяної області, Подільсько-Бесарабської про-
вінції Вінницького (Центральноподільського) 
округу. 

   

Територія заповідного урочища являє собою 
велику балку, на схилах якої чергуються дубово
-грабові ліси із степовими ділянками. В складі 
деревостану зустрічаються дуб звичайний, 
ясен високий, черешня пташина, ільм гірський і 
граболистий. 
   В підліску переважають ліщина звичайна, 
свидина криво-червона, кизил, бруслина боро-
давчаста, глід український, калина-гордовина. 
Переважають угруповання грабово-дубових 
лісів кизило-зірочникових, а також ліщиново-
волосистоосокових.  
   В складі даних угруповань чітко виражене 
ядро субсередземноморських неморальних 
світлолюбивих видів - шоломниця висока,  
осока Мікелі, медунка м'яка, купина лікарсь-
ка, перлівка одноквіткова, зірочник лісовий, 
чина весняна, копитняк європейський,  
маренка пахуча. 
   В урочищі зростає ряд цінних лікарських рос-
лин: валеріана російська, звіробій звичай-
ний, цмин пісковий, шавлія лучна, наперстянка 
крупноквіткова, чебрець Маршала, материнка 
звичайна, буквиця лікарська тощо. 
   Є невелика популяція цінної орхідеї, занесе-
ної до Червоної книги України - зозулинця са-
лепового. 


