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З турботою про довкілля 

   Після недавніх досліджень з’ясувалося, що найчистіше 
повітря в світі «живе» на острові Тасманія, який знахо-
диться поруч з континентом Австралія. На початку цього 
тисячоліття Всесвітня організація охорони здоров’я опуб-
лікувала звіт про забруднення навколишнього середови-
ща.  
   Результати дуже сумні. Наприклад, в Каїрі повітря дуже 
сильно забруднене. Дихати «під відкритим небом» там 
цілий день для організму все одно, що викурити пачку 
цигарок. 
   Середньостатистичний автомобіль виробляє більше 0,5 
кілограм відходів у вигляді газу менше, ніж через кожні 
35 кілометрів шляху. Всього чотирьох літрів машинного 
мастила досить, щоб було отруєно понад 4 мільйона літ-
рів чистої питної води. Виробництво металу є джерелом 
6% всієї емісії вуглекислого газу в атмосферу нашої плане-
ти.  
   На пересилку спаму щорічно витрачається 33 мільярда 

кВт/год електроенергії, що супроводжується викидом в 
атмосферу близько 17 мільйонів тонн вуглекислого газу 

(як три мільйони автомобілів). Такої кількості електроене-
ргії достатньо для електропостачання 2,4 мільйона будин-
ків. 
   День навколишнього середовища відзначається в Украї-
ні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно з Ука-
зом Президента України «Про День довкілля» № 855/98. 
Цього дня громадські організації проводять заходи, спря-
мовані на поліпшення стану навколишнього середовища, 
очищення водних джерел, озеленення, збереження запо-
відних об’єктів, поширення екологічних знань. 
   Спочатку свято було задумано для того, щоб відзначити 
Стокгольмську конференцію з довкілля, яка стала однією 
з найважливіших в історії екологічного руху. 
   Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environ-
ment Network) - Екологічна програма ООН, яка зараз є 
основним організатором та ідеологом Дня довкілля. 
   В 2019 році Український День навколишнього середови-
ща (День довкілля) припадає на 20 квітня. 

   Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках 
програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» і, не випадково, 
його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була 
підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів.  
   День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час по-
вернення пернатих з вирію. Вперше цей день, як масове 
дитяче свято, стали проводити в Сполучених Штатах Аме-
рики. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенси-
льванія. Незабаром його підтримала одна з популярних 

газет «Пітсбурзька телеграфна хроніка», що почала попу-
ляризацію Дня птахів. 
   Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми 
збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх 
країн і континентів. 
   Птахи живуть на планеті понад 150 мільйонів років, не-
має на Землі такого куточка, де б їх не було. Природно 
при цьому, що їхній зовнішній вигляд є досить різноманіт-
ним і способи життя відрізняються. 
   Неоціненну користь приносять птахи людині. Вчені під-
рахували, що на ділянці  площею 1 км² птахи знищують не 
менше, ніж 25 кг комах. До того ж, вони є досить спритни-
ми і діяльними. Пара синиць може «обробити» за день 
близько 40 яблунь, збираючи з них шкідників.  
   Але птахи знищують комах вибірково. Дятли, зазвичай, 
віддають перевагу короїдам, сіра мухоловка – летючим 
комахам, переважно мухам, іволга живиться, в основно-
му, волохатою гусінню. Є також види, які не дуже вибаг-
ливі до їжі, з комахоїдних – це шпаки та воронові. 
   Птахи знищують не лише шкідливих комах, а й багато 
шкідливих гризунів, які часто завдають значних збитків 

урожаю сільськогосподарських культур. Варто зазначити, 
що сови та більшість денних хижих птахів з’їдають величе-
зну кількість мишей-полівок та інших гризунів. 
   Птахи також сприяють поширенню дерев та кущів. На-
приклад, сойка живиться не лише комахами та гризуна-
ми, восени вона збирає про запас жолуді, розносячи їх по 
лісу, ховаючи біля пнів, під листям та в інших місцях. Бага-
то птахів (шпаки, дрозди, сірі куріпки, тетеруки) восени та 
взимку живляться переважно ягодами горобини, калини, 
терену, малини, бузини, насіння яких вони переносять на 
значні відстані. 
   Крім цього, птахи створюють необхідний ланцюг у ряді 
живих істот, забезпечують рівновагу в боротьбі за існуван-
ня у тваринному світі.  
   На січень 2017 року, за даними IOC World Bird List, науці 
відомо 10 672 видів нині живих птахів (всього 20 344 під-
видів), а також 156 видів в даний час знаходяться під за-
грозою вимирання. 
   За традицією минулих років, в цей час в очікуванні пер-
натих розвішуються шпаківні, синичники, гоголятники та 
інші «пташині будиночки». 

   Кожна людина повинна усвідомлювати свою роль у на-
маганні зберегти планету, її багатства і ресурси для наща-
дків. Екологічна свідомість вкрай важлива, як для багатих, 
так і бідних. Народи годуються з того, що дають луки, рі-
ки, озера. Вони дихають повітрям, споживають продукти, 
п’ють воду, що дарує Земля. Тому потрібно зупинити руй-
нування природи. 
   Проведення еколого-просвітницької діяльності є одним 
з найважливіших завдань національних природних пар-
ків. Весняний період, особливо квітень місяць, багатий на 
природоохоронні акції, в яких учнівська молодь активно 
приймає участь.  
   5 квітня у мальовничому селі Буди Тростянецького райо-
ну, що знаходиться в зоні діяльності НПП «Кармелюкове 
Поділля», спільно з школярами, працівники Парку органі-
зували та провели екологічну акцію «Посади дерево». 
   Така трудова акція мала на меті виховати в учнів почуття 
єдності з природою, відповідальності за її стан та збере-
ження довкілля, а ще залучити школярів до громадської 
діяльності, спрямованої на захист оточуючого середови-

ща. 
   На початку заходу, працівники Парку, начальник відділу 
еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою 
Людмила Стороженко, провідний фахівець з екологічної 
освіти Тетяна Сташенко, розповіли школярам про зелені 
насадження та провели з ними пізнавальну бесіду 
«Значення лісу». Зазначалось про важливість створення й 
збереження лісових насаджень, необхідність шанобливо-
го ставлення до всього біорізноманіття. Цей ресурс є ви-
черпним і, в той же час, дуже важливим для людини, 
адже це основне джерело кисню на планеті. 
   На наступному етапі заходу присутні взялися за роботу. 
Учасниками акції були активна учнівська молодь 6-11 кла-
сів Будянської ЗОШ І-ІІІ ст., директор Наталія Бойко, засту-
пник директора з навчально-виховної роботи Любов Гу-
кал, заступник директора з виховної роботи Наталія Бере-
зюк та методист КУ «Тростянецького районного відділу 
освіти» Тетяна Западнюк.  
   Окрім того, вихованці учнівського лісництва «Діброва», 

під керівництвом вчителя географії Світлани Харковен-
ко,  проводили акцію «Грецький горіх - їжа богатирів». 
Спільними зусиллями школярі, педагоги та працівники 
Парку висаджували ялини, горіхи та кущі самшиту.  

   Пройде не одне десятиліття, зміниться не одне поколін-
ня, поки деревця, які учні посадили в цей день, досягнуть 
віку своєї стиглості. Посадивши одне деревце, кожен з 
юних природолюбів вніс особистий внесок у таку благо-
родну і потрібну справу – створення доброї згадки майбу-
тнім поколінням. 
   Пришкільна територія поповнилася новими насаджен-
нями, а діти отримали масу позитивних емоцій. Хочеться 
вірити, що все висаджене швидко приживеться, а озеле-
нення поліпшить мікроклімат і зробить пришкільну ділян-
ку ще привабливішою. 
   Працівники Парку закликають кожну людину не бути 
байдужою до навколишнього середовища.  

Тетяна Сташенко, провідний фахівець  
з екологічної освіти 



2  ст.                                          Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Професіографічна екскурсія до нацпарку  

Вивчаємо рідний край 

Бережіть довкілля 

    Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. 
Ця народна мудрість знаходить своє підкріплення, прак-
тично, у всіх сферах людського буття. І ми самі часто пере-
конуємось в тому, що побачене справляє на нас більше 
враження і надовго залишається в пам’яті, ніж те, про що 
ми лише почули.  На виконання плану реалізації Програ-
ми державної служби зайнятості щодо професійної  орієн-
тації на 2017 – 2020 роки та з метою сприяння розширен-
ню знань школярів про світ професійної праці, інформу-
вання про різноманітність професій і основні правила ви-
бору спеціальностей,  Чечельницька районна філія Вінни-
цького обласного центру зайнятості 1 квітня 2019  року 
організувала  професіографічну екскурсію до національ-
ного природного парку «Кармелюкове Поділля».   Профе-
сіографічна екскурсія, як одна з форм профорієнтаційної 
роботи, дає можливість школярам безпосередньо позна-
йомитися з професіями, отримати багато інформації з 
першоджерел, поспілкуватися з фахівцями своєї справи. 
   У заході взяли участь 37 школярів КЗ «Чечельницька 
СЗШ І-ІІІ ст. №1», їх класні керівники та провідний фахі-
вець з питань зайнятості Алла Овчар, яка поінформувала 
школярів про необхідність свідомо підходити до вибору 

майбутньої професії, враховувати не тільки бажання, але і 
її потрібність на ринку праці. 
   Далі Тетяна Сташенко, провідний фахівець з екологічної 
освіти, провела  восьмикласників еколого-пізнавальною 
стежиною «Пізнай і збережи», де відбулося знайомство з 
флорою, фауною парку «Кармелюкове Поділля», особли-
ву увагу зосередила учнів на збереженні навколишнього 
природного середовища. Екскурсанти побачили цвітіння 
первоцвітів (сону розкритого, сону лучного, первоцвіту 
весняного) на експериментальній ділянці біля установи. 
   Начальник відділу науки Василь Любченко розповів про 
специфіку роботи його відділу, ознайомив з переліком 

професій, якими потрібно оволодіти, щоб працювати у 
даному відділі. 
   Алла Білаш, головний бухгалтер Парку, познайомила 
присутніх із роботою фінансово-економічного відділу.  
   Провідний фахівець з кадрів, діловод Людмила Кича 
розповіла учням про важливість цієї професії у кожній 
установі. 
   Про надбання та досягнення національного природного 
парку «Кармелюкове Поділля» усіх присутніх проінформу-
вала Ганна Дудник – головний природознавець Парку.        

   Також під час екскурсії в учнів виникали питання, на які 
вони одразу отримували відповіді. 
   Як підсумок, присвячений обговоренню профорієнтацій-
ної характеристики професій, як своєрідне продовження 
та узагальнення професіографічної екскурсії був перегляд 
відео презентації щодо роботи установи, яку підготувала 
Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації. 
   Слід зазначити, що під час екскурсії для учнів були ство-
рені умови, при яких вони змогли  спостерігати за практи-
чною роботою працівників безпосередньо на їхніх робо-
чих місцях. Таке спостереження трудового процесу, зви-
чайно, зробило на учнів сильне враження. 
   Такі заходи є не тільки цікавими та корисними для мо-
лоді, а й для суспільства в цілому, адже  організація таких 
професіографічних зустрічей формує у молоді позитивне 
ставлення до професій, розширює світогляд учнів та допо-
магає у виборі майбутнього професійного шляху. 
   Молоді люди зазначили, що такі екскурсії допомагають 
усвідомити необхідність отримання якісної спеціальної 
освіти, професії,  щоб мати можливість працювати на ціка-
вій, відповідальній та стабільній роботі. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

       Чечельниччина – красивий, колоритний і гостинний край 
з багатовіковою історією та мальовничою природою. Лю-
бов до рідного краю – це найсвітліші і найвищі почуття. 
Маючи у своєму серці це високе почуття любові, ми змо-
жемо зробити все для того, щоб наш край ставав ще 
більш квітучим, сильним і багатим. А для цього потрібно 
знати якомога більше про свою малу Батьківщину – сели-
ще, де народився – найкращий куточок на землі, єдиний 
та неповторний.  
   22 квітня відбувся еколого-краєзнавчий урок-екскурсія 
до парку графа Орлова «Садиба» - ̶ пам’ятки садово-

паркового мистецтва, приурочений Всесвітньому дню 
Землі. В ньому взяли участь учні 4-Б класу КЗ 
«Чечельницька СЗШ І-ІІІ ст №1».  В ході заходу діти дізна-
лися про історію створення парку. Вже понад півтора сто-
ліття парк «Садиба» є затишною та чарівною місциною 
Чечельника. Це чудовий парк, зелений та спокійний, у 
якому так приємно провести декілька годин вихідного 
дня. І сьогодні, і у минулі часи люди відвідують його для 
фізичного відпочинку та духовної насолоди. Він вирізня-
ється своїми напрочуд красивими пейзажами та має чудо-
вий панорамний вид на ставок. Водночас – це важлива 
пам’ятка історії та садово-паркового мистецтва, місце, яке 
має власну долю, цікаве історичне минуле. 
   Подорожуючи парком молодші школярі дізналися про 
про дерева, які там проростають, їх вік і прийняли участь у 
вікторині «Дерева та кущі рідного краю». Найактивніших 
учнів було нагороджено невеличкими сувенірами. 
    Після цього всі дружно долучилися до прибирання 
центральної алеї парку. Дякуємо таким допитливим і пра-
целюбним дітлахам за те, що не залишилися байдужими 
та показали приклад дорослим у справі захисту навколи-

шнього середовища та збереження тих багатств і природ-
них ресурсів, якими наділила нас природа. 
   Зараз ми люди освічені і, здається, непогано знаємо  
історію. Проте, коли знайомимося з історією рідного 
краю, то відкриваємо для себе багато цікавого і невідомо-
го. Саме знання з історії своєї Батьківщини закладає підва-
лини поваги до себе, любові до рідного краю, стають не-
вичерпним джерелом формування й розвитку особистості 
в цілому. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   Планета Земля постійно потребує нашого піклування та 
дбайливого ставлення.    
   День довкілля та День Землі покликані об’єднати всіх 
людей планети спільною справою захисту довкілля, нага-
дати, що наша планета унікальна, потребує турботи й збе-
реження її багатств. І починати екологічне виховання тре-
ба з дошкільного віку, оскільки в цей час отримані знання 
можуть надалі перетворитися в міцні переконання. 
   Тож, 23 квітня працівники відділу еколого-освітньої ро-
боти та рекреаційного благоустрою НПП «Кармелюкове 
Поділля» у дошкільному закладі «Веселка» провели еко-
лого-практичне заняття «Бережи довкілля», мета якого 
привчати дітей піклуватися про планету, підводити їх до 
розуміння того, що Земля — наш дім, ми — частина при-
роди, знищуючи природу на Землі — ми знищуємо себе. 
   Малечі розповіли про значення рослин, правила поведі-
нки в природі та як дбайливо ставитися до довкілля, які 
умови необхідні для життя рослин. Діти подивились ві-
део, залюбки відповідали на запитання, відгадували зага-
дки, а на закріплення знань фахівці провели з дошкільня-
тами екологічні ігри.  
   Далі проводилась практична частина – дошкільнята ра-
зом з вихователями, директором Наталією Шевчук та пра-

цівниками Парку висаджували кущі самшиту. З великим 
ентузіазмом та щасливими усмішками вихованці груп 
«Калинка», «Соняшник» та «Ромашка» поралися, кожен 
біля своєї клумби-символіки.  
   Всі групи попрацювали плідно та згуртовано, а ще отри-
мали приємне відчуття задоволення від здійснення доб-
рої справи та зрозуміли, що стан навколишнього середо-
вища залежить від кожного. Адже довкілля – це не лише 
квітник, ліс, а й територія дитячого садка, і вулиці, і парк, 
де ми відпочиваємо. Саме такі природні засоби вихован-

ня дитини в єдності з природою дають змогу виховати 
дітей добрими, уважними, бережливими, чутливими до 
всього живого. 
   Працівники національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» щиро вдячні директору і вихова-
телям садочка за співпрацю з екологічного виховання до-
шкільнят. Маємо надію, що малюки, коли виростуть, бу-
дуть любити свій край і дбайливо, з любов'ю ставитися до 
його ресурсів. 

Тетяна Сташенко, провідний фахівець 
з екологічної освіти 
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Ознайомчий візит  до Парку 

Відгуки гостей  
 

   6 квітня до національного природного парку «Кармелю-
кове Поділля» з ознайомчим візитом завітали Олександр 
Яценко з м. Біла Церква та Уляна Опанович з м. Київ. Гості 
відвідали ботанічний заказник загальнодержавного зна-
чення «Бритавський», де милувалися красою первоцвітів 
та величчю вікових дубів, ботанічну пам’ятку природи 
загальнодержавного значення «Терещуків яр», в якому 
познайомилися з реліктовою рослиною – відкасником 
татарниколистим. Далі шлях пролягав в урочище «Више-
нька». Там гості закохалися у сон-траву.  
   Цікаво також їм було відвідати і рекреаційні пункти 
«Криниця Лотоцького» та «Анютине джерело», відпочити  
та скуштувати джерельної води.  
   Про велич та історичне минуле розповів «Козацький 
курган» в околицях села Стратіївка. В урочищі «Лізвора» 
вмилися цілющою водою з гідрологічної пам’ятки приро-

ди місцевого значення «Три криниці».  
   А ще побували в парку графа Орлова. Відвідали святині 
нашого району – храм Покрови Пресвятої Богородиці в с. 
Каташин, санктуарій Матері Божої Чечельницької та Свято
-Михайлівський собор в смт Чечельник. Це лише малень-
ка частинка того, що ми встигли оглянути за один день.  
   Своїми враженнями поділився Олександр Яценко: 
«День був дуже насиченим і перевершив мої самі оптимі-
стичні сподівання.» 
   А Уляна Опанович написала на своїй сторінці у Фейсбук: 
«Тут могло би бути про топтання рясту, зарослі ведмежої 
цибулі (черемші), медунку, проліски, анемони і ще купу 
первоцвітів. Про те, як відпочивають козулі, як утворюєть-
ся яр, які реліктові рослини ростуть на схилах Поділля. Але 
вибачте, сон-трава мене полонила.»  

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   Ідея відвідати НПП "Кармелюкове Поділля" виникла 
раптово. Вінничина для мене - геть невідомий край, і я 
вирішила скористатися пропозицією друга скласти йому 
компанію. І жодної хвилини не пошкодувала! 
   Я не наводитиму цифр і дат, це все можна знайти в інте-
рнеті, чи почути на екскурсії. Та й вони не такі важливі. 
Важливим є інше - та неймовірна кількість сил і любові, 
які працівники НПП вкладають в свою роботу. Бо тільки 
люди, закохані в природу своєї землі і, усвідомлюючи 
важливість своєї діяльності для майбутніх поколінь, мо-
жуть так багато і так цікаво розповідати про все, що є в 
них в підпорядкуванні і які заходи вони проводять. Це не 
ті "всепропальщики", які безперервно скаржаться, це лю-
ди, які "лупають скалу" і йдуть до мети. Люди, які цінують 
кожне своє досягнення, знають кожен куточок своєї підо-
пічної території і роблять все для того, щоб ставало краще 
і своїм прикладом вчать та надихають інших. А повчитися 

дійсно є чому - от ви знаєте, як відпочивають козулі? Чи 
те, що бувають і фіолетові бджоли? Чи чули про дивовиж-
ну реліктову рослину відкасник татарниколистий? А про 
те, що всім відома черемша, яку повсюдно незаконно 
продають весною - червонокнижна рослина? А таких ди-
вовиж і історій в запасі у працівників НПП - купа-купенна!  
   Сюди можна приїжджати в будь-яку пору року, бо крає-
види зачаровують - неозорі поля, пагорби і долини, ліси, 
козацький курган, яри, джерела. Кожен знайде собі щось 
до душі. Після насиченого дня можна відпочити в спеціа-
льно обладнаних рекреаційних пунктах. Хоча сюди варто 
їхати не на один день, а хоча б на два, щоб осягнути і від-
чути красу природи. 
   Безмежно вдячна всім за чудовий і насичений відпочи-
нок, за нові знання і знайомства, обов’язково повернуся 
сюди ще. Відкриваймо Україну разом! 

З повагою і найкращими побажаннями, Уляна 

   Я люблю подорожувати, а особливо люблю їздити в 
нові, невідомі широкому загалу місця. Така мандрівка 
приносить задоволення тричі — перший раз, коли я приї-
жджаю на місце, вдруге, коли я переглядаю фотографії та 
готую їх до публікації і втретє — коли отримую відгуки 
читачів. Подорожую переважно з малою компанією. 
   Цієї весни таким новим місцем став Національний при-
родний парк “Кармелюкове Поділля”. Ми не знали напев-
не, що там побачимо, проте подорож перевершила всі 
сподівання і була дуже насичена на враження. Що ж ціка-

вого тут є? 
   Перше — це чудові подільські краєвиди. Об’ємний ре-
ль’єф із ярів, балок та долин із мальовничими полями, 
лісами та дібровами. Тут цікаво побувати в різні пори ро-
ку, подивитися на природу в різному забарвленні та світ-
лі. Як фотограф-любитель я отримав візуальне задоволен-
ня від пошуку ракурсів та зйомки. 
   Друге — це цікаві природні об’єкти із рідкісними росли-
нами. Ми бачили велику кількість весняних квітів, рідкіс-
них порід дерев. Вивчали сліди тварин, хвороби дерев, 
ознайомилися із природоохоронною та науковою діяльні-
стю, лісокористуванням на території національного парку.    
Цікавою, незвичайною та маловідомою рослиною для нас 
є відкасник татарниколистий, його життєвий цикл та роз-
множення. 
   Третє — це історична, культурна та архітектурна спад-
щина на території національного парку. Починаючи із 
офісу установи, де оформлено невеликий краєзнавчий 
музей, закінчуючи архітектурними пам’ятками Чечельни-
ка та навколишніх сіл — тут є на що подивитися. Дуже 
вразив нас своєю урочистою величчю костел св. Йосипа 
Обручника. 
   Четверте — це чудові зони рекреації та еколого-
просвітницький центр. Місця для відпочинку на природі 
— справжні шедеври, тут є все — джерельна вода, чудові 
альтанки, місця для вогнища та мангалів, облаштовано 

санітарні споруди. Побувавши у багатьох інших природоо-
хоронних установах (регіональних та національних пар-
ках, заповідниках) хочу зазначити, що в Кармелюковому 
Поділлі місця для відпочинку, можливо, одні із кращих. 
   Також дуже порадувало, що національний парк активно 
проводить еколого-просвітницьку роботу із учнями. Коло 
офісу установи та в околицях Чечельника облаштовано 
стенди, наочні посібники, місця для проведення заходів 
та, навіть, екологічний клас на відкритому повітрі. Мож-
ливо я, навіть, приїду влітку подивитися на екологічний 
Форум для молоді. 
   Окремим цікавим об’єктом може стати Гайворонська 
вузькоколійка, що проходить повз територію нацпарку, 
одна із небагатьох діючих в Україні пасажирських ліній 
(окрім малих дитячих залізниць). Окрім знайомства із 
історичним рухомим складом (тепловоз ТУ-2 та вагони 
Pafawag) можна відчути місцевий колорит та почути міс-
цевий vox populi. Хоча, це на любителя. 
   Екскурсія територією національного парку зайняла у нас 
цілий день, з ранку до темна. Ми активно рухалися, ніде 
на довго не зупинялися, проте не встигли оглянути всього, 
що може запропонувати Кармелюкове Поділля. Для тих, 
хто хоче відвідати парк, я би рекомендував робити дво-
денну програму. 

Олександр Яценко, викладач інформатики  
Білоцерківського гуманітарного коледжу 

Озеленення території 
   Не секрет, що озеленення території адміністративного 
приміщення – важлива частина іміджу установи. 
     Облаштовуючи територію адміністративного примі-
щення, необхідно враховувати велику кількість аспектів, 
які потребують творчого неординарного підходу. Якщо 
живописець розпочинає роботу з білого аркуша, то в зе-
леному будівництві набагато складніше.  
   Одним із найпоширеніших  атрибутів озеленення зав-
жди вважається створення клумб та рабаток. Для їх орга-
нізації  враховуються ряд чинників: період вегетації, вра-
хування теплолюбності  чи тіньовитривалості, висота рос-
лин, колір та ін. 
   Прекрасною оазою весняних квітів милує око колекція 
тюльпанів та ряд ін. декоративних квітів. Започатковано 
створення розарію, наприклад, з чайно-гібридних, ремон-
тантних та ін. видів.  
   На території адмінприміщення  висаджено ряд інтроду-
кованих видів рослин, таких  як: самшит, ялина європей-
ська, сосна кримська, піроканта, скумпія, тюльпанове де-

рево, кладрастіс жовтий, катальпа, лимонник, кизильник, 
текома, тамарикс, ялівець козацький, ялівець колоновид-
ний. Більша частина з них нам люб᾿язно надана співробіт-
никами Уманського дендрологічного парку «Софіївка».    
   Але висадження рослин гарантує  лише близько 10% 
успіху в озелененні. Решта – це регулярний догляд,  який 
є важким і досить тривалим, він включає в себе такі робо-

ти як: полив, 
прополка, бо-
ротьба з шкід-
никами та хво-
робами, пі-
дживлення, 
формування 
крони, обкопу-
вання побілка 
дерев та інші  
роботи. 
   Проте, ство-

рення клум-
би на терито-
рії Парку 
відбувається 
власне за ра-
хунок насін-
нєвого мате-
ріалу, нада-
ного самими 
працівника-
ми Парку, а 
це, в свою 
чергу, унемо-
жливлює створення оригінального творчого підходу до 
дизайну. 
   Ми повинні пам᾿ятати, що тільки правильний підбір рос-
лин та їх догляд значно наближує до бажаного результату 
в озелененні території. 

Олександр Ярославський, завідувач розсадником 
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Адміністрація  та весь колектив   
НПП ―Кармелюкове Поділля‖ 

щиро вітає  з Днем народження 

09.04 – Сташенко Тетяну Григорівну, про-
відного фахівця з екологічної освіти;   
 
09.04 - Куземко Анну Аркадіївну, провід-
ного наукового співробітника наукового 
відділу;  

17.04 - Сіроштана Миколу Васильовича, 
інспектора з охорони природно-заповід-
ного фонду Бритавського ПНДВ; 

20.04 - Аврамчука Юрія Васильовича, за-
відувача господарства господарського сек-
тора; 

22.04 - Марківську Любов Володимирівну, 
старшого наукового співробітника науко-
вого відділу; 

26.04 - Рудя Андрія Анатолійовича, підсо-
бного  робітника господарського сектору. 

 
Нехай Вам завжди всміхається доля, 
Несуть тільки радість з собою роки. 
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 
Хай збудуться мрії, бажання й думки!  

   Національний каталог включає інфор-
мацію про усю різноманітність біотопів 
(природних оселищ) України. Для кож-
ного типу біотопів наводяться українсь-
ка і англійська назви, фотографія, спів-
відношення з біотопами EUNIS, одини-
цями, занесеними до переліків Резолю-

ції 4 Бернської конве-
нції та Додатку І Осе-
лищної Директиви, 
Зеленої книги Украї-
ни, синтаксономічни-
ми одиницями еколо-
го-флористичної кла-
сифікації, перелік 
характерних видів 
(переважно рослин, в 
окремих випадках 
також тварин), домі-
нанти, екологічна 
характеристика, по-
ширення в Європі та 
Україні, репрезента-
тивність та ступінь 
збереженості, інфор-
мація щодо присутно-
сті видів, занесених 
до Червоної книги 
України, Резолюції 6 
Бернської конвенції і 
додатків ІІ і IV Осели-
щної Директиви, за-
грози та менедж-
мент. Каталог може 
стати основою для 
картування біотопів 
територій природно-

заповідного фонду України і територій 
Смарагдової мережі України, з метою 
розроблення їхніх менеджмент-планів.     
   Розрахований на біологів, екологів, 
фахівців у галузі охорони природи, сту-
дентів та викладачів біологічних та сіль-
ськогосподарських спеціальностей ВНЗ. 

   Кайдуби — заповідне урочище, розташоване на терито-
рії Тростянецької селищної ради Тростянецького району 
Вінницької області. Оголошене відповідно до рішення 9-ї 
сесії Вінницької обласної ради 22 скликання від 28-
.03.1997 р. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Вінницько-Дашівського району області 
Подільського Побужжя Дністровсько-Дніпровської лісос-
тепової провінції Лісостепової зони. Характерною для цієї 
ділянки є хвиляста, з яругами й балками, лесова височина 
з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами. З гео-
морфологічної точки зору описувана територія являє со-
бою підвищену сильнорозчленовану лесову акумулятивну 
рівнину позальодовикової області. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції Вінницького (Центрально-
подільського) округу. 
   Територія заповідного урочища лежить на схилі східно-
південної експозиції, що визначає диференціацію рослин-
них угрупувань. Загалом урочище являє собою степову 
балку, на схилах якої зростають світлолюбиві види рос-
лин, як горицвіт весняний, котячі лапки, фіалка запашна та 
інші, які характерні для цієї зони. 
   Ладижинська діброва — заповідне урочище, розташо-
ване на території Оляницької сільської ради Тростянець-
кого району Вінницької області (Ладижинське лісництво 
кв. 39, діл.3, кв. 40, діл. 1). Оголошене відповідно до рі-
шення облвиконкому № 384 від 18.08.1983 р. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Бершадського району області Подільсь-
кого Побужжя Дністровсько-Дніпровської лісостепової 
провінції Лісостепової зони. Характерною для цієї ділянки 
є розчленована глибокими долинами лесова височина з 
сірими опідзоленими ґрунтами. З геоморфологічної точки 
зору описувана територія являє собою підвищену ерозій-

но-акумуляти-
вно-денудацій-
ну сильнохви-
лясту рівнину. 
   Територія уро-
чища представ-
ляє собою діля-
нку високопро-
дуктивних ета-
лонних дубово-
ясеневих наса-
джень, віком бі-

льше 90 років.  
   Такі лісові у групування характерні для низькокарбонат-
них регіонів з сірими лісовими грунтами. В складі травос-
тану зростають, як звичайні неморальні види, такі як: ко-
питняк європейський, зірчатка лісова, маренка пахуча, 
зеленчук жовтий, так і світлолюбиві субсередземноморсь-
кі види, такі як: підмаренник, перлівка ряба, купина лікар-
ська, осока Мікелі, а також світлолюбиві види лук, узлісь 
та лісових галявин, такі як: дзвоники розлогі, полуниця 
лісова, вероніка дібровна і лікарська, ломиніс прямий. 
   В складі флори урочища є також види, занесені в Черво-
ну книгу України: лілія лісова, коручка чемерниковидна, 
зозулині сльози яйцевидні. Є також популяції малопоши-
рених на Поділлі видів, таких як: арум Бессера, ряст Мар-
щалла. 
Тростянецький — орнітологічний заказник місцевого 
значення, розташований на території Тростянецької сели-
щної ради Тростянецького району Вінницької області. 
Оголошений відповідно до рішення Вінницького облви-
конкому № 525 від 18.12.1985 р. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Бершадського району області Подільсь-
кого Побужжя Дністровсько-Дніпровської лісостепової 
провінції Лісостепової зони. Характерним для цієї ділянки 

є лісовий і лучний остепнений ландшафт річкової долини. 
З геоморфологічної точки зору описувана територія являє 
собою заплавну терасу алювіальної акумулятивної рівни-
ни. 
   Територія заказника являє собою каскад ставків, побу-
дованих на р. Тростяниця — правій притоці Південного 
Бугу. Тут добре розвинута прибережно-водна рослин-
ність, в складі якої переважають високотравні ценози: 
очерет звичайний, рогіз широколистий і вузьколистий, 
комиш озерний. 
   Саме в цих заростях гніздиться рідкісний в області вид 
птахів — лебідь-шипун, з метою охорони якого і створено 
заказник. Крім того, тут зустрічаються ряд інших видів 
орнітофауни — крижень, бугайчик, чирянка велика, куро-
чка водяна, очеретянки, чапля сіра. 
   Заповідні сосни — ботанічна пам'ятка природи місце-
вого значення. Розташована на території Ободівської сіль-
ської ради Тростя-
нецького району 
Вінницької області 
(Ободівське лісни-
цтво, кв. 3 діл. 4) у 
лісовому масиві 
між селами Ободі-
вка та Баланівка. 
Оголошена відпо-
відно до рішення 
Вінницького обл-
виконкому від від 
29.08.1984 р. № 
371. Охороняється 
ділянка цінного 
високопродуктив-
ного соснового 
насадження ві-ком 
90 років. 


