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День працівника природно-заповідної справи 2019

Указом Президента України від 18 серпня 2009 № 629
7 липня визначено Днем професійного свята працівників
природно-заповідної справи.
Завдяки зусиллям фахівців, науковців та природоохоронної громадськості, станом на 1 січня 2019 року в Україні збережено 8396 територій та об’єктів природнозаповідного фонду загальною площею 3,99 млн. га, що
становить 6,61% площі країни, а також морський заказник
«Філофорне поле Зернова» площею 402,5 тис. га. У складі
природно-заповідного фонду 5 біосферних заповідників,
19 природних заповідників, 49 національних природних
парків, 3258 заказників, 3492 пам‘ятки природи, 83 регіо-

нальних ландшафтних парки, 815 заповідних урочищ, а
також низка штучних об‘єктів: 28 ботанічних садів, 13 зоологічних парків, 58 дендропарків та 576 парків-пам‘яток
садово-паркового мистецтва.
Уже в цьому році прийнято 12 указів Президента України, якими збільшено площу природно-заповідного фонду
в Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській областях на 80 тис. га, або на 0,13% площі
України.
Серед новостворених об’єктів природно-заповідного
фонду три національних природних парки: «Нобельський» у Рівненській області, «Кам’янська Січ» у Херсонській області, «Бойківщина» у Львівській області. Тепер в
Україні офіційно 52 національних природних парки!
Минулий рік відзначився підвищенням активності з системної підтримки діяльності установ природно-заповідного фонду. Держава виділила досить значні кошти на
утримання та розвиток заповідної справи, для установ
природно-заповідного фонду придбано будівлі, транспорт, обладнання, започатковано систематичні курси з
підвищення кваліфікації для працівників парків і заповідників. Нашій заповідній справі надається активна підтримка міжнародними природоохоронними організаціями та

зарубіжними партнерами
День 7 липня для професійного свята обрано невипадково, адже асоціюється він зі святом Івана Купала, присвяченим загадковим і чудодійним силам природи.
Символом свята щороку слугує один з видів папороті,
квітка якого, за легендою, має чарівні властивості. Цього
року символом обрано одну з небагатьох водних папоротей України, занесених до Червоної книги України – Сальвінію плаваючу (Salvinia natans (L.) All.). Незважаючи на те,
що цей вид ще трапляється у різних куточках України,
Південної Європи та Північної Африки, він потребує окремої уваги дослідників та природоохоронців. Це невеличка
тендітна рослина з горизонтальним стеблом завдовжки
від 3 до 8 см та ніжними овальними листочками. Ми помічаємо лише ту частину рослини, що плаває на поверхні і
живе на межі двох середовищ – води й повітря та потребує відносно чистих і спокійних вод. Саме такі умови сальвінія знаходить у заповідних куточках нашої країни.
Мінприроди закликає приєднатися до відзначення Дня
працівника природно-заповідної справи і зробити все
можливе для збереження рідної природи та екологічної
рівноваги планети.
«Збережемо природу – збережемо Україну!»
З найкращими побажаннями Остап СЕМЕРАК, Міністр

Вітання ЕПЛ до Дня працівника заповідної справи
7 липня, починаючи з 2010 року, оголошене в Україні
єдиним природоохоронним професійним святом – Днем
працівника заповідної справи.
Ще у 1835 році видатний американський філософ Генрі
Девід Торо вперше заявив, що «для природи слід виділяти окремі королівства, в яких вона владарюватиме за своїми законами». Тоді ідею далекоглядного мислителя ніхто не поділив, так само, як не поділяли його боротьбу
проти рабства у США та ідеї відмови від надмірного споживання товарів. Втім, через кілька десятиліть на американському континенті були утворені перші національні
парки. Відтоді по всьому світу національних парків оголошено понад 8000, а природоохоронні території у різних
країнах охоплюють від 3 до 34 відсотків їхньої загальної
площі.
Заповідна справа сьогодні є найбільш дієвим методом
охорони природи. В Україні, у 2005 році, вона оголошена
державним пріоритетом у сфері охорони навколишнього
природного середовища. Завдяки заповідним територіям
в Україні досі збереглись такі дикі звірі як зубри, бурі ведмеді, лісові коти, рисі, а також десятки видів рідкісних
рослин і тварин, що перебувають під загрозою вимиран-

ня; букові праліси
Карпат та інші
неповторні природні перлини. Заповідні території
охороняють чимало
геологічних
пам’яток – прадавніх свідчень геологічної
історії
нашої
планети,
серед яких і друга
за довжиною ходів система печер
у світі.
Вісім українських заповідників і національних парків
отримали сертифікати ЮНЕСКО і здобули статус міжнародних біосферних резерватів.
У наші дні заповідна справа лишається дуже непростою,
висококваліфікованою, почасти небезпечною, але вкрай
низькооплачуваною галуззю. Співробітники заповідників і
національних парків працюють у непростих умовах, але

не полишають обраного шляху. Більшість тих, хто присвячує своє життя створенню та охороні природно-заповідного фонду – це небайдужі люди, які присвячують заповідній справі свій час, ресурси та натхнення. Відтак, 7 липня – це день тих, хто працює попри все на цю важливу для
довкілля та майбутнього справу.
Шановні колеги! У цей непростий час незавершених
реформ, неподоланої корупції, війни та окупації частини
території України, в дні, коли багато працівників і, навіть,
керівників установ природно-заповідного фонду перебувають на фронті, захищаючи не лише природу, а й усю
нашу державу; в час, коли наша з вами справа переживає
далеко не найкращі часи, хочемо щиро подякувати Вам за
стійкість і терпіння, за розуміння, на скільки важливим
для майбутнього є збереження перлин дикої природи! Те,
за що віддали життя наші попередники, сьогодні судилось зберегти нам.
Команда МБО «Екологія-Право-Людина» вітає з цим
святом всіх працівників установ природно-заповідного
фонду, волонтерів, науковців та всіх, кому у житті трапляються можливості зробити щось корисне для заповідних
територій!

Відзначення професійного свята
Шановні колеги, прийміть найщиріші вітання з Днем
працівників природно-заповідної справи! Це свято покликане ще раз привернути увагу суспільства до охорони навколишнього природного середовища та відзначити заслуги і значний внесок людей, які стоять на службі природно-заповідної справи. З нагоди професійного свята вітаю
вас та усіх небайдужих громадян, які віддають свої знання
та працю щоденній кропіткій справі —збереження та відтворення унікальних куточків нашого краю! Впевнений, що
завдяки вашій праці, досвіду, розумінню, ініціативності та
творчості наш район й надалі славитиметься своїми природними багатствами.
У день свята бажаю вам здоров’я, миру, щастя та нових
професійних успіхів на ниві створення, охорони та збереження природно-заповідного фонду краю.
З нагоди Дня працівника природо-заповідної справи, з
метою відзначення працівників НПП «Кармелюкове
Поділля» за трудові досягнення
НАКАЗУЮ:
1. 05.07.2019 року провести урочисті збори трудового колективу з нагоди Дня працівника природно-заповідної
справи.
2. Рекомендувати
для
нагородження
грамотами
районної державної адміністрації та районної ради наступних працівників:

- провідного фахівця з рекреації Сошнікову Л.М.;
- інспектора з охорони природо-заповідного фонду Любомирського ПНДВ Літвіненка М. М.
3. За сумлінне виконання покладених обов’язків, професіоналізм та активну участь у природо-заповідній діяльності установи нагородити грамотою фінансово економічний
відділ.
4. Відзначити грамотами працівників Парку:
- за успіхи у трудовій діяльності та з нагоди дня ПЗФ начальника Любомирського ПНДВ Білоброва С.І.;
- інспектора ПЗФ Лузького ПНДВ Козинського П.Г.;
- провідного інженера з природокористування Іщенко Г.О.
5. Оголосити подяку:
- науковому співробітнику від. науки Горобчишину В.А.;
- провідному фахівцю з екологічної освіти Сташенко Т.Г.;
- майстру з охорони природи Негоді О.С.;
- майстру з охорони природи Шуткевичу В.М.;
- прибиральниці Кориченській О.Ф.
6. За активне сприяння розвитку природо-заповідної справи, формування сучасної екологічної політики та реалізацію програми по створенню національної екологічної мережі та з нагоди Дня працівника ПЗФ оголосити подяку:
- Чечельницькій районній державній адміністрації;
- Чечельницькій районній раді.
Олександр Романчук, в.о. директора Парку

Шановні працівники
установи
природно-заповідного фонду, щиро вітаю вас з нагоди професійного
свята – Дня працівника природнозаповідної справи!
Заповідна справа
– це важливий
напрям природоохоронної діяльності, покликаний зберігати та дбайливо використовувати
унікальні й типові куточки природи.
Природа Чечельниччини невід’ємно пов’язана з гармонійним поєднанням водойм, степу, лісів, річки Савранки
та іншими куточками рідного краю, які відновлюють сили
людини, дають натхнення, є домівкою для тисяч рослин і
тварин.
У цей святковий день бажаю натхнення, вагомих результатів діяльності, міцного здоров’я, добробуту, душевної
гармонії, успіхів у нелегкій та важливій природнозаповідній справі!
Дмитро Шевченко, голова профспілки Парку
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Вісник «Кармелюкового Поділля»
Вивчення фауни безхребетних тварин Парку

Цього року національний природний парк «Кармелюкове Поділля»
та Музей природи
Харківського Національного
університету
імені
В.Н.Каразіна уклали договір про
наукову співпрацю з метою вивчення фауни безхребетних тварин
Парку. Склалося
так, що видовий склад комах не тільки Парку, але і області в цілому майже не вивчений, тому така співпраця дуже
доцільна.
У травні та червні цього року на території Парку працю-

вала старший науковий співробітник Музею природи,
ентомолог, кандидат біологічних наук Юлія Олексіївна
Гугля. Впродовж візитів були опрацьовані декілька ділянок Парку та його околиць, а саме: урочища «Берізки»,
«Ромашково», «Вишенька», «Волошкове поле», «Крамарівська дача», «Лізвора», «Вовча» та безпосередньо
селище Чечельник. Треба відмітити, що всі ділянки дуже
різні біотопічно та за видовим складом рослин. Основною
метою роботи було зібрати комах з родини мінуючих мушок (Agromyzidae) для подальшого вивчення їх фауни та
особливостей біології. Агромізиди – виключно фітофаги,
личинки яких живляться у вегетативних частинах рослин,
переважно трав’янистих, та роблять специфічні пошкодження – «міни». Для досягнення мети науковець збирала мух у траві безпосередньо методом «косіння ентомологічним сачком» та, крім того, пошкодженні рослини з
личинками для подальшого виведення мух у лабораторії.
Остаточні результати роботи будуть відомі після камеральної обробки матеріалів взимку, але попередньо можна

сказати, що
серед зібраних та виведених видів
є, як нові
для Вінницької області, так і для
фауни України в цілому. Всі отримані
дані
будуть надані фахівцем для використання у Літописі природи Парку.
Звісно, двох візитів замало для вивчення такої великої
групи комах, тому сподіваємося на плідну співпрацю
впродовж наступних років.
Науково-дослідний відділ

Музей природи імені В.Н.Каразіна — один із найстаріших музеїв Європи.
Державний Музей природи Харківського національного
університету імені В.Н.Каразіна є одним із найстаріших
музеїв Європи. У наукових фондах музею зберігаються
понад 250 тисяч експонатів. Це опудала і тушки, вологі та
сухі препарати тварин, черепа, скелети, яйця птахів, раковини молюсків, зразки гірських порід та мінералів, викопні рештки і скелети, муляжі та гіпсові зліпки вимерлих
тварин.
У Музеї природи Харківського національного університету зберігаються зоологічні колекції, які вміщують у себе
всі великі систематичні групи тварин світової фауни та
геологічні і палеонтологічні зібрання. У 23-х залах музею
розгорнуті наукові експозиції чотирьох відділів: геологічного, безхребетних і хребетних тварин, еволюції органічного світу та охорони природи. Експонати у залах демонструються у вигляді систематичних колекцій, біогруп та
яскравих діорам, які оснащені аудіовізуальними засобами та відзначаються високою якістю художнього оформ-

лення, ретельним і обміркованим добором експонатів.
Найбільш виразними є діорами "Пташиний базар" та
"Далекосхідні ластоногі", які дають уявлення про життя
морських колоніальних тварин у природних умовах. Серед різноманітних експонатів привертають увагу 20метровий скелет кита, опудала рідкісних та зникаючих
видів (степовий журавель, чорний лелека, кінь Пржеваль-

ського та інші) та видів, що вже зникли (мандрівний голуб
та скелет стеллерової корови). Від початку ХІХ століття у
музеї зберігається та експонується найбільша в Україні
колекція приматів (210 одиниць збереження, 53 види
мавп), макет самородного золота та смарагд – подарунки
російської імператорської родини, унікальний флорентійський мармур і великий штуф малахіту, 100-кілограмовий
кристал гірського кришталю, метеорити, скелетні елементи плезіозавра та скелет мамонта.
Музей природи Харківського національного університету – великий науково-просвітницький та навчальний
центр України, який бере участь у підготовці висококваліфікованих фахівців природничих наук, займається навчальною та виховною роботою, забезпечує проведення занять зі студентами, надає консультації науковим співробітникам та вченим, організує тимчасові виставки з природоохоронної тематики, мінералогії та палеонтології.
(Матеріали взято з Інтернет ресурсу)

«Вишневий комплекс» Чечельниччини
Одним з пріоритетів розвитку суспільства в напрямку
екологізації життя є збереження природних осередків
типової та рідкісної рослинності шляхом створення природно-заповідних об'єктів. Одним із таких об᾿єктів на території парку є територія урочища «Вишенька», орнітологічний заказник «Ставки» та прилеглі до них ділянки, які, в
сукупності, мають становити єдиний комплекс, оточений з
усіх боків агроценозами.

З цією метою науково-дослідним відділом організовано
наступну експедицію на прилеглу територію урочища
«Вишенька». До цієї території увійшли різнотравнозлакові угруповання лучно-степової рослинності, ксерофільні низькорослі зарості степових кущів, мезотермофільні
чагарникові зарості, штучне насадження сосни кримської
з домішкою листяних дерев, штучні насадження листяних
дерев, (в тому числі і садок), а також вербові зарості на
заплаві річки та агроценози. В сукупності – це 7 біотопів.
Прилеглу територію, досліджуючи рослинний світ, обстежували, загалом, три дні. У складі експедиції були
Яворська О.Г., старший викладач Донецького національного університету, студентка цього ж вузу Корнелюк Аліна, старший науковий співробітник Парку Марківська Л.В.,
науковий співробітник Шпак Н.П. та завідувач розсадником Ярославський О.В.
В ході польових досліджень проводилось натурне обстеження ділянок, які заплановано включити до пропонованої території. Обстежено пн.-сх., пн., та пн.-зах. схили
експозиції, закладено облікові ділянки, складено список

флори проектованої комплексної території.
В результаті досліджень виявлено низку ділянок, які
репрезентують цінний генофонд лучно-степової флори,
частина яких уже на сьогодні, навіть, розорана.
Созологічна цінність виявлених угруповань представлена: цмин піщаний та вишня степова, кизил, що включенi
до Червоного списку Вінницької області.
Ці анклави степової рослинності репрезентують як типові угруповання, так і низку угруповань Зеленої книги України, окремі види з Червоного списку Вінницької області, і
найважливіше – знахідка цінного для науки виду із Червоної книги України відкасника татарниколистого та інших
міжнародних списків, а також ковили волосистої і береки.
Проте найбільшу цінність складає виявлення на території (яка примикає на сьогодні до розораної, посадженої
соняшником) реліктового, ендемічного, монокарпічного
виду, занесеного до Червоної книги України, Резолюції 6
Бернської Конвенції, Червоного списку Міжнародного
союзу охорони природи та Європейського червоного списку, який також є в переліку (списку рослин) Смарагдової
мережі (EMERALD) – Carlina onopordifolia (відкасник татарниколистий). Всього на даній території виявлено 24 особини даного виду, три з яких в генеративному стані.

Із рослин Червоної книги виявлено також популяцію
Stipa (sp.) більше схожа на ковилу волосисту (у зв᾿язку з
тим, що вегетаційний період розвитку ковили завершується, тому визначити який саме точно вид, поки що важко). Це угруповання Зеленої книги України.
Із регіонально рідкісних видів флори відмічено цмин

піщаний, на одній із ділянок – досить гарна популяція
виду; кизил справжній, леопольдія тонколиста.
На іншій частині території, де знаходиться штучне насадження сосни кримської, відмічено, біля самих насаджень, ознаки товтровості (грунт багатий на вапно), в результаті якого виявлено залізницю гірську та перлівку
трансільванську - нові види для флори Парку,
Хоча, мають місце і інвазійні види рослин, такі як: гринделія розчепірена, стенактіс однорічний, кропива дводомна, щавель кінський, які на даний час не становлять великої загрози біорізноманіттю даної території.
Чагарникова рослинність представлена такими видами
як: терен, бузина чорна та трав᾿яниста, шипшина собача
та три види глоду глід одноматочковий та п᾿ятистовпчик,
глід колючий, свидина кроваво-червона (до 3-х м висотою), кизил (2,5 – 3 м). Вони розміщені невеликими острівцями на схилах лучно-степової рослинності.
Із деревної рослинності відмічено: яблуню, черешню,
берест, дуб звичайний (до 3,5 м висотою), черешня, слива , груша.
Згідно з Резолюцією 4 Бернської конвенції, (а також Оселищної Директиви), має місце також (на окраїні соснового
лісу) півники угорські; крім того, це ще й регіонально рідкісний вид.
Підсумовуючи вищесказане, при обстеженні всієї частини даної території, виявлено нові види для флори Парку,
такі як: Сentaurea orientalis, Anthemis subtinctoria, Melica
transilvanica, Rosa gallica.
Отже, забезпечення в повній мірі тих завдань, які покладені на Парк, можливо лише при комплексному збереженні усіх ділянок (та біотопів), які опинилися у оточенні
сільськогосподарських угідь.
Організація поліфункціональних природо-охоронних територій сприятиме збереженню унікальної природи Чечельниччини і різноплановому їх еколого-освітньому та туристичному використанню. Проте, на даний час, без відсутності права на користування, НПП «Кармелюкове Поділля» важко це зробити.
Для втілення всіх поставлених завдань, покладених на
Парк, готується наукове обгрунтування на розширення
території Парку та передачу її в постійне користування.
Любов Марківська, старший науковий співробітник
науково-дослідного відділу
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На контролі служби державної охоронни Парку

В лісах Парку близько 60 % їх площі займають ліси природного походження. Основною лісовою формацією є
дубово-грабові насадження.
Площа лісів природного походження постійно зменшується. Це свідчить про зниження потенційної здатності до
самовідновлення цих природних комплексів.
Тому, для забезпечення збереження і відновлення лісів
Парку, необхідним є розробка і впровадження системи
заходів, що включає в себе постійні обстеження лісових
масивів (в т.ч. лісопатологічні), моніторинг за їх станом,
здійснення лісовідновлювальних робіт та, в разі необхідності, здійснення санітарно-оздоровчих заходів, рубок
догляду тощо.
Контроль за доцільністю призначення лісокористувачем
рубок покладено на головного природознавця та відділ
державної охоронни Парку. Липень місяць був присвячений працівниками СДО перевірці доцільності відводів на
2020 рік та якості переліків, а саме відбору дерев у рубку,
натурному оформленню лісосік, дотримання вимог природоохоронного режиму, згідно функціонального зонування Парку.
На даному етапі, лісокористувачем ДП «Чечельницьке
ЛГ» призначаються наступні види рубок:
1. Вибіркові санітарні рубки проводяться шляхом вилу-

чення з насаджень окремих дерев або їх груп, пошкоджених шкідниками, хворобами та іншими чинниками. Призначення вибіркових санітарних рубок здійснюється на
основі матеріалів лісовпорядкування та санітарного стану
насаджень, виявленого під час лісопатологічного обстеження, з урахуванням функціонального зонування території Парку.
2. Суцільні санітарні рубки призначаються у випадку
ураження або загибелі більше 50% дерев на площі, на
підставі висновків комісії, за участі лісопатолога спеціалізованої служби лісозахисту, за погодженням з Департаментом екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації. В заповідній зоні та зоні регульованої рекреації проведення суцільних санітарних рубок заборонено.
3. Прибирання позалісосічної захаращеності передбачає
видалення дерев, які вражені буреломом та вітровалом,
при обсязі деревини не більше 5 м³ на 1 га.
Призначення рубок проводиться на підставі погодженого Переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів.
Метою рубок догляду є забезпечення відновлення лісових природних комплексів, наближених до природних за
своїм складом і структурою, шляхом проведення освітлення, прочищення та проріджування насаджень, а також проведення прохідних рубок.
Має місце призначення господарських рубок, які прово-

дяться з метою створення оптимальних умов для комунікації та управління територіями та забезпечують технологічні процеси господарських робіт.
Результати перевірки ділянок відведених в ДП
«Чечельницьке ЛГ» в санітарне рубання вибіркове на
2020 рік приведені в таблиці 1.
Активна співпраця СДО Парку та державної лісової охоронни лісгоспу дає можливість забезпечити збереження
цінних природних комплексів в цінних лісових екосистемах, в тому числі рідкісних рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України.
Таблиця 1
№
п/п

Назва
об’єкта

1.

СРВ

Площа
об’єкту

Лісництво

Результати обстеження

358.0

Бритавське

Обстежено 15
ділянок, відбір
дерев проведено задовільно

286.5

Дохнянське

Обстежено 27
ділянок, відбір
дерев проведено задовільно

176.2

Стратіївське

Обстежено 16
ділянок, відбір
дерев проведено задовільно

165.2

Червоно-

Обстежено 10
ділянок, відбір
дерев проведено задовільно

гребельське
Разом

985.9
Відділ державної охорони

Розширення території Парку - запорука збереження біорізноманіття

Природно-заповідний фонд України (ПЗФ) є національним надбанням народу України та невід'ємною частиною
Всесвітньої природної та культурної спадщини. Екологічні
системи та окремі об'єкти, що входять до їхнього складу,
забезпечують не тільки збереження унікальних природних ландшафтів та біологічного різноманіття країни, а й
сприяють сталому екологічному розвитку навколишнього
природного середовища. Саме тому території та об'єкти
природно-заповідного фонду виступають ключовими елементами у національній екологічній мережі.
Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
передбачено запровадження системи природоохоронних
заходів збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і розширення площі природно-заповідного фонду
до 15 відсотків загальної території країни у 2020 році.
Питання розширення площі ПЗФ може вирішитися шляхом створення нових об’єктів і територій, або шляхом
приєднання до вже існуючих, цінних ділянок, які потребують збереження та охорони .
В зоні діяльності національного природного парку (НПП,
Парк) «Кармелюкове Поділля» знаходиться ряд прилеглих цінних ділянок, які залишилися у відносно незайманому природному стані, де фрагментарно збереглась лісова, степова, лучна і водно-болотна рослинність, тут відмічено характерний дуже багатий генофонд фауни. Ці
території мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища, збереження, насамперед,
видів рослин і тварин занесених до Червоної книги Украї-

ни, рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги
України.
Відповідно до Проекту організації території національного природного парку «Кармелюкове Поділля», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів, в рамках оптимізації території Парку є розширення його меж. Основним завданням
якого є заходи із збільшення площі території Парку за рахунок цінних прилеглих угідь. Перш за все, це землі запасу, які мають цінне природоохоронне значення та перебувають під постійною загрозою інтенсивного негативного
антропогенного впливу
Доцільність цих заходів очевидна, адже національний
природний парк є тією категорією поліфункціональних
природоохоронних територій, де гармонійно поєднується
охорона і збереження місць проживання сотень видів,
популяцій та невиснажливе використання природних екосистем, раціональне ведення господарства, низький рівень техногенних забруднень.
Наразі, працівниками Парку розробляється наукове обґрунтування, яке має на меті, на основі різнобічних досліджень території окремого природного комплексу, показати необхідність проведення заходів по розширенню території Парку, задля запобігання втрати біорізноманіття та
формування менеджмент-плану його збереження та охорони.
Територія, яку передбачається включити до складу Парку, з правом постійного користування, представляє собою
частину місцевості у межах Чечельницької селищної ради

Чечельницького району Вінницької області, яка відома під
назвою урочище «Вишенька». Це цілісний природний
комплекс об’єднаний групами однорідних ділянок природи, яка відособлена більш-менш чіткими природними або
антропогенними межами. Він представлений різними типами екосистем, які включають лісові, лучно-степові та
водно болотні ділянки. Його особливістю є те, що ця територія знаходиться в центрі агроценозів, які інтенсивно
використовуються.
Ключовою територією є ділянка площею 46,2 га, що є
частиною земель площею 64,5 га у межах Чечельницької
селищної ради, які включені, згідно проекту створення
Парку, до складу НПП «Кармелюкове Поділля» без вилучення у користувача (Указ Президента України від 16 грудня 2009 р № 1057/2009). На даний час 18,3 га. вказаної
ділянки знаходиться в постійному користуванні державного підприємства «Чечельницьке лісове господарство».
В межах даного природного комплексу знаходяться наступні ділянки, які не входять до складу Парку:
- орнітологічний заказник місцевого значення «Ставки»
(Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 15.03.2016 р. N 147), землі водного фонду, пл. 6,9
га;
- садок, землі сільськогосподарського призначення
пл. 17,3 га (поселення трипільської та черняхівської культури, землі історико-культурного призначення);
- насадження сосни, землі запасу, пл. 7,7 га;
- пасовище, землі запасу, пл. 25,5 га;
- чагарник, землі запасу, пл. 7,3, га.
Загальна площа цих ділянок складає: 64,7 га.
Ганна Дудник, головний природознавець Парку
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ПЗФ Вінницького району

Бу́го-Десня́нський зака́зник — загальнозоологічний
заказник загальнодержавного значення в Україні. Розташований у межах Вінницького району Вінницької області,
на північний схід від смт Стрижавки, що на північ від міста
Вінниці.
Площа 1073 га (у тому числі під лісом — 446 га, водних
угідь — 40 га). Створений у 1974 році. Перебуває у віданні
Вінницького держлісгоспу.
Заказник розташований при впадінні річки Десни в Південний Буг. Охороняється лісостеповий ландшафт з водно
-болотним комплексом, що є місцем поширення цінної
фауни. Тут водяться: бобер, видра, черепаха болотяна, є
велика колонія чаплі сірої (понад 100 гнізд). Насадження
дуба звичайного.
За фізико-географічним районуванням України ця територія належить до Хмільницького району області Подільського Побужжя Дністоровсько-Дніпровської лісостепової
провінції Лісостепової зони. Для території, на якій розташовано заказник, характерними є лісові і лучні остепнені
ландшафти річкових заплав, а також терасові піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами і грабовими суборами.
З геоморфологічної точки зору описувана територія являє собою заплавні та перші і другі над давні тераси алювіальної акумулятивної рівнини.
Клімат території є помірно континентальним. Для нього
характерне тривале, нежарке літо, і порівняно недовга,
м'яка зима. Середня температура січня становить -6,5... 6°С, липня +18,5°...+ 19°С. Річна кількість опадів складає
525-550 мм.
За геоботанічним районуванням України ця територія

належить до Європейської широколистяної області, Подільсько-Бесарабської провінції, Вінницькою (Центрально
-подільського) округу.
Територія заказника розташована на другій (боровій)
терасі річки Південний Буг та його лівої притоки Десни. На
його території охороняються дубові ліси, найрозповсюдженішою асоціацією в яких є ліщиново-щитникові (із
щитником чоловічим), а також дубові ліси орлякові, які
виникли на місці зведених дубово-соснових лісів. Значно
менші площі займають дубові ліси ліщиново-гірськоосокові та конвалієві, характерні для слабодренованих
ділянок других терас. В складі перелічених асоціацій зростають бореальні види, які знаходяться тут на південній
межі ареалу: плаун булавовидний, грушанка круглолиста,
дзвоники круглолисті, одинарник европейький тощо.
В річкових заплавах в заказнику розповсюджені трав’яні
болота формацій рогозу вузьколистого та широколистого,
осоки омської та лепешняку великого. У безстічних котловинах формуються рідкісні для Подолії кореневищно- осоково-гіпново-сфагнові болота, що знаходяться тут на південній межі ареалу. В їх склад входять болотні бореальні
види такі як: осока попеляста, пухівка вузьколиста, вовче
тіло болотне тощо.
Є також в заказнику невеликі за площею ділянки соснових лісів, переважає в травостані тут орляк звичайний.
В найбільш понижених прируслових ділянках зростають
вільхові ліси кропиволисті, гравілатові, линові, осокові,
очеретові, перші за площею переважають.
Заказник відзначається значним флористичним багатством. З видів, що зростають на його території в "Червону

книгу України" внесені осока затінкова, зозулинець салеповий, пальчатокорінник бузиновий, билинець довгорогий (комарниковий), любка дволиста і зеленоквіткова,
зозулині сльози яйцевидні, лілія лісова, гніздівка звичайна, коручка чемерниковидна. Крім того, на даній території
зростають рідкісні реліктові види - аденофора лілієлиста,
клопочіп європейський, а також малорозповсюджені на
Поділлі види - півники сибірські, осока Буксбаума, Гартмана, проміжна і дерниста, гладіолус черепичастий, купальниця європейська, рутвиця водозборолиста, ломиніс цільнолистий тощо.
Охороняються в заказнику популяції цінних лікарських
видів, таких як: перстач прямостоячий, буквиця лікарська,
звіробій звичайний, материнка звичайна, аїр болотний,
велеріана висока, гадючник шестипелюстковий, наперстянка велнкоцвіта, жостір проносний, є також одна з найбільших в області популяцій первоцвіта весняного.
В заказнику охороняється колонія сірої чаплі та поселення бобрів, є також значна кількість черепахи болотної.
Загалом, заказник репрезентативно відбиває рослинний
світ других терас Поділля і відзначається значним ценотичним та флористичним різноманіттям.
В наш час біогеоценози заказника підпадають під інтенсивний антропогенний вплив, особливо рекреаційний, в
зв'язку з чим необхідно посилити його охоронний режим.
На частині його території вже проявляються негативі зміни, внаслідок впливу рекреації (пов'язані із збільшенням
заростей кропиви в дубових лісах) та господарської діяльності, що завдає особливої шкоди фауністичній складовій
заказника.
Упродовж 2005-2014 рр. здійснено обліки населення
птахів у лісовій частині Буго-Деснянського загальнозоологічного заказника. За результатами обліків виявлено 38
видів птахів, у позаобліковий час – ще 10 видів. З них, за
статусом перебування у межах дослідженої території переважають осілі (23 види; 47,9 %) та гніздові і перелітні
(21 вид; 43,8 %) птахи. Найрізноманітніший видовий склад
птахів виявлено упродовж періоду весняних міграцій (32
види), найбідніший – упродовж зимового періоду (19 видів). За даними обліків розраховано щільність населення
птахів та їх біомасу. Встановлено, що ці числові показники
залежать від площі, структури фацій, сезону, характеру
рослинності та ступеня антропічного тиску. В середньому
за рік щільність населення становила 2 ос/км² (lim 1,5-2,6
ос/км²); середньорічний показник сукупної біомаси птахів
становив 2539 г/км² (lim 2191-2835 г/км²).

Стрижавські орхідеї — ботанічний заказник місцевого значення
Адміністрація та весь колектив
НПП “Кармелюкове Поділля”
щиро вітає
з Днем народження
08.07— Білаш Аллу Борисівну, головного
бухгалтера фінансово-економічного відділу;
12.07—Бунича Віктора Михайловича, начальника Бритавського ПНДВ;
16.07 — Іщенко Галину Олегівну, провідного
інженера з природокористування;
26.07—Горобчишина Володимира Анатолійовича, провідного наукового співробітника;
28.07— Гавронського Анатолія Миколайовича, дільничного інспектора з охорони ПЗФ
Бритавського ПНДВ.

З Днем народження вітаєм
І від щирого серця бажаєм!
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
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Стрижа́вські орхіде́ї — ботанічний заказник місцевого значення. Розташований на території Стрижавської
селищної ради Вінницького району Вінницької області
на південно-східній околиці смт Стрижавка у долині р.
Південний Буг. Площа — 50,4 га. Утворений у 1985 р.
Перебуває у віданні Стрижавської селищної ради.
Цінна ділянка заплави річки Південний Буг в трав'яному покриві якої зростає рідкісний в області вид орхідей
— пальчатокорінник м'ясо-червоний, що занесений до
Червоної книги України.
Теритрія заказника представляє собою групу угрупувань болотних пойменних лук з переважанням в їх травостані гребінника звичайного, мітлиці повзучої, осоки
звичайної, осоки здута, тонконога звичайного. В складі
даних угрупувань є види лучно-болотного різнотрав'я:
чина болотна, незабудка болотна, зірочник болотний,
конюшина суницевидна, жовтець їдкий, коронарія зозуляча, дзвоники розлогі, жовтець отруйний, дзвінець
малий та інші.
Там, де умови сприятливі, на скелях формується ліс:
ясен звичайний + липа серцелиста + в'яз голий з участю
явора, клена татарського, клена польового. Часто зустрічаються бруслина бородавчаста та гордовина. В трав'янистому ярусі зустрічається рідкісний для України
центральноєвропейський вид - скополія карніолійська,
а також шоломниця висока, яглиця звичайна, нижче глуха кропива пурпурова, розрив-трава звичайна, меду-
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нка темна, гравілат
міський, купина східна, зірочник ланцетовидний.
На вершині, поширені лучні угрупування з домінуванням костриці овечої, райграса високого, перлівки трансільванської, з участю віскарії звичайної, сна чорніючого, наперстянки великоцвітої, смовді гірської, маренки рожевої, люцерни румунської, материнки звичайної, смілки звичайної, чебрецю подільського.
Таким чином, об'єкт має велику наукову цінність, оскільки виходи гранітів на рівнині в межах України мають
локальне поширення, характеризуються специфічною
флорою, що формує своєрідні комплекси, які недостатньо вивчені. Крім облігатних ганітних угруповань особливої уваги заслуговують ліси з домінуванням в трав'яному покриві скополії карніолійської, занесеної до Червоної книги України, які, хоча й досить поширені на Вінниччині, але рідкісні в Україні. З червонокнижних рослин зустрічається також сон чорніючий. На території
заказника зростають і такі види, як аспленій волосовидний та наперстянка великоцвіта, занесені до списку рідкісних та зникаючих рослин Вінницької області.
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