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Подорожуючи навчаємось
Відділ рекреації та еколого-освітньої роботи
Працівники національного природного парку «Кармелюкове Поділля», з метою обміну досвідом у сфері природоохоронної діяльності та налагодження співпраці з колегами, здійснили триденну робочу поїздку до національних
природних парків "Кременецькі гори" (Тернопільська
обл.) та «Північне Поділля» (Львівська обл.).
11 вересня 2019 року працівники НПП «Кременецькі
гори» провели для колег презентацію діяльності Парку,
ознайомили усіх присутніх із здобутками у природоохоронній справі та планами роботи на майбутнє.
Приємно вразили красою і магнетизмом Кременецькі
гори, надзвичайні пейзажі, змістовні екскурсії по екологотуристичним маршрутам Парку "До скель Словацького",
"Гора Замкова" та по еколого-пізнавальній стежці біля
адміністрації Парку.
Під час робочої зустрічі колеги мали можливість поспілкуватись у відділах та перейняти досвід.
По завершенню роботи колективи обмінялись своїми
напрацюваннями та друкованими матеріалами.
Наступного дня, 12 вересня, поїздку здійснили до національного природного парку «Північне Поділля». При

Після відвідин монастиря усі присутні побували у славнозвісному своєю чорнодимленою керамікою в селі Гавареччина. Тут, на Гавареччині, ми мали нагоду оглянути
історичну криницю та Криївку-музей воїнів УПА й дізнатися багато цікавого про боротьбу народних месників – воїнів Української повстанської армії – за самостійність України у Другій світовій війні та післявоєнні роки.
Завершальним етапом поїздки було відвідування майстерні митця-гончаря, де кожен мав унікальну можливість
взяти участь у майстер-класі з виготовлення гаварецької
кераміки та придбати сувеніри на згадку.
Щиро хочемо подякувати колегам, на чолі з дирекцією

зустрічі працівники двох парків поділилися навиками своєї роботи, щодо збереження природного довкілля, зокрема про наукову, природоохорону, рекреаційну та екоосвітню діяльність природоохоронних установ.
Того ж дня відвідали Підгорецький замок, оглянули його зали та споруди, мали нагоду побачити старовинну пам’ятку природи «Липу Богдана Хмельницького», якій більше 400 років.
13 вересня побували на одній із заповідних ділянок НПП
«Північне Поділля», а саме на комплексній ботанічній
пам’ятці природи «Гора Маркіяна Шашкевича». Саме тут
колегам працівники НПП «Північне Поділля» розповіли
про будителя національної свідомості українців Галичини
отця Маркіяна Шашкевича, про його громадську та літературну діяльність.
Подорож продовжили до монашого скиту на Святій Горі,
яка належить до заповідних територій НПП «Північне Поділля», та ознайомилися із святинями монастиря – історичною дерев’яною церквою Св. Онуфрія та новітньою церквою
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установ НПП «Кременецькі гори» та НПП «Північне Поділля», за гостинність, доброзичливість, взаєморозуміння та
побажати міцного здоров’я та наснаги в розвитку природоохонної справи у ваших установах.
Очікуємо на відповідний візит колег.
Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації та
еколого-освітньої роботи

Науково-дослідний відділ
Вже стало традицією – щороку НПП «Кармелюкове Поділля» відвідує декілька національних природних парків,
з метою ознайомлення їх діяльності, а саме: використання їх природних комплексів, залученням фахівців із інших
наукових установ (університетів та ін.), вирішенням проблем, які виникають в процесі роботи та багато чого іншого, а також познайомитись ближче з можливістю подальшої співпраці. І саме головне: по можливості «взяти щось
для себе», впровадити це на практиці та поділитись зі
своїми напрацюваннями та досягненнями.
Зважаючи на те, що це осіння пора року, тому у нас була
можливість помилуватися їх осінніми краєвидами, прекрасними ландшафтами, проходячи по їх туристичних маршрутах. Звичайно, що о цій порі року милуватись біологічним різноманіттям немає можливості, тому можна було
бачити інші, можливості, які для туриста притаманні саме
о цій порі.
Важливий елемент поїздки - це можливість поспілкуватись із працівниками наукового та науково-дослідного
відділів парків, ознайомитись із їх роботою та, зокрема,
написанням Літопису природи, і, особливо, з їх технічною
забезпеченістю, з проблемами, якими вони стикались в
процесі роботи та їх вирішенням, а також відвідати розсадник (в одному із парків).
Першим візитом була поїздка в Тернопільську область в
НПП «Кременецькі гори». Це край, з прекрасними ландшафтами, чудовими краєвидами, де має місце висока
раритетна складова. Тут лише орхідних нараховується 22
види (для порівняння: у нас – 7). В якійсь мірі їм можна
позаздрити: адже навколо них розміщені багато ВУЗів,
котрі дають можливість забезпечити необхідними фахівцями даний Парк. А це, в свою чергу, наповнити великим
змістом Літопис природи. Завдяки своєму географічному
положенню, налагоджена співпраця з різних напрямків
наукових досліджень. Ще одна перевага наших колег –
оснащення науковою лабораторією (потужна матеріально

-технічна база). Їх відділ, як науково-дослідний, функціонує ще з літа минулого року. Досить непоганий розсадник, в якому висіяні рідкісні види рослин, такі як береза
Клокова, сон великий та ін. Звісно, коли парк має власну
землю, працювати, відповідно, значно легше.
Слідуючий об᾿єкт - візит у НПП «Північне Поділля». Із
цим парком у нас багато чого спільного, практично у них
майже такі можливості та проблеми, як і в нас. Особливістю їх розташування є те, що вони межують із Малим Поліссям, тому тут сформувалося досить багате біорізноманіття (1086 таксонів рослин) і звичайно багата й раритетна
складова (82 види рослин, занесених до ЧКУ). Територія
парку розташована у найбільш горбистій і лісистій частині
Ростоцько-Опільського горбогірного пасма, вздовж якого
проходить Головний Європейський вододіл (Балтика –
Середземне море). У природничому аспекті парк становить інтерес, як місце, де зустрічаються екстразональні
степові ділянки з багатим рослинним покривом, букові
ліси, що зростають на північно-східній межі ареалу з рідкісними видами орхідей. Тут беруть свій початок притоки

річок Прип᾿ять (Стир, Іква), Дністра (Серет, Золота Липа) та
річка Західний Буг. Цікавим є те, що тут також росте цінний для науки вид, ендемік релікт, монокарпік – відкасник татарниколистий. Проте на їхній території на даний
час він знаходиться ще у стані бутонізації, а в нас – уже
відцвів, а деякі особини, навіть, «розкидають свої парашутики».
Дуже приємно, коли приїжджаєш до колег, а тут чекають на тебе ввічливі, доброзичливі люди, які хочуть тобі
допомогти, убезпечити від «якихось» помилок, можливо,
допомогти у вирішенні тих чи інших проблем та ще й з
«гостинцями»… До речі, такими гостинцями виявились
грона дуже смачного винограду (кількох сортів), яблукагруші та саджанці, висіяні з насіння і вирощені в розсаднику Північного Поділля, а саме: катран морський (ЧКУ) –
зібраний на острові Джарилгач на пісках морського прибою; золотобородник цикадовий (ЧКУ) – на пісках на острові Джарилгач близько грунтової води; церцис канадський – із насіння, зібраного в Канаді, передмістя Онтаріо;
каштан посівний - великоплідна форма із Києва; береза
Дніпровська (ЧКУ) – із насіння, зібраного на Олешківських
пісках, близько до грунтових вод; хурма віргінська – сіянці
садових форм; бананове дерево (Азімінна) – сіянці із
українського насіння.
Звичайно, що смакували ми «Їстівними» гостинцями за
вечерею, спільно зі своїм колективом (з яким приїхали),
обговорюючи свої враження від побаченого та почутого.
Будемо сподіватись, що ми обов᾿язково всі ті настанови,
які були надані фахівцями-науковцями, врахуємо до уваги
і зможемо, в якійсь мірі, покращити свою науководослідницьку роботу. Та, звичайно, продовжити нашу
традицію по обміну досвідом на наступний рік. Тому що,
як кажуть: «вік живи – вік учись».
Любов Марківська, старший науковий співробітник
науково-дослідного відділу
(Продовження дивись на 2 сторінці)
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Вісник «Кармелюкового Поділля»
Подорожуючи навчаємось
Відділ державної охорони
Одним із дієвих способів підвищення рівня організації
діяльності по охороні території природо-заповідного фонду є вивчення досвіду природоохоронних установ. Таку
можливість отримали працівники СДО НПП «Кармелюкове Поділля» під час робочої поїздки до «Кременецьких
гір» та «Північного Поділля». Переймали досвід фахівці з
відділу ДО та всі начальники ПНДВ, а також їх заступники.
Колеги радо поділилися своїми напрацюваннями з організації рейдово-патрульної роботи, провадження справ
з притягнення до відповідальності порушників природоохоронного законодавства, контролю за використанням
природних ресурсів. Ми змогли ознайомитися з натур-

ним оформленням території, облаштуванням штучних
гніздівель: шпаківень, синичників, совятників, настилів
для хижих птахів, будиночків для кажанів, комах.
Було цікаво спілкуватися, адже ці Парки ровесники
«Кармелюкового Поділля» і проблеми, які потребують
вирішення, у багатьох випадках подібні. Сподіваємося,
що і наш досвід стане колегам у пригоді .
Атмосфера спілкування була напрочуд доброзичлива
та тепла. З поїздки ми привезли певний багаж нових
знань та позитивні враження.
Іщенко Галина, провідний інженер
з природокористування

Вплив діяльності людини на заповідні екосистеми
В наш час розвитку науково-технічного прогресу та зростання населення на планеті, і, як наслідок - збільшення
потреб й використання природних ресурсів, все відчутнішим стає вплив людської діяльності на природне середовище. Людство докорінно змінює ландшафти, впливає на
біотичне різноманіття, порушуючи тим самим розподіл
речовини та енергії на Землі.

це один з основних чинників прямого антропогенного
впливу на екосистеми природних заповідників, заповідних урочищ та заповідних зон інших природоохоронних
установ. Як правило, перебування людини на заповідній
території призводить до порушення трав’яного та ґрунтового покриву, створення шуму, турбування та порушення
репродуктивного процесу диких тварин та рослин. Часто
люди збирають рослини, ягоди та гриби, вирубують дерева, чинять акти браконьєрства або влаштовують вогнища
та місця відпочинку, смітять тощо. Несанкціоноване перебування людини на заповідній території може суттєво
впливати на показники моніторингу розвитку природних
процесів та явищ, спотворює результати досліджень та
знижує ефективність природоохоронних заходів;

Глобальність та масштабність цих процесів набули такого розмаху, що впливають на віддалені від мегаполісів і
промислових зон, здавалось, недоторкані людиною території.
Для забезпечення збалансованого розвитку життя на
планеті, збереження природного середовища, біотичного
та ландшафтного різноманіття, створюються природоохоронні території. В Україні, на державному рівні, ці терито- - пожежі - один з «катастрофічних» факторів впливу, які
раптово та одночасно спричиняють значні зміни в екосистемах. Основна причина виникнення - цілеспрямовані,
або випадкові підпали, дещо рідше пожежі виникають
внаслідок дії метеорологічних явищ, наприклад блискавки. Пожежі спричиняють трансформацію ландшафту, порушують природні процеси, знижують біологічну стійкість
природних складових, змінюють біорізноманіття території, сприяють проникненню й поширенню чужорідних
видів. Наслідки пожеж часто ускладнюються кліматичними змінами (зростання тривалості посушливого періоду,
зменшення частоти опадів), зміною гідрологічного режиму, різкою зміною характеру використання території, порушенням тваринних і рослинних комплексів природних
систем;
рії представлені мережею природно-заповідного фонду.
Серед них найбільш суворо охороняються природні заповідники, заповідні урочища та заповідні зони біосферних
заповідників, національних природних парків і регіональних ландшафтних парків. Згідно з Законом України «Про
природно-заповідний фонд України», на цих територіях
забороняється будь-яка господарська та інша діяльність,
що порушує природний розвиток процесів та явищ або
створює загрозу шкідливого впливу на його природні
комплекси та об’єкти.
Одним з основних напрямів у природоохоронній діяльності є виявлення антропогенних факторів впливу, їх оцінка, вивчення, усунення, розробка рекомендацій щодо
ліквідації наслідків їх дії для забезпечення ефективного
збереження природного середовища. Проте, більшість
заповідних територій розташовані неподалік населених - проникнення і поширення чужорідних видів — один з
пунктів та мають незначну, часто фрагментовану площу, факторів, дія якого прихована та неочевидна для більшостому в будь-якому, наче цілком природному процесі, сьо- ті людей, але спричинена саме необачною та недбалою
годні можна віднайти ознаки прямого чи опосередкова- господарською діяльністю людини. Яскравим прикладом
ного антропогенного впливу.
є поширення карантинного північноамериканського виду
Вплив людини на природу має різноманітні форми і час- рослин - амброзії полинолистої, яка необачно культивувато є непрямим. Найбільш поширеними антропогенними лася як медонос, або борщівника сосновського — східнофакторами є наступні:
азіатського виду, який вирощувався як силосна культура.
- проникнення сторонніх осіб на заповідну територію - Тепер ці рослини інтенсивно поширюються вздовж шляхів

комунікацій, берегів річок та каналів. Окрім конкуренції та
витіснення аборигенних видів ці рослини становлять небезпеку для людей — амброзія є сильним алергеном, сік
борщівника - спричиняє серйозні хімічні опіки.
Господарська діяльність — найсуттєвіший фактор, який
має чисельні і різноманітні типи прояву, залежно від виду
господарювання. Видозміна ландшафтів призводить до їх
фрагментації, зміни структур типових рослинних та тваринних угруповань, що, у свою чергу, впливає на видовий
склад та функціонування екосистем у розташованих непо-

далік природних та заповідних територіях. Найпоширеніші з них наступні:
- мисливське господарство та полювання: сприяє зміні
природного балансу видів, що відбувається завдяки штучному розведенню та підгодівлі окремих видів, регуляції
видового складу мисливських видів тварин та хижаків,
порушенню співвідношення вікової структури популяцій
цих тварин;
- сільськогосподарська діяльність: супроводжується повним знищенням природних угруповань та зміною біотопів, здійснюється з використанням добрив та отрутохімікатів, які проникають у водонос-ні горизонти та розповсюджуються далеко за межі полів, призводить до суттєвої
зміни видового складу біоти в районі ведення сільського
господарства;
- лісогосподарська діяльність: здійснення рубок, створення штучних лісових культур, в тому числі — на нелісових
територіях та з використанням чужорідних видів, вилучення деревини впливають на зміну складу ґрунтів, рослинного і тваринного світу, сприяє поширенню чужорідних видів, змінює гідрологічний режим в регіоні.
Служба державної охорони НПП «Кармелюкове Поділля» закликає зберігати природу, пізнавати її безцінні природні скарби, цінувати наше національне надбання, і
здійснити все можливе для того, щоб наші діти могли передати рідну природу у спадок своїм дітям.
Сергій Демченко, провідний інженер з охорони
і захисту екосистем
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Екоурок «Чорні сторінки Червоної книги»

Кількасот років тому на території сучасної Україні водилося чимало видів диких тварин, про яких вже багато поколінь людей нічого не чули. Однак, і за останні 50 років
людська діяльність стала причиною скорочення чи вимирання не одного виду.
Вимирання тварин може бути викликане природними
явищами такими, як кліматичні зміни. Та, на жаль, все
частіше причиною вимирання видів стає людська діяльність.
Саме тому працівники відділу рекреації та екологоосвітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля» 24 вересня
провели екологічні уроки «Чорними сторінками Червоної
книги», приурочені Дню пам’яті тварин, винищених людиною, в Любомирському НВК та КЗ «Демівська СЗШ І-ІІІ
ступенів». На протязі всього екоуроку акцентувалась увага
на те, що третина фауни зникла і невпинно продовжує
зникати з лиця Землі, внаслідок хижацького та споживацького ставлення людини до тварин, тому його потрібно
змінити.
Тільки в ХХ столітті людство дійшло висновку, що винищення рідкісних видів тварин може завдавати непоправної шкоди природі. Однак, перші спроби збереження видів часто виявлялися невдалими. Зокрема, це було пов'язано з тим, що зоологи намагалися реанімувати вид, ма-

ючи в своєму розпорядженні всього одну-дві пари особин.
За даними дослідження, проведеного в рамках Millennium Ecosystem Assessment, в даний час вимирання видів
тварин відбувається від 100 до 1000 разів швидше темпу,
відповідного нормальному процесу еволюції.
Якщо тварина вже є рідкісною, але ще не стоїть на порозі вимирання, практикується створення заповідників. В
Україні така робота проводиться в недостатньому обсязі,
заповідники часто охороняються не надто добре.
Основним ворогом природи за останнє століття стала
людина і все більші потреби нашої цивілізації. Адже серед основних причин стрімкої втрати біорізноманіття науковці називають «Велике прискорення» – явище, коли,
починаючи з 1950 року, усі показники людської діяльності
стрімко зросли (видобуток корисних копалин, урбанізація, збільшення кількості населення) і спровокували різке
збільшення попиту на енергію і територію. Це, своєю чергою, призвело до безпрецедентних змін на планеті. Сьогодні людство вступає у нову геологічну епоху – антропоцен – коли саме людина є ключовим фактором, який змінює клімат, біорізноманіття та довкілля в цілому. Тому
науковці почали говорити про чергове шосте масове вимирання тварин. Сьогодні темпи вимирання тварин та
рослин на Землі оцінюють від 0,01% до 0,7% видів на рік.
Дослідники проаналізували найпоширеніші загрози для
понад 8500 видів, які, згідно з Червоним списком Міжнародного союзу охорони природи, перебувають під загрозою вимирання або наближаються до цього. Виявлено,
що основними факторами зниження біорізноманіття все
ще залишаються надмірна експлуатація територій та розвиток сільського господарства. Справді, з-поміж усіх рослин, амфібій, рептилій, птахів і ссавців, що вимерли, починаючи з 1500 року, 75% постраждали від надмірної експлуатації або сільськогосподарської діяльності (чи від
обох факторів одразу).
В межах дослідження науковці з 11 країн світу проаналізували дані 16 704 популяцій 4 005 видів за 1970-2014

роки. Про що свідчать отримані результати? Трохи більше
за 40 років у світі стрімко зменшилась чисельність популяцій по всій планеті. Всесвітній фонд природи WWF у звіті
«Жива планета» 2018 повідомляє, що:
60% – саме на стільки зменшилась кількість хребетних
тварин у світі;
83% – число скорочення чисельності популяцій прісноводних видів (риб, тварин і рослин, які живуть в річках, озерах і так далі);
89% – становить скорочення біорізноманіття у Південній
та Центральній Америці через масове вирубування лісів
довкола річки Амазонка.
Під час заходу учням 5-9 класів було продемонстровано
презентацію «Ми не побачимо їх ніколи», відеофільм «5
видів тварин, що зникають з України. Як їх врятувати?» та
роздано флаєра «10 тварин, які вимерли за останні 10
років».
Школярі усвідомили, що загроза зникнення видів ще
ніколи не була на стільки серйозною, як це є сьогодні. І,
на жаль, мало хто розуміє, як тісно ми пов’язані із мережею життя, яку називають біорізноманіттям. Тому потрібно змінити своє ставлення вже сьогодні, щоб не допустити поповнення чорних сторінок Червоної книги.
Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації

Акція «Посади дерево – збережи життя на Землі»
Посадити дерево – це не тільки подарунок планеті та
кисень для людей, а й символ росту і розквіту. Це сприяння розвитку та підтримка нового життя.
За даними Мінприроди, з моменту започаткування акції
«Посади дерево – збережи життя на Землі» у більш як
сотні міст і сіл, зокрема й у прифронтовій зоні, були висаджені дерева. Щороку до акції також приєднуються національні природні парки, заповідники, ботанічні сади, навчальні заклади, місцеві органи влади, депутати всіх рівнів і представники різних міністерств і відомств.
Саме тому працівники відділу рекреації та екологоосвітньої роботи, спільно з Любомирським ПНДВ, 24 вересня 2019 року, провели акцію «Посади дерево – збережи життя на Землі» у Любомирському НВК та Демівській ня, поширення знань про стан, значення та захист зелених
СЗШ.
насаджень, збільшення зелених легенів міст та сіл, форМетою її є формування екологічної культури у населен- мування нового, не споживацького ставлення до довкіл-

ля, виховання відповідальності кожного за збереження
багатства і краси природи.
Під час акції учням було надано інформацію про користь
дерев та продемонстровано фільм про зміну клімату, внаслідок вирубування лісів.
Учні 5-9 класів біля своєї школи висадили саджанці дерев сосни, кущі самшиту та ялівця віргінського. Посадковий матеріал було надано Олександром Ярославським,
завідувачем розсадником Парку. Акція покликана не лише озеленити нашу країну, а й крок за кроком долучати
кожного українця до порятунку природи та особистого
внеску в її розвиток.
Памятайте, що тільки добра справа кожного з нас збереже чарівний світ природи, а, отже, і життя на Землі!
Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації
та еколого-освітньої роботи

Збереження лелеки чорного
Працівниками служби державної охорони на протязі
останніх трьох років на території Парку та на прилеглих
землях відмічається наявність чорного лелеки (Ciconia
nigra L.), виду занесено до Червоної книги України. Зокрема, було відмічено його перебування у Лузькому ПНДВ.
Місця гніздування не виявлені, в зв’язку з потаємним способом життя.
У світі чорний лелека поширений значно ширше, ніж
білий – у всій лісовій зоні Євразії. Зимує в Африці між Сахарою та екватором, а також у Індії та на південному сході
Китаю.
В Україні чорний лелека трапляється переважно в Украї-

нських Карпатах і прилеглих рівнинах, а також на Поліссі,
проте окремі випадки гніздування виду відомі в Тернопільській, Вінницькій та Полтавській областях. Чорний
лелека Ciconia nigra L. ще донедавна був одним з найменш вивчених видів птахів в Україні.
Негативними факторами впливу на стан популяцій виду
є осушувальна меліорація, порушення гідрологічного режиму, рубки та заготівля деревини, розорювання лук,
браконьєрський відстріл, турбування в гніздовий період
та низький рівень екологічної свідомості та знань.
Не зважаючи на високий охоронний статус, визнаний
міжнародними угодами на національному рівні, практична охорона виду в Україні майже не проводиться. Саме
тому стало необхідним розроблення конкретних заходів з
охорони чорного лелеки і втілення їх на практиці. Як наслідок – затвердження наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 11 березня 2019 року №
102 Плану дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia
nigra L.) в Україні. Заходи, скеровані на охорону чорного
лелеки, сприятимуть істотному зменшенню, а, можливо,
й повному усуненню негативних факторів, які існують для
цього виду в Україні.
Чорний лелека – лісовий птах. Для гніздування обирає
лісові масиви зі старими деревами або групи старих де-

рев поруч з болотами, ріками, озерами чи луками. До
гнізда і від нього найчастіше летить не над лісом, а всередині лісу, поміж деревами. Оскільки розмах крил у нього
приблизно 2 м, то гніздо найчастіше розташовується поруч із «коридором», яким птахові зручно підлітати. Тому
воно часто влаштоване біля лісових просік або долин
струмків. Відразу після прильоту та в передміграційний
період чорного лелеку можна побачити і на відкритих
суходільних просторах або великих водоймах.
Впродовж останніх 12 років дослідження чорного лелеки в Україні проводяться Державним природознавчим
музеєм НАН України, спільно з Західноукраїнським орнітологічним товариством, у рамках міжнародного проекту
«Ciconia-Ukraine», за підтримки Фонду «Ciconia» (Ліхтенштейн). Усі польові роботи відбуваються у співпраці з
установами природно-заповідного фонду України та обласними управліннями лісового та мисливського господарства.
Наразі, перед працівниками Парку стоїть завдання по
проведенню заходів щодо виявлення чорного лелеки,
встановлення характеру його перебування на території
ПЗФ, моніторинг та попередження факторів турбування
рідкісного виду орнітофауни.
Відділ державної охорони
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ПЗФ Гайсинського району
“Коростовецький” ландшафтний заказник або Ладижинська Швейцарія заснований згідно рішення обласної
ради від 29.04.1999 р. Розташований у Басалачівському
лісництві кв. 108-113. Охороною заказника опікується Ладижинсько-Хуторянська сільська рада.
В межах заказника переважають лісові ландшафти, вони
займають близько 96 % території. На крутих південнозахідних схилах із слаборозвинутими дерновими ґрунтами з близьким (5-40 см) заляганням подільських гранітоїдів сформувався характерний екологоценотичний ряд
дубових лісів. Тут, навіть, в тріщинах, заповнених дрібноземом, серед скельних виходів розселюються дуб черешатий, клен польовий, в’яз з оригінальними формами
крони.
Трав’яниста рослинність скель під покривом лісу є дуже
характерною для Побужжя. Особливо численними тут є
папороті багатоніжка звичайна, аспленій колосовидний.
На опуклих частинах південно західного схилу розташовані ценози дубових лісів татарськокленових-мікелієвоосокових і строкато-перловникових, які занесені в
«Зелену книгу України» і є рідкісними. Ці асоціації знаходяться на даній території на північній межі свого ареалу і
в заказнику вирізняються невисоким деревостаном, який
у віці 90-100 років має зімкнутість крон 0,4-0 б, середню
висоту 8-10 м, діаметр 24-32 см.
В складі трав’янистої рослинності переважають світлолюбні неморальні види, такі як маруна щитовидна, букви-

ця лікарська, холодок тонколистий, шоломниця висока та
інші. Середні частини південно-західного схилу займає
асоціація дубових лісів татарськокленових-зірочникових,
а більш похилі і вологі нижні частини схилів — дубові ліси
свидинно-яглицеві типового складу і будови. Біля підніжжя цих схилів зустрічаються і 400-річні патріархи подільських дібров.
На плоских ділянках надзаплавної тераси з темносірими лісовими добре дренованими ґрунтами з близьким (1-1,5 метра) залягання гранітів вузькою смугою (50100 м завширшки) зростають ценози, характерні тільки
для Подолії — польовокленові ліси яглицеві. Ближче до
річки дані ценози змінюються яглицевими вільшаниками
типового складу і будови з домішкою черешні, тополі білої і клена ясенелистого.
Великою науковою цінністю в заказнику є степові і лучно-степові ділянки площею 4 га, які тягнуться вузькою (50100 м) стрічкою південно-західним схилом з малопотужними (5-20 см) дерновими ґрунтами на гранітах.
Ці ділянки раніше знаходились під випасом, і тому тут
переважають формації костриці валіської та тонконога
вузьколистого. В її травостої співдомінують місцями рідкісні в області рястка Гуссона та шолудивник Кауфмана. Є
також окремі, незначні за площею фрагменти рідкісної
формації ковили пірчастої, внесеної до “Зеленої книги
України”. На степових ділянках заказника, згідно багаторічних досліджень (1985-1998 років), відмічається мезофітикація травостою, розростання таких видів як трясучка
середня, пахуча трава, смовдь гірська, в’язіль різнобарвний тощо.
Північні та східні слабодреновані схилові поверхні займає асоціація дубових лісів татарськокленово-гірськоосокових.
Слід також відзначити ділянки різнотравних соснових
лісів, що зростають на схилах різної експозиції та плакорній ділянці на сході території на сірих лісових ґрунтах легкого механічного складу, які сформувалися на давньоеолових товщах піску. Соснові бори утворюють сосна звичайна та сосна кримська. В цих лісах травостій надзвичайно багатий лікарськими рослинами.
В складі заказника є види, занесені до “Червоної книги

України” — зозулинець салеповий, сон чорніючий, лілія
лісова, любка дволиста, аконіт протиотруйний, коручка
чемерниковидна, гніздівка звичайна.
Є також ряд мало розповсюджених в Східній Подолії
видів — сон український, півники угорські, рястка Гуссона,
шолудивник Кауфмана. В заказнику охороняються популяції цінних лікарських рослин: наперстянки великоквіткової, материнки звичайної, цмина піскового, буквиці
лікарської, суниці лісової, перстачу білого, звіробою звичайного, валеріани лікарської, первоцвіту весняного тощо.
Досить значне ландшафтне різноманіття, багатство рослинного світу та антропогенізованість оточуючої території
створюють в умовах заказника сприятливі умови для мешкання багатьох видів тварин. До складу ядра фауни входять мешканці широколистих та мішаних лісів, степів і лук
та долинно-річкових комплексів. Зокрема, з ссавців це —
козуля, борсук, лисиця звичайна, куниця лісова, білка,
заєць, кріт, їжак. Періодичні з’являються вовки. Часто трапляються сліди діяльності інших тварин — обідрані оленями стовбури дерев, розритий дикими кабанами ґрунт
поблизу дубів.
Багатою є орнітофауна заказника. Найчастіше зустрічаються дрібні птахи — типові представники місцевих лісових комплексів: повзик, шпак звичайний, дятел строкатий, іволга, дрозди, синиці тощо.
З плазунів найбільш поширені: мідянка, вуж звичайний,
гадюка лісова, ящірка прудка. Чисельними є також земноводні та комахи.

Ладижинський — ботанічний заказник місцевого значення
Адміністрація
та весь колектив
НПП ―Кармелюкове Поділля‖
щиро вітає
з Днем народження
02.09 - Стороженко Людмилу Іванівну, начальника відділу рекреації та еколого-освітньої роботи;
05.09 – Шпак Ніну Петрівну, наукового співробітника Парку;
08.09 - Яжука Віталія Вікторовича, інспектора з
ПЗФ Любомирського ПНДВ;
17.09 – Романчука Олександра Пилиповича,
директора Парку.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
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Розташований у долині р. Південний Буг, у верхів'ях Ладижинського водосховища, включаючи
прибережну смугу, на землях Райгородської,
Семенської та Самчинецької сільських рад Немирівського району Вінницької області. Оголошений відповідно до рішення Вінницького облвиконкому № 263 від 25.10.1990 р.
За фізико-географічним районуванням України
(1968) ця територія належить до ГніванськоГайсинського району області Подільського Побужжя Дністровсько-дніпровської лісостепової
провінції Лісостепової зони. Для цієї області характерними є розчленовані глибокими долинами лесові височини з сірими опідзоленими ґрунтами, тобто з геоморфологічної точки зору описувана територія являє собою ерозійноакумулятивно-денудаційну сильнохвилясту рівнину.
Клімат території є помірно континентальним.
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Для нього характерне тривале, нежарке літо і
порівняно недовга, м'яка зима. Середня температура січня становить -5,5…-6°C, липня +18…
+19,5 °C. Річна кількість опадів становить 500—
525 мм.
За геоботанічним районуванням України територія належить до Європейської широколистяної
області Подільсько-Бессарабської провінції Вінницького (Центральноподільського) округу.
Рослинність заказника, особливо в прибережній
смузі Південного Бугу, відзначаються великою
видовою різноманітністю. Зокрема, тут зростає
деревій, хвощ польовий, парило звичайне, вівсяниця лучна, тонконіг лучний, подорожник великий і ланцетовидний, конюшина, собача кропива, гірчак перцевий, валеріана висока, рогіз, різні види осоки, комишу та інші. Крім того, на мілководді та замулених берегах зустрічається занесена в Червону книгу України марсилія чотирилиста.
Тваринний світ також представлений тут великим видовим різноманіттям: з птахів тут водяться качки, водяні курочки, при перельоті — лебеді, чаплі. Із ссавців зустрічаються ондатра, видра, куниця. Іхтіофауна представлена такими видами, як сом, окунь, судак, карась, лин тощо.
Водиться також велика кількість земноводних та
плазунів.
Таким чином, об'єкт має велику наукову цінність, оскільки є типовим водно-болотними угіддями для Подолії взагалі і для Немирівщини
зокрема.
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