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26 січня — Всесвітній день екологічної освіти  

11 січня - Міжнародний день заповідників  та  національних парків 

   Заповідати – означає передавати в спадщину щось до-
роге і цінне. Заповідники є найвищою формою охорони 
природи в нашій державі. 
   Класичне заповiдання сформувалося на противагу 
iндустрiалiзацiї держави, коли зi стрiмким розвитком 
сiльськогосподарської технiки та технологiй відбувалося 
швидке розширення площi орних земель, мiста перетво-
рювалися на великi технополiси. Вченi побачили загрозу 
всiй природi, яка є основою життя, тому, знищуючи її, ми 
втрачаємо сам базис iснування людини. 
   У 1992 році вперше була сформована чiтка правова база 
заповiдання у виглядi Закону України «Про природно-
заповiдний фонд України». У преамбулi Закону записано: 
«Природно-заповiдний фонд становлять дiлянки сушi i 
водного простору, природнi комплекси та об’єкти яких 
мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 
рекреацiйну та iншу цiннiсть i видiленi з метою збережен-
ня природної рiзноманiтностi ландшафтiв, генофонду тва-
ринного i рослинного свiту, пiдтримання загального еко-
логiчного балансу та забезпечення фонового монiторингу 
навколишнього природного середовища». Велике зна-
чення для розвитку заповiдної справи в Українi мала 

пiдготовка двох видань Червоної книги України, статус 
якої у 2002 роцi пiдвищено до рiвня Закону України «Про 
Червону книгу України». Відповідно до Закону види рос-
лин і тварин, занесенi до цiєї книги, рослиннi угруповання 
Зеленої книги України, а також види рослин i тварин та 
типи природних середовищ з Червоних перелiкiв чинних 
для України мiжнародних конвенцiй визнано 
прiоритетами під час заповiдання та здiйснення природо-
охоронної дiяльностi у межах ПЗФ. 
   День заповідників і національних парків у світі почали 
вперше відзначати в 1997 році з ініціативи Центру охоро-
ни дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи. 
   Перший заповідник на території сучасної України був 
створений у 1886 році українським природознавцем Во-
лодимиром Дідушицьким. Це, до речі, був і перший запо-
відник в Європі, який являв собою природний резерват 
площею 22,4 га поблизу с. Пеняки (нині Бродівський ра-
йон Львівської області) та одержав назву «Пам’ятка Пеня-
цька». 
   Сучасна мережа природних заповідників України сфор-
мувалась внаслідок праці багатьох поколінь природоохо-
ронців і відіграє важливу роль у вирішенні проблем збе-
реження біологічного та ландшафтного різноманіття, підт-
римці екологічної рівноваги у природі, формуванні світо-
глядних орієнтирів людини, спільнот, суспільства. 
   До природно-заповідного фонду України належать: 
1. Природні території та об'єкти: 
- біосферні заповідники; 
- природні заповідники; 
- національні природні парки; 
- регіональні ландшафтні парки; 
- заказники; 
- пам'ятки природи; 
- заповідні урочища. 
2. Штучно створені об'єкти: 
- ботанічні сади; 
- дендрологічні парки; 

- зоологічні парки; 
- парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. 
   Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендроло-
гічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-
паркового мистецтва залежно від їх екологічної і наукової, 
історико-культурної цінності можуть бути загальнодержа-
вного або місцевого значення. 
   Розширення територій ПЗФ передбачено в Угоді про 
асоціацію з ЄС та рядом  інших  зобов’язань України, які 
регулюють міжнародну екологічну політику. Якщо україн-
ці прагнуть жити за європейськими стандартами, то це 
апріорі означає і турботу про заповідні території. 
   Протягом останніх кількох років відбулося багато пози-
тивних зрушень у сфері ПЗФ. Завдяки цьому зараз ми за-
повідаємо нові території і наближаємося до 7%  заповід-
ності території, тоді як у 90-х роках йшлося лише про 3% 
заповідних територій (у країнах Європейського Союзу се-
редня цифра заповідності  становить 18%). Востаннє в 
Україні подібне збільшення територій відбувалося близь-
ко 10 років тому. Президент України Петро Порошенко 
підписав у 2019 році 11 указів, розроблених Мінприроди, 
про розширення територій ПЗФ  на майже 80 тисяч гекта-
рів (приблизно, 0,13% від площі країни).  
   Тільки протягом останніх років 271 український об'єкт 
був включений до Смарагдової мережі Європи, 14 нових 
ділянок пралісів увійшли до складу Всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО, а водно-болотні угіддя міжнародного 
значення поповнився 6 українськими об’єктами. 
   За інформацією Державного кадастру територій та об’є-
ктів природно-заповідного фонду України, станом на 1 
січня 2019 року ПЗФ України склав 8396 територій та об’є-
ктів фактичною площею 3,99 мільйона га в межах терито-
рії України та 402 500 га у межах акваторії Чорного моря. 
   Україна має унікальні природні об’єкти. Ми зобов’язані 
їх зберегти. Це наша відповідальність  як перед сучасника-
ми, так і нашими нащадками. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 

   Кожного року 26 січня святкується Всесвітній день еко-
логічної освіти. У червні 1972 року в Стокгольмі, Швеція, 
на конференції ООН з питань довкілля людини було при-
йнято Декларацію, в якій відмічено необхідність розроб-
ки критеріїв та загальних принципів щодо збереження та 
поліпшення якості навколишнього середовища. Проте з 
1975 року, коли в Белграді відбувся Міжнародний семі-
нар просвітницької діяльності з питань навколишнього 
середовища, і де була видана Белградська хартія екологі-
чної освіти, проголошуючи свої глобальні цілі, кожного 
року 26 січня цей день відзначається на міжнародному 
рівні.  
   Екологічна освіта є динамічним та спільним процесом 
для людського усвідомлення того, що дозволяє виявити 
екологічні проблеми як глобального, так і місцевого рів-
нів. Вона також спрямована на виявлення взаємодій між 
людиною та довкіллям, а також стосується гармонізації 
діяльності людини з природою на основі сталого розвит-
ку для забезпечення якості життя майбутніх поколінь.  
   Екологічна освіта та виховання має вирішальне значен-

ня для сприяння 
сталому розвитку 
та підвищенню 
потенціалу насе-
лення для участі в 
питаннях, пов’яза-
них з охороною 
навколишнього 
середовища і роз-
витку. Важливо 
також досягти 
певного рівня сві-
домості, ціннос-
тей і поглядів, 
методів і екологіч-

ної та етнічної поведінки співзвучно зі стійким розвитком, 
а також для підтримки ефективної участі громадськості в 
процесі прийняття рішень. Освіта виступає як централь-
ний елемент, який розуміє необхідність сприяння досяг-
ненню значних змін в індивідуальних і колективних моде-

лях поведінки людини і сфери споживання. 
   Всесвітній день екологічної освіти є можливістю досяг-
нення масивної сенсибілізації для захисту нашої природ-
ної спадщини, шляхом заохочення відповідних заходів і 
подій, таких як переговори з екологічної освіти та семіна-
ри; демонстраційні експозиції; еко-технологічні презента-
ції; екскурсії та табори в заповідних зонах; спостереження 
за птахами; створення фільмів; шкільні роботи та конкур-
си; кампанії з очищення і збирання відходів; музичні кон-
церти; розважальні заходи (лотереї, ігри, театральні пос-
танови та розписи (мурали)) і спортивні заходи (змагання, 
велосипедні і пішохідні прогулянки); підписання угод на 
користь навколишнього середовища; публікації; посадка 
дерев, серед іншого, за участю державних і муніципаль-
них органів влади, шкіл, асоціацій та громадських органі-
зацій.  
   У країнах, що розвиваються, більшість екологічних про-
блем спричинені недостатньою освіченістю населення. 
Необхідно не тільки сприяти інформуванню населення, а 
й розвивати відповідну його поведінку.  

Традиції живуть й донині 
   Вже декілька років поспіль працівники НПП «Кармелю-
кове Поділля», 13-14 січня виїжджають для дослідження 
унікальної традиції — свята «Маланки» у селі Попова Гре-
бля. Також цьогоріч до свята долучився відділ «Культури 
та туризму Чечельницької РДА». 
   Лише на «старий» Новий рік у дні вшанування велико-
мучениці Меланії та Василія Великого (в народній інтерп-
ретації Маланки та Василя) тихе селище вибухає галасли-
вим, яскравим театралізованим дійством. Успадкований з 
діда-прадіда обряд «Маланки» був і залишається надзви-
чайно популярним.  
   Особливе захоплення викликають архаїчні маски, які 
надягають ряджені. Вони передаються з покоління в по-
коління і вважаються символом багатства і достатку. Ря-

джених дуже чекали, особливо ті сім'ї, де на виданні були 
дівчата. Характерною особливістю хутряних масок є отво-
ри для очей і рота, які обшиті червоною тканиною, щоб не 
наврочили. Не менш оригінальні головні убори - чим шир-
ше капелюх, тим більше повноважень має її власник в 
«циганській сім'ї». 
   З роками, нажаль, зменшується зацікавленість молоді 
до дійства. Цього річ з семи вулиць взяло участь у святку-
ванні лише п’ять, але все ж таки жителі намагаються збе-
регти давні традиції, творчо їх переосмислили і задали 
нового звучання архаїчним явищам. Циганська Маланка 
за довгі часи свого існування набула надзвичайної попу-
лярності. Побачити захоплююче дійство, дізнатися про 
історію створення і відчути неймовірну енергетику можна 

кожного року завітавши на «Циганську Маланку» в мальо-
вниче селище Попова Гребля. 

Марина Ярославська, фахівець з екологічної освіти 
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Особливості науково-дослідної роботи в природоохоронних науково-дослідних відділеннях 
 
   Згідно плану наукової роботи Парку на 2020 рік 21 січня 
співробітниками науково-дослідного відділу проведено 
навчання для працівників природоохоронних науково-
дослідних відділень. 

   В рамках ведення державної наукової програми 
«Літопис природи» в розділі наукових досліджень рос-
линного світу, збереження видів рослин, занесених до 
Червоної книги України, слід виконати комплексне дослі-
дження об’єктів. 
   Мета навчання: зосередити увагу працівників природоо-
хоронних відділень на збір первинної наукової інформації 
спостережень за сезонними змінами деревної та трав’я-
ної рослинності, їх приуроченість до різних типів ландша-
фтів, впливу гідрокліматичних умов на розвиток рослин-
ного покриву на ділянках стаціонарних фенопостів. 
   Розпочали заняття директор Парку О. П. Романчук, голо-
вний природознавець Г. Л. Дудник, які звернули увагу всіх 
слухачів на завдання, які передбачені в «Проекті організа-
ції території НПП «Кармелюкове Поділля» на 2020 рік. 
   Начальник відділу науки, кандидат географічних наук 
В.Є. Любченко проаналізував роботу відділів і відділень 
за минулий рік і накреслив перспективи співпраці науково
-дослідного відділу з працівниками природоохоронних 
науково-дослідних відділень. Відмічено відділення: 
«Бритавське» (начальник В. М. Бунич), «Дохнянсь-
ке» (начальник Д. І. Шевченко), «Лузьке» (начальник О. В. 
Ярмак), які справилися з поставленими завданнями на 
2019 рік, інші відділення справилися з завданнями частко-
во. Для повноцінного виконання робіт в 2020 році і прово-
диться таке навчання. 
   Особлива увага була приділена фенологічним спостере-
женням та ведення календаря природи. 
   Старший науковий співробітник Л. В. Марківська довела 
до відома слухачів про вимоги до ведення календаря 
природи, про важливість достовірних даних проходження 
фенологічних фаз для наукового аналізу росту і  розвитку 
видів, звернула увагу на виконання конкретних завдань 
для кожного відділення. Дала характеристику об’єктів 
дослідження, чинне місце в яких належить  виявленню 
місць зростання рослин Червоної книги України та регіо-
нально рідкісних видів Парку і наголосила, що завдяки 
ведення   календаря розвитку біологічних видів, феноло-
гія, таким чином, досліджує одну з притаманних всьому 
живому форму їх адаптації до середовища проживання. 
   Продовжила навчання по проведенні фенологічних спо-
стережень науковий співробітник Н.П. Шпак, яка довела 
до відома присутніх результати досліджень на створе-
них (2017 – 2019 рр.) стаціонарних фенологічних постах 
на території Парку. 
   Мета стаціонарних фенопостів – це постійне ведення 
спостережень за сезонними змінами деревної та трав’я-
ної рослинності, їх приуроченість до різних типів ланд-
шафтів, впливу гідрокліматичних умов на розвиток рос-
линного покриву на даних територіях. Основний обсяг 

робіт по збору 
первинної науко-
вої інформації, 
крім науковців, 
покладається на 
працівників від-
ділу державної 
служби охорони. 
Фенологічний 
пост – це ділянка 
в насадженні 
площею 0,25 га, 
яка остовплена і 
промаркована та 
відповідає науко-
вим вимогам. Для 
того, щоб отрима-
ти ясну картину 
сезонного розвит-

ку природи в широкому географічному плані, потрібне 
проведення багаторічних паралельних спостережень у 
великому числі пунктів. 
   З метою визначення фенокліматичної періодизації сезо-
нів року на різних територіях Парку створено стаціонар-
них 7 фенопостів, на яких вказані конкретні рослинні об’є-
кти, за якими ведуться фенологічні спостереження. Прояв 
фенологічних фаз різних видів дає чітку картину настання 
певного сезону. 
Фенопост № 1 Лузьке ПНДВ (начальник відділення О. В. 
Ярмак). Квартал 24 виділ 2. Розміщений в рівнинній части-
ні кварталу. Урочище висотної місцевості, висота над рів-
нем моря 213 м. Завдання: вести спостереження за сезон-
ними змінами ранньої та пізньої форм дуба звичайного 
(Quercus robur L.), моніторинг фенологічних фаз та щіль-
ності ґрунтового покриву цибулі ведмежої  
(Allium ursinum L.).   

Фенопост № 2 
   Лузьке ПНДВ 
(начальник відді-
лення О.В. Ярмак).  
Квартал 97 виділ 
1. Рельєф низин-
ний, схил півден-
но-східної експо-
зиції 5-8°, висота 
152 м над рівнем 
моря. Завдання: 
вести спостере-
ження за феноло-
гічними фазами 
розвитку різних 
форм дуба зви-
чайного та цибулі 
ведмежої.  

Фенопост №3  Червоногребельське ПНДВ (начальник від-
ділення М.П. Усатий). Квартал 34 виділ 2. Завдання: вести 

спостереження за се-
зонними змінами ран-
ньої та пізньої форм 
дуба звичайного 
(Quercus robur L.), мо-
ніторинг території 
плюща звичайного 
(Hedеra helis L.) та при-
родне поновлення 
береки лікарської 
(Sorbus  
torminalis L.). 
Фенопост №4 
   Любомирське ПНДВ 
(начальник відділення 
С. І. Білобров). 
  Квартал 104 
(рекреаційний пункт). 

Прокладений феномаршрут від рекреаційного пункту до 
узлісся – місця зростання шафрану сітчастого. Завдання 

фенопоста та фено-
маршруту: моніто-
ринг популяції тюль-
пана дібровного 
(Tulipa quercetorum 
Klokov et Zoz) та ша-
франа сітчастого 
(Crocus reticulatus 
Steven ex Adams); 
вивчення впливу 
гідрокліматичних 
умов на розвиток 
рослинного покриву 
на даному маршру-
ті.  
Фенопост №5 
   Дохнянське ПНДВ 
(начальник відді-
лення Д. І. Шевчен-
ко). 
  Квартал 39 виділ 1. 
Проведено марку-

вання 14 екземплярів береки лікарської різної вікової ка-
тегорії. Прокладений феномаршрут від штучного наса-
дження береки лікарської (10 рядків) до фенопоста №5. 
Завдання: дослідження плодоношення різновікових осо-
бин береки лікарської (Sorbus torminalis L.); моніторинг 
динаміки трав’яного покриву та фенологічних фаз порід 

дерев та чагарників, 
які зустрічаються на 
феномаршруті.  
Фенопост №6. 
   Бритавське ПНДВ 
(начальник відділення 
В. М. Бунич). 
Квартал 62 виділ 2. 
Долина і схил пн.-зх. 
експозиції 5°. Місце-
вість горбиста. Ясене-
во-грабове насаджен-
ня. Завдання: спосте-
реження за фенологі-
чними фазами трав’я-
нистих рослин: скопо-
лії карніолійської 
(Scopolia carniolica Jacq.) та арум Бессера (Arum besseria-
num).  
Фенопост №7 

   Бритавське ПНДВ (начальник відділення В. М. Бунич).  
Квартал 102 виділ 2. Рівнинна місцевість. Завдання: про-
водити спостереження за фенологічними фазами рослин: 
лілії лісової (Lilium martagon L.) і береки лікарської (Sorbus 
torminalis L.); та їх відновлення в природних насадженнях.  
   Особлива увага 
при дослідженнях 
повинна приділятися 
рідкісним, зникаю-
чим, реліктовим та 
ендемічним видам.  
   Фенологічний мо-
ніторинг на стаціона-
рних фенопостах дає 
можливість вивчати 
періодичні явища в 
живій і неживій при-
роді, що пов'язані зі 
змінами пір року, а 
також сезонні фази 
розвитку рослин. 
Основні принципи 
наукових дослі-
джень в національному природному парку – цілорічність, 
тривалість, безперервність та комплексність робіт, що 
проводяться на одних і тих же ділянках, не порушених 
або слабо порушених діяльністю людини. 
   В ході навчань 
було розглянуто 
питання збору 
працівниками 
ПНДВ гербарію 
деревних та чагар-
никових порід. 
   Подібні навчан-
ня мають на меті 
удосконалити нау-
ково-дослідну ро-
боту на первинно-
му рівні, залучити 
до неї працівників 
ПНДВ, підвищити 
їх рівень знань. Це 
ще один із напря-
мків роботи нау-
ково-дослідного 
відділу. 

Ніна Шпак,  науковий співробітник Парку 
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Відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь 

Підкормка диких тварин 

   Нинішний  зимовий  сезон  надзвичайно  аномальний,  
характеризується  високою,  як для  цього  кліматичного  
періоду  температурою  та  відсутністю  снігового  покри-
ву.    І,  хоча, здавалось  би,  що  це  сприятливий  фактор  
для  диких  тварин,  особливо  для  їх  живлення,  насам-
перед  це  стосується  травоїдних  копитних,  але  це  не 
завжди  так.  З  кожним  роком  кормові  площі  зменшу-
ються  із-за  інтенсивного  розорювання  земель,  вирубу-
вання  чагарників.  Тому для живлення  в зимовий  період   
залишаються  переважно  лісові  масиви.  З  огляду  на 
відсутність  в  цей  час  зеленої  біомаси  умови  для  жив-
лення  копитних  не  завжди  сприятливі.  Але  і  інші  тва-
рини  потерпають від  потепління – відбуваються  збої  у  
фізіологічних  процесах,  що  провокує  аномалії  таких  
явищ  як  міграція,  зимова  сплячка,  період   гону  тощо.       
   Тому  актуальним  завданням  у  цей  період  для  пра-
цівників  Парку,  і  особливо,  для  природоохоронних  
науково-дослідних  відділень  є  моніторинг  чисельності  
та  видового  різноманіття  тварин  у  популяціях.  Це  пот-

ребує  ретельних  спостережень  за  місцями  живлення,  
ліжками  тварин,  їх  слідами, екскрементами  і  іншими  
ознаками  життєдіяльності.     
  В  разі  необхідності  проводиться  підкормка  диких  тва-
рин:  викладка  сіна  та  кормових  віників  у  годівниці,  
зерновідходів  та коренеплодів  на  підгодівельних  май-
данчиках.   
  Зазвичай  підгодівельний  сезон  складає  100  діб,  орієн-
товно  з   1.11.  по  15.02,  і  ділиться  на  три  етапи: 
- етап  з  1.11  по  30.11- викладається  25%  добової  нор-
ми  кормів; 
- етап  з  1.12  по 31.12 -  50%; 
- етап  з  1.01  по  15.02  100%. 
   Надзвичайно  важливою  складовою  у  підкормці  тва-
рин  є  підтримка  мінерально-сольового  балансу  харчу-
вання.  Для  цього  влаштовуються  солонці,  де  виклада-
ється  кухонна  сіль.  Мінеральне  живлення  добре    

впливає  на  організм  тварин,  зміцнює  і  посилює  захис-
ні  властивості  проти  захворювань,  сприяє  покращенню  
умов  мешкання,  стримує  їх  від  міграції, служить  засо-
бом,  що  допомагає   концентрувати  тварин  в  певних  
місцях.  Також  це  допомагає  покращити  та  зберегти  
фізіологічні  та  репродуктивні  якості  цих  тварин. 
   Однак,  підкормка  не  повинна  замінювати  природну 
кормову  базу  та  перешкоджати  природним  інстинктам   
тварин.  Тому,  з  метою  збереження  найбільш  наближе-
них  умов  до  природних,  проведення  підкормки  в  за-
повідній  зоні  заборонено.  На  інших  територіях  підкор-
мка  коригується,  залежно  від  ситуації. 
   В  умовах  інтенсивного  антропогенного  та  господарсь-
кого  навантаження  підкормка  диких  тварин,  поряд  з  їх  
охороною,  дає  можливість  забезпечити  збереження   
біорізноманіття.   

Олександр Дудник, начальник відділу 
державної охорони  

   Водно-болотні угіддя України відзначаються унікальніс-
тю і багатством екосистем, що зумовлено природно-
історичними факторами, зокрема територіальним розта-
шуванням держави на біогеографічних рубежах, а також 
перехрестях міграційних хвиль біорізноманіття з багатьох 
центрів його походження. Вони займають площу близько 
3,6 млн га, з якої лише 4% входять до складу природно-
заповідного фонду України. 
   Як і морські (прибережні), внутрішні водно-болотні угід-
дя відзначаються широким спектром і обсягами господар-
ського використання їх ресурсів. Серед його видів перева-
жає випасання прибережних ділянок, заготівля сіна, збір 
ягід та лікарських видів рослин. Досить значним є непря-
ме - рекреаційне використання ресурсів водно-болотних 
угідь, що носить катастрофічний характер, зокрема, в міс-
цях розташування рекреаційно-оздоровчих комплексів, а 
також населених пунктів, розміщених біля річок або во-
дойм. 
   Основу використання ресурсів тваринного світу водно-
болотних угідь складають вилов риби і полювання на во-
доплавних мисливських птахів. У невеликих обсягах ве-
деться вилов раків. Щороку в Україні вбивають від 1 до 2 
млн мисливських птахів, які використовують водно-
болотні угіддя, як місця гніздування та виведення потомс-
тва або транзиту. В останні 30 років запаси тих ресурсів 
водно-болотних угідь, що відновлюються, різко скороти-
лися і мають подальшу тенденцію до зменшення, що зу-
мовлено руйнуванням екотопів. 
   Не менша цінність водно-болотних угідь як об'єкта рек-
реації і ресурсу стабілізації екорівноваги довкілля. Краса і 
мальовничість, привабливість їх пейзажів є потужним 
природним ресурсом збереження психічного здоров'я та 
відпочинку людини, а також предметом творчості та на-
тхнення, які служать вихованню глибокої екологічної куль-
тури та сприяють розвитку емоційної сфери і вдоскона-
ленню естетичних уявлень. 
   До Всесвітнього дня водно-болотних угідь, що святкують 

2 лютого, національний природний парк «Кармелюкове 
Поділля» підготував цікаву і насичену програму для шкіл 
Чечельницького району. Головною метою цих заходів 
було підвищення рівня знань та поширення інформації 
про те, що збереження водно-болотних угідь сприяє еко-
логічному розвитку населення та збалансованому розвит-
ку в суспільстві. 
   31 січня 2020 року працівники відділу рекреації та еко-
лого-освітньої роботи, спільно з працівниками Бритавсь-
кого та Лузького ПНДВ провели заходи у Вербській та Лу-
зькій школах, а 3 лютого у Чечельницькій школі №2. Шко-
лярам було продемонстровано відеопрезентацію «Біоріз-
номаніття водно-болотних угідь нашої місцевості», під час 
якої вони дізналися про Рамсарську Конвенцію; розгляда-
лися питання про значення водно-болотних угідь та їх біо-
різноманіття; про види загроз, які негативно впливають на 
ВБУ, що потрібно запроваджувати програми і заходи для 
збереження та сприяння розвитку водно-болотних угідь. А 
також дізналися про  одне угіддя Вінницької області, яке 
отримало статус Міжнародного - це долина р. Дністер (від 
села Лядова Могилів-Подільського району до впадання 
річки Мурафа у річку Дністер в Ямпільському районі). Ця 
ділянка належить до території регіонального ландшафт-
ного парку “Дністер”, а її протяжність становить 32,1 кіло-
метра. Офіційна ж назва водно-болотних угідь, включених 
до Рамсарського Переліку, – Лядова-Мурафа.  
   Ця територія розташована на міграційному шляху птахів, 

тож має екологічну цінність. У репродуктивний період 
вона підтримує існування 106 видів птахів. Під час сезон-
них міграцій тут виявлено 146 видів. Зимує 83 види. У во-
дах зустрічається понад 30 видів риб. Мешкають понад 40 
видів ссавців, 10 видів земноводних і 6 видів плазунів. 16 
видів тварин занесені до Червоної книги України.  
   Рослинний світ налічує понад 300 видів судинних рос-
лин, серед яких низка рідкісних, ендемічних та реліктових 
видів. 13 видів рослин занесені до Червоної книги Украї-
ни.  Головний акцент робився на способи захисту і збере-
ження таких цінних природних комплексів.  
   В ході обговорення виникали дискусії стосовно р. Дніпро 

та торф’яних боліт. За опитуванням з’ясували, що дельту 
р. Дніпра діти сприймають лише як річку, а, наприклад, 
болота в уяві учнів, це лише Полісся, де росте мох та роз-
ташовані торфовища. Інформацію про те, що  плавні це 
теж водно-болотні угіддя почули вперше. 
  Секретаріатом Рамсарської конвенції визначено тему 
2020 року – «Водно-болотні угіддя і біорізноманіття». 

Цьогорічна тема – це унікальна можливість привернути 
увагу до біорізноманіття водно-болотних угідь та його 
стану, висвітлити чому біорізноманіття є можливим та 
сприяти діям щодо подолання його втрат. Відомо, що во-
дно-болотні угіддя багаті біорізноманіттям і є середови-
щем існування для різноманітних видів рослин і тварин.      
   Останні оцінки показують глобальне зниження рівня 
біорізноманіття, при цьому водно-болотні екосистеми 
зникають утричі швидше, ніж ліси. І саме біорізноманіттю 
були присвячені  брейн-ринг та вікторина. У Вербській та 
Лузькій школах відбулася вікторина «Флора і фауна водно
-болотних угідь», яка пройшла активно, пізнавально, весе-
ло і дружньо. А учні 5-6 класів Чечельницької школи №2 
показали свою ерудованість під час «брейн-рингу» - 
«Мешканці наших водойм». Команда «Фазани», в якій 
були самі хлопці, нічим не відставала від команди дівчат з 
ніжною назвою «Лілія». Кмітливішою та швидшою вияви-
лася команда «Лілія», із відривом в один бал вони пере-
могли своїх суперників.  Самі активні учасники вікторини 
та команди брейн-ринку отримали на згадку плакати і 
невеличкі сувеніри від національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля».  
   Усі заходи для школярів Парком проводяться з метою 
формування екологічної свідомості, небайдужого став-
лення до природи рідного краю. Завдяки проведеній ро-
боті учні вирішили агітувати місцеве населення берегти 
природу рідного краю, особливо ВБУ. Адже, цю молодь 
попереду очікують серйозні виклики і необхідність прийн-
яття глобальних рішень. То нехай екологічно-дружнє мис-
лення допоможе їм у цьому! 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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Природно-заповідний фонд Іллінеччини 

01.01—Бабського Василя Володимировича, інспектора 
              з охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 
02.01—Бондаренка Василя Олексійовича, інспектора        
                з охорони ПЗФ Дохнянського ПНДВ; 
02.01—Мураховського Миколу Михайловича, водія; 
23.01— Кориченську Оксану Федорівну, прибиральницю    

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

З днем народження вітаєм 
Та дуже щиро побажаєм: 
Здоров’я, щастя і везіння, 
Натхнення, миру і терпіння. 
Кохання, спокою, надії, 
І щоб збулися ваші мрії, 
А ще — достатку і тепла, 
Благополуччя і добра. 
Бажаємо, щоби кожен день 
Був таким чарівним, наче казка. 
І нехай, насамперед, у ній 
Запанує світло й Божа ласка.  

   Ботанічний заказник загальнодержавного значення 
«Дашівський». Розташований у межах Іллінецького райо-
ну Вінницької області, у лісовому масиві на території пів-
ніч від с. Білки (кв. 75-76 Дашівського лісництва). 
   Площа 116 га. Створений у 1984 р. Перебуває у віданні 
ДП "Дашівське лісомисливське господарство" 
   Охороняються ділянка переважно дубово-ясеневих на-
саджень з домішкою граба, явора, черешні. У трав'яному 
покриві зростають осока волосиста, копитняк європейсь-
кий, зірочник лісовий, медунка темна, яглиця звичайна.       
Особливу цінність становлять цибуля ведмежа, яка утво-
рює суцільні зарості, скополія карніолійська, любка зеле-
ноквіткова, любка дволиста, коручка темно-червона, гніз-
дівка звичайна, занесені до Червоної книги України. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Вінницько-Дашівського району області 
Подільського Побужжя Дністоровсько-Дніпровської лісос-
тепової провінції Лісостепової зони.  
   Для території, на якій розташовано заказник, характер-

ними є хвилясті, з яругами й балками, лесові височини з 
сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами. З геомор-
фологічної точки зору описувана територія являє собою 
підвищені сильнорозчленовані лесові акумулятивні рівни-
ни позальодовикових областей. 
   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 +19°...+ 19,5°С. Річна кількість опадів складає 
500-525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бесарабської провінції, Вінницького (Центра-
льноподільського) округу. 
   Територія являє собою плоскохвилясте слаборозчлено-
ване плато з темно-сірими лісовими ґрунтами. В заказни-
ку переважають еталонні грабово-дубові ліси яглицевої 
асоціації. Деревостани їх високопродуктивні (близько 500 
куб.м/га) і включають такі породи, як клен, явір, ясен ви-
сокий, черешня пташина. Серед масивів яглицевих лісів 
зустрічаються значні за площею (більше 2 га) ділянки уні-
кальних грабово-дубових лісів ведмежоцибулевих, зане-
сених до "Зеленої книги України".  
   Цибуля ведмежа - середньоєвропейський гірський вид, 
що утворює густий травостій покриттям 90-100%. Постійно 
в даних угрупованнях зустрічаються копитняк європейсь-
кий (5-8%), зеленчук жовтий (1-3%), медунка темна, пролі-
ска багаторічна, зуб'янка цибулева. Цибуля ведмежа має 
високу життєспроможність, добре квітує й плодоносить. 
   Крім того, окремими фрагментами зустрічаються ділян-
ки грабово-дубових лісів скополієвих, також внесених в 
"Зелену книгу України". 
   В "Червону книгу України" занесені і деякі інші види, що 
зростають в заказнику: любка дволиста і зеленоквіткова, 
зозулині сльози яйцевидні, гніздівка звичайна, коручка 

чемерниковидна, підсніжник білосніжний. 
   Загалом, заказник репрезентативно відбиває склад і 
структуру складних дубово-грабових лісів ведмежоцибу-
левих та яглицевих, які є цінним ботанічним природоохо-
ронним об'єктом. 
   Ботанічний заказник місцевого значення «Запопова». 
Розташований у селі Кантелина Іллінецького райо-
ну Вінницької області. 
   Заболочене днище балки з лучно-болотною рослинніс-
тю. 
   Площа — 35,2 га. Утворений у 1999 р. (Рішенням Вінни-
цької обласної ради від 17.12.1999 р.). Перебуває у відан-
ні СТОВ «Дружба». 
   Ботанічний заказник місцевого значення «Чагарник». 
Об'єкт природно-заповідного фонду Вінницької області. 
   Розташований у межах Іллінецького району Вінницької 
області, на схід від села Тягун і на південний схід від се-
ла Володимирівка. 
   Площа 5 га. Оголошений відповідно до рішення 27 сесії 
Вінницької обласної ради 5 скликання № 903 від 10-
.12.2009 року. Перебуває у віданні Тягунської сільської 
ради. 
   Статус надано для збереження місць зростання цінних 
рослин. Фітоценоз заказника представлений типовою для 
остепнених луків рослинністю.  
   В трав'яному покриві трапляється мати-
мачуха, суданська трава, барвінок малий, мишій си-
зий, деревій, миколайчики сині, дзвоники круглолис-
ті, чебрець, котячі лапки дводольні, очиток їд-
кий, козельці сумнівні, льнянка звичайна, королиця зви-
чайна. Поширені лікарські рослини: бузина чорна, глід 
колючий, чебрець боровий, звіробій звичайний, деревій 
звичайний, собача кропива звичайна, живокіст лікарсь-
кий, спаржа лікарська. 

   Ландшафтний заказник місцевого значення 
«Баглайові левади» площею 23,7 га, розташо-
ваний на околиці с. Білки Іллінецького ра-йону 
Вінницької області. 
   Оголошений відповідно до Рішення 27 сесії 5 
скликання Вінницької обласної ради від 10-
.12.2009 р. № 903. Охороняється мальовничий 
ландшафт остепнених луків. Зустрічається ма-
ти-мачуха, суданська трава, барвінок малий, 
мишій сизий, деревій, миколайчики сині, 
дзвоники, чебрець, котячі лапки дводольні, 
очиток їдкий, козельці сумнівні, королиця зви-

чайна. Поширені лікарські рослини такі як бу-
зина чорна, глід колючий, чебрець боровий, 
звіробій звичайний, деревій звичайний, соба-
ча кропива звичайна, живокіст лікарський, 
спаржа лікарська. 
   Ландшафтний заказник місцевого значення 
«Гадаї». Розташований на північний захід від 
села Росоховата Іллінецького району Вінниць-
кої області. 
   Площа — 7,3 га. Оголошений відповідно до 
рішення 27 сесії Вінницької обласної ради 5 
скликання № 903 від 10.12.2009 р. Перебуває 
у віданні Слободищенської сільської ради.     
   Охороняється мальовничий ландшафт остеп-
нених луків. Зустрічаються лікарські рослини 
такі як бузина чорна, глід колючий, чебрець 
боровий, звіробій звичайний, деревій звичай-
ний, собача кропива звичайна, живокіст лікар-
ський, спаржа лікарська. 
    Ботанічна пам'ятка природи місцевого зна-
чення «Віковий 
дуб». Розташова-
на на території 
Василівської сіль-
ської ради Ілліне-
цького райо-
ну Вінницької 
області (Дашів-
ське лісництво, 
кв. 35 діл. 12).        
   Оголошена від-
повідно до рі-
шення Вінниць-
кого облвикон-
кому від 
29.08.1984р. 
№ 371 . Охороня-
ється дуб черешчатий віком понад 200 років.  


