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Завершено підготовку VII тому Літопису природи 

            

Лісові орхідеї урочища «Стратіївська дача» 

   Підготовлено черговий VII том Літопису природи націо-
нального природного парку  «Кармелюкове Поділля», 
який узагальнює результати науково-дослідної роботи, 
проведеної установою у 2019 році, у рамках Програми, 
затвердженої наказом №430 Міністерством екології та 
природних ресурсів  № 465/430 від 25.11.2020 року. 
   Наразі, на замовлення Міністерства енергетики та захис-
ту довкілля України  кафедра біології екології  Прикарпат-
ського національного університету ім. В. Стефаника про-
водить розробку проектної редакції Програми Літопису 
природи  для заповідників та національних природних 
парків з урахуванням і рекомендації міжнародних приро-
доохоронних договорів. Відповідно приведені матеріали 
досліджень востаннє надаються  у попередньому форматі  
Літопису. 
  Значна увага, у звітному році, була приділена обстежен-
ню прилеглих до території Парку природних комплексів, з 
метою розширення природо-заповідного фонду установи, 
що наддасть можливість забезпечити охорону, збережен-
ня унікального біорізноманіття та реліктових ландшафтів, 
протистояти антропогенному тиску, який створює реальну 
загрозу існування сучасних екосистем. 
   Насамперед, це стосується ділянок із степовою та лучно-
степовою рослинністю. Дослідження яких проводила ста-
рший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

Марківська Л.В., за активної участі викладача Донецького 
національного університету ім. В. Стуса  Яворської О.Г. 
   Проводилися обстеження перспективних для заповідних 
територій ур. «Обидуша» (Бондурівська с/р) та ур. 
«Ставки» (Стратіївська с/р). 
   Розпочато к. геогр. наук, начальником науково-дослід-
ного відділу Любченком В.Є. роботи щодо типології ланд-
шафтів Парку (ур. «Вишенька» та прилеглої території), до 
яких залучено д. геогр. наук, доцента кафедри географії 
Вінницького державного педагогічного університету ім. 
М. Коцюбинського  Гудзевича А.В. 
   У співпраці із музеєм  природи Харківського університе-
ту ім. В. Каразіна, за участі ст. наук. сп. Гуглі Ю.О., продов-
жено інвентаризацію ентомофауни.   

   Складовою науково-дослідної роботи стала розробка 
наукових обґрунтувань та природоохоронних рекоменда-
цій щодо дотримання режиму території Парку та невисна-
жливого природокористування: встановлення строків ве-
гетаційного періоду для ботанічних заказників «Брита-
вський», «Червоногребельський», користувач ДП «Чече-
льницьке ЛГ»(н. сп. Шпак Н.П); рекомендації щодо збере-
ження біорізноманіття в ході підготовки до будівництва 
сонячних електростанцій, користувач ТОВ «Поларіс-
нект» (ст.н.сп.  Марківська Л.В.); обґрунтування лімітів на 
використання природних ресурсів на 2020 рік, користувач 
ДП «Чечельницьке ЛГ» (гол.природознавець  Дудник Г.Л., 

к .геогр. наук, нач. науково-дослідного відділу Любченко 
В.Є., ст.н.сп  Марківська Л.В.) 
   Проводилися роботи з дослідження історико-культурних 
комплексів в зоні діяльності Парку  (к. іст. наук, доц. кафе-
дри історії та культури України факультету історії, етнології 
і права Вінницького державного педагогічного університе-
ту імені М. Коцюбинського Косаківський В.А. ) 

    В 2019 році продовжилися роботи по розширенню ме-
режі наукових полігонів:  закладка стаціонарних фенпос-
тів та постійних пробних площ. Здійснювалися заходи по 
реалізації Програми зі збереження та менеджменту бере-
ки лікарської (Sorbus torminalis) (н. сп. науково-дослідного 
відділу Шпак Н.П). 
   Актуальним залишається якісне ведення фенокліматич-
них спостережень в природоохоронних науково-дослід-
них відділеннях Парку (майстер з охорони природи Бри-
тавського ПНДВ Сібіковський А.О. та  майстер Дохнянсько-
го ПНДВ Негода О.С.) та фіксація метеоданих (співробіт-
ник науково-дослідного відділу Ярославський О.В.). 
   В  ході обміну досвідом з іншими природо-заповідними 
установами було проведено ознайомлення з практикою 
ведення Літопису природи в НПП «Кременецькі гори», 
«Північне Поділля» та «Галицький». 

Ганна Дудник головний природознавець 

   Травень місяць – один із найбільш продуктивних періо-
дів для проведення експедицій по виявленню раритетних  
рослин НПП «Кармелюкове Поділля », які в більшості сво-
їй представлені ранньоквітучими рослинами. 
   Урочище «Стратіївська дача», яке входить до складу 
Любомирського природоохоронного науково-дослідного 
відділення, одна з найменш досліджених у цьому плані 
територій. Проте, експедиція в складі  працівників Парку 
Марківської Л.В., Білоброва С.І., Могили В. виявила ряд 
рослин, які занесені до Червоної книги України  та регіо-
нально рідкісних  видів. 

    Було обстеже-
но кв.72,73,74 та 
75 Старатіївсько-
го лісництва і при 
цьому були отри-
мані наступні 
результати. 
   У кварталі 72 
(ур. «Марченків 
яр») виявлено 
місцезростання 
лісових орхідей 
парку, а саме: 
булатку великок-
віткову (всого 
виявлено 11 осо-
бин – причому всі 
види відмічено в 
генеративному 
стані, одна вияви-

лась поїдженою); гніздівку звичайну (всього виявлено - 6 
особин, половина з яких – в сенільному стані); а також 
досить чисельну популяцію бруслини карликової – релік-
тового виду  (у фазі відцвітання). В кінці даного кварталу, 
вперше  виявлено місце локації клокички перистої (1 осо-
бину). На жаль, вона не квітувала. В тому, що це саме кло-
кичка периста підтвердила по фото доктор біологічних 

наук - Куземко 
А.А. Прямо по 
просіці, від кло-
кички догори, 
виявлено кілька 
особин в’язілю 
стрункого, які 
зростають один 
від одного через 
кілька метрів. 
Крім того, в дано-
му кварталі відмі-
чена досить вели-
ка популяція ци-
булі ведмежої, 
яка на даний час 
знаходиться у 
фазі формування 
плодів. На узліссі 

кв.72 (по дорозі до нього) ростуть суниці (якраз квітують), 
малина, а також лікарська рослина – живокіст лікарський 
(в єдиному локалітеті). До речі, живокосту, навіть на тери-
торії Парку дуже мало.  Із регіональної флори – поодинокі 
особини конвалії звичайної. 
   У кварталі 73 (на його початку) виявлено цибулю ведме-
жу. Із грибів вперше на території відділення виявлено 
їстівний гриб – трутовик сірчано-жовтий в єдиному лока-
літеті (відмічений раніше в Бритавському ПНДВ). Із зви-
чайної флори на даний час квітують: герань Роберта, кіль-
ка особин конвалії звичайної, бузина, подекуди можна 
ще зустріти кінський часник черешковий.  
   У кварталі 74 виявлено регіонально рідкісний вид – 
арум Бессера  ( у фазі цвітіння; три особини) та молочай 
мигдалевидний (теж три особини). Із ЧКУ – популяцію 
цибулі ведмежої.  
   У кварталі 75 відмічено досить чисельну популяцію кон-
валії звичайної (регіонально рідкісного виду). Із ЧКУ вияв-
лено береку – до 10-ка особин. Найбільший діаметр бере-

ки – 24 см. Біля одного дерева (діам. -16 см) виявлено 
порослеве розмноження. У цьому ж кварталі виявлено 
в’язіль стрункий. 
   Всього під час експедиції виявлено 7 видів рослин, зане-
сених до Червоної книги України, з яких – одне дерево,  із 
чагарників 1 вид – релікт. Всі інші належать до трав’яної 
флори.  З них – два види орхідей. Підтверджено місцезро-
стання клокички перистої в Статіївському лісі, про яку го-
ворив ще десь у 1912 році Балковський (науковець). Із 

регіонально рідкісної флори виявлено: конвалію звичай-
ну, арум Бессера, молочай мигдалевидний. Цікаво, що 
все це росте в господарській зоні території даного відді-
лення. Всі рідкісні види рослин Червоної книги України, 
(які можна порахувати), зафіксовано у GPS координатах з 
метою їх подальшого картографування. 
   Аналізуючи результати експедиції можемо стверджува-
ти, що в   досліджених  кварталах відмічено цінний гено-
фонд рідкісної флори, і в зв’язку з цим, доцільно рекомен-
дувати   кв.72, 75 та 74 перевести із господарської зони в 
зону регульованої рекреації, з метою обмеження госпо-
дарських робіт для її збереження.  

Любов Марківська, старший науковий співробітник 

Арум 

Булатка 

Трутовик 



2  ст.                                                       Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

                            

 
 

 

  22 травня —  День Південного Бугу  

Засновник і видавець:           
      НПП “Кармелюкове Поділля” 

Свідоцтво про реєстрацію: 
Серія ВЦ № 863-220-Р 

від 31 липня 2012 року 
Тираж 100 екземплярів   

 

РЕДКОЛЕГІЯ: 
Ганна Дудник 

Людмила Стороженко 
Тетяна Сташенко 

 
КОМП'ЮТЕРНА ВЕРСТКА 

Лілія Сошнікова 

Редакція газети “Вісник 
“КАРМЕЛЮКОВОГО ПОДІЛЛЯ” 

24800, Вінницька обл.,  
смт. Чечельник 

вул. Свято–Михайлівська, 15 
тел.: 098-57-80-430, 
роб.:(04351) 2-18-88 

 Редакція не завжди поділяє думку 
авторів публікацій та не несе відпові-
дальність за зміст реклами та оголо-
шень.  
   Передрук матеріалів—тільки 
з дозволу редакції. 

Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

05.05 – Сошнікова Юрія Миколайови-
ча, тракториста; 
16.05 – Ярославську Марину Юріївну, 
фахівця з рекреаційного благоустрою; 
28.05 – Кичу Людмилу Петрівну,  фахів-
ця з кадрів, діловода. 

З Днем народження вітаєм, 

Щастя й долі Вам бажаєм, 

Здоров'я, небесної благодаті, 

Миру й злагоди у хаті.  

   За рішен-
ням Басейно-
вої ради Пів-
денного Бугу 
день, присвя-
чений голов-
ній водній 
артерії Він-
ниччини від-
значається 22 
травня. Впер-
ше День Пів-

денного Бугу було відзначено у 2019 році. Відзначення 
Дня Південного Бугу має на меті привернути увагу до про-
блем, пов’язаних з використанням, охороною і відтворен-
ням водних ресурсів річки, віддати їй належну шану, а 
також сприятимуть формуванню водоохоронного світо-
гляду, відродженню дбайливого ставлення до водних 
об’єктів та навколишнього середовища. 
   Головна водна артерія Вінниччини – річка Південний Буг 
надзвичайно красива із цікавою історією та фактами. Вона 
є третьою за величиною і довжиною в Україні та вважаєть-
ся єдиною річкою Європи, де збереглося порожисте при-
родне русло або іншими словами – природні річкові по-
роги. Береги долини Південного Бугу біля порогів круті і 
кам’янисті. А все разом – пороги, кам’янисті заплави і кру-
ті гранітні береги – створюють враження гірських місцево-
стей серед рівнини, що надають Південному Бугу своєрід-
ної краси. 
   З далеких часів люди оселялися на берегах річки Півден-
ний Буг. Їх життя протягом багатьох віків багато в чому 
залежало від водних ресурсів та якості її води. Колись на 
нашій землі існував звичай: гості нашого краю спочатку 
вклонялися нашій річці, тоді місцевим богам і тільки потім 
— місцевим правителям. Річка і вода були найвищими 
святинями. У воді вбачали магічну сутність, вважали її 
першоосновою всього живого на землі. 
   Історія річки Південний Буг та його притоків тісно переп-
літається з історією всієї України, адже ця річка є єдиною в 

Європі, де зберіглося природне русло, яке повністю знахо-
диться в межах нашої країни.  
   Значення наявності річки в історії краю важко переоці-
нити: це і транспортна артерія, і життєдайна вода для при-
бережної рослинності, і гарантія виживання для поселен-
ців усіх часів. Перша згадка про Південний Буг зустрічаєть-
ся в працях давньогрецького історика Геродота, який опи-
сав річку у V ст. до н.е. Протягом віків назва річки зміню-
валась: давні греки називали її Гіпаніс або Іпаніс, турки – 
Ак-Су, що в перекладі означало «біла вода», слов’яни на-
рекли річку - Богом. За часів турецького наступу на північ-
ному березі Чорного моря Бог мав значення як шлях спо-
лучення. Турки дійсно називали річку Ак-су, тобто біла 
течія, або біла вода. Це свідчить про те, що пришельців 
вражала чистота, прозорість водного плеса Бугу. Навіть, 
наприкінці ХIХ ст. професор Павловський, провівши необ-
хідні аналізи, вважав річку однією з найчистіших у Європі.         
   На одній із карт 1740р. Південний Буг названо Бугом. 
Щодо назви Південний, то вона укорінилася пізніше, після 
поділів Речі Посполитої. Внаслідок цих поділів на терито-
рії сучасної України стало два Буги. Щоб відрізнити їх, од-
ному із них дали уточнюючу назву Південний. 
  Сучасний Південний Буг починається на Хмельниччині 
біля села Холодець Волочиського району, має довжину 
806 км, і несе свої води до Чорного моря, перетинаючи 
територію 7 областей України – Хмельницької, Вінницької, 
Київської, Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Мико-
лаївської. 
   Південний Буг – єдина велика річка України, водозбірна 
площа якої повністю знаходиться в межах нашої держави. 
Її особливістю є те, що ця річка фактично має лише одну 

велику притоку – р. 
Синюху, яка утворю-
ється внаслідок злиття 
річок Тікич та Велика 
Вись. Серед інших при-
ток необхідно виділи-
ти р. Інгул, яка відзна-
чається своєю довжи-

ною – 354 км. 
Всього на терито-
рії басейну Пів-
денного Бугу про-
тікає 6594 річки, в 
т.ч. великих – 1, 
середніх – 11, ма-
лих – 6582 (з них 
349 – довжиною 
більше 10 км). 
Загальна протяжність річок в басейні становить 22,4 тис. 
км, густота річкової сітки – 0,35 км/км². 
   В басейні Південного Бугу налічується 10,3 тис. ставків, 
загальним об'ємом понад 600 млн.м.куб. та площею вод-
ного дзеркала понад 52 тис. га. Найбільша кількість став-
ків знаходиться у Вінницькій, Кіровоградській та Черкась-
кій областях. 
   Природні ресурси басейну мають велике господарське 
значення. Басейн річки є однією з основних водних сис-
тем України, в межах якої розміщено і забезпечується її 
водними ресурсами понад 4 мільйона населення, великі 
енергетичні об'єкти, промислові підприємства, близько 
140 тисяч гектарів зрошуваних земель, рибне і комуналь-
не господарства. Щорічно в басейні відбирається для всіх 
потреб населення і галузей економіки в середньому 300 
млн. куб. м води. Найбільшими водоспоживачами в розрі-
зі регіонів є Миколаївська та Вінницька області, які вико-
ристовують 38,6% та 36,8% від загального використання. 
   День Південного Бугу – це не тільки вшанування важли-
вої ролі річки в житті людей, а й можливість переглянути 
своє ставлення до природи в цілому. Річка повинна вико-
ристовуватись таким чином, щоб зберіглась її придатність 
для майбутніх поколінь та не порушувався гідрологічний 
цикл. 
   Причетність до даного свята дає можливість зрозуміти, 
що успіху можна досягти лише спільними зусиллями, усві-
домлюючи себе невід’ємною частиною Південно-Бузької 
спільноти. 

 Андрій Магера, начальник  БУВР Південного Бугу 

  ПЗФ Крижопільського району 
   Уро́чище «Суха́ Доли́на»  
— ботанічний заказник 
місцевого значення в 
Україні. Розташований у 
Крижопільському районі 
Вінницької області, біля 
села Джугастра і селища 
Суха Долина. 
   Площа — 18,1 га. Утворе-
ний у 1995 року (розпо-

рядження Вінницької обласної державної адміні-
страції від 22.12.1995 року № 200). Перебуває у 
віданні ТОВ «Агрофірма «Крижопіль». 
   «Шум́ський» — ботанічний заказник місцево-
го значення, розташований між селами Вербка і 
Шуми Крижопільського району Вінницької облас-
ті. Заказник площею 20 га оголошено відповідно 
до рішення 27 сесії 5 скликання Вінницької обла-
сної ради від 10.12.2009 р. № 903. 
   Унікальна ділянка природної степової рослин-
ності в долині р. Марківка представлена тонко-
ногом вузьколистим, бородачем звичайним. Ви-
явлено місцезнаходження 1 рідкісного виду рос-
лин, занесеного до Червоної книги України — 
молочай густоволохатоплодий та 4 регіонально 
рідкісних видів — горицвіт весняний, осока низь-
ка, ломиніс цілолистий, костяниць мурів. Форма-
ція осоки низької занесена до Зеленої книги 
України. 
   Група джерел «Ізвір» — гідрологічна пам'ятка 
природи місцевого значення. Розташована у с. 
Вербка Крижопільського району Вінницької об-
ласті. Оголошена відповідно до рішення Вінниць-

кого облвиконкому № 384 від 18.08.1983 р. Охо-
роняються стародавні джерела ґрунтової води, 
які живлять, р. Марківку. 
   Джерело «Гронова криниця» — гідрологічна 
пам'ятка природи місцевого значення. Розташо-
вана у с. Городківка Крижопільського району 
Вінницької області. Оголошена відповідно до 
рішення 27 сесії Вінницької обласної ради 5 скли-
кання від 10.12.2009 р. №903. Охороняється цін-
не джерело з великим дебітом води добрих сма-
кових якостей, яке живлять струмок, що впадає в 
р. Марківку. 
   «Жабокрицький парк» — ботанічна пам'ятка 
природи місцевого значення. Розташований у с. 
Жабокрич Крижопільського району Вінницької 
області. Оголошений відповідно до рішення 27 
сесії Вінницької обласної ради 5 скликання від 
10.12.09 р. № 903. 
   Охороняється ділянка грабово-ясенево-дубово-
го лісу. Тут зростають ялинки, плакучі верби, каш-
тани та берізки. Цінна флора представлена ли-
пою кам'яною, бархатом амурським, різновида-
ми спіреї та рядом інших рослин. У трав'яному 
покриві домінує зірочник ланцетолистий, рідше 
зустрічається яглиця звичайна. Всього понад 60 
видів і форм деревних порід. 


