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Вітання з нагоди професійного свята 

7 липня — День працівників природно-заповідної справи 

   Шановні працівники національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля» та усі, хто причетний до роботи 
в природозаповідних установах та організаціях! 
   Прийміть найщиріші привітання з професійним святом – 
Днем працівників природно-заповідної справи. 
   Ми живемо в одній з найбільших, найкрасивіших  і най-
багатших природними ресурсами країні Європи. Нам є, 
чим пишатися і що показати світові. Станом на 01.01.2020  

року природно-заповідний фонд України має в своєму 
складі 8512 території та об’єктів природно-заповідного 
фонду, загальною площею 4,418 млн.га. Всі ці об’єкти - 
національна гордість і найцінніше багатство українського 
народу. 
   7 липня країна відзначає День працівників природно-
заповідної справи. Це  професійне свято великих ентузіас-
тів, які щодня стоять на варті збереження і відтворення 
унікальних природних територій України. 
   Знаю, що для більшості з вас, шановні природоохоронці, 
природознавці,  науковці та  екологи   - це не лише робо-
та, а справа життя. Ваша наполегливість та відданість 
справі заслуговує поваги та вдячності. Тож нехай щоденне 
спілкування з природою та турбота про неї приносить вам 
тільки задоволення та радість, надихає на нові звершення 
та творчі успіхи у природоохоронній роботі.  
   З нагоди професійного свята вітаю вас та усіх небайду-
жих громадян, які віддають свої знання та працю щоден-

ній кропіткій справі — збереження та відтворення уніка-
льних природних куточків рідного краю. У день свята ба-
жаю вам здоров’я, миру, добра, благополуччя, щастя, 
душевної гармонії та нових професійних успіхів на ниві 
створення, охорони та збереження природно-заповідного 
фонду. Нехай доля допомагає вам у благородній і подви-
жницькій справі - збереження природи. 

Олександр Романчук, директор Парку 
       Шановні колеги! 
   Щиро вітаю вас з професійним святом! 7 липня – свято 
всіх, хто прагне зберегти природу і присвячує цій справі 
своє життя, свято небайдужих та дбайливих людей.  
   Бажаю вам щастя та нових професійних успіхів на ниві 
створення, охорони та збереження природно-заповідного 
фонду, нехай щоденне спілкування з природою та турбо-
та про неї приносить вам тільки задоволення та радість, 
надихає на нові звершення та творчі успіхи у природоохо-
ронній роботі.  

   Первісна краса нашого світу збережена лише на заповід-
них територіях кропіткими зусиллями подвижників і фана-
тів заповідної справи. Збереження цих заповідних куточ-
ків є першочерговим завданням всіх природоохоронців і 
громадянським обов’язком кожного з нас перед нашими 
нащадками. Для відзначення нелегкої та сумлінної праці 
працівників природно-заповідної справи  на території 
держави 18-го серпня 2009-го року Президентом України 
підписано Указ № 629/2009 «Про День працівника приро-
дно-заповідної справи», враховуючи істотний внесок фахі-
вців та професіоналів, не байдужих людей до сьогодення 
та майбуття стану нашої природи, на підтримку ініціативи 
Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища встановлено професійне свято працівників приро-
дно-заповідної справи, який тепер щорічно відзначається 
7 липня. Законодавчим актом враховано вагомий внесок 
працівників природно-заповідної справи у збереження та 
відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, 
розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду України.  
   У 2018-2019 роках було 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 при-
родно-заповідного фонду три  національних природних 
парки: «Нобельський» у Рівненській області, «Кам’янська 
Січ» у Херсонській області, «Бойківщина» у Львівській об-
ласті. Тепер в Україні офіційно 52 національних природ-
них парки! 
   Минулий рік відзначився підвищенням активності з сис-
темної підтримки діяльності установ природно-
заповідного фонду. Держава виділила досить значні кош-
ти на утримання та розвиток заповідної справи, для уста-
нов природно-заповідного фонду придбано будівлі, тран-
спорт, обладнання, започатковано систематичні курси з 
підвищення кваліфікації для працівників парків і заповід-
ників. Нашій заповідній справі надається активна підтрим-
ка міжнародними природоохоронними організаціями та 
зарубіжними партнерами.   
   Розмах, з яким наша сучасна цивілізація навчилася осво-
ювати оточуючі нас землі, по істині може вразити всяку 
уяву. Вирубати тисячі гектарів лісу, організувати який-
небудь кар’єр або влаштувати грандіозне будівництво, 
видобуток руди або мінералів в промислових масштабах, 
освоїти степ, рівнину, гірські комплекси, водойми або що-
небудь ще - не питання. Досить «обгрунтованої доцільно-
сті», «команди з верху», бюджетних асигнувань. Все інше, 
- технології, людські ресурси та техніка вже на підході. 
Місяць, рік, два і дика природа відступає. З нею відступає 
і крихка рівновага, яка встановлювалася в природі століт-
тями і тисячоліттями. Чи правильно це, чи виправдовує 
досягнута мета всі ці втрати, якими доводиться жертвува-

ти нам заради сьогочасної вигоди? 
   Як би там не було, але парадокс полягає в тому, що час-
то, щоб зупинити розбурханий запал сучасних «благо-
дійників» доводиться йти на крайні заходи. Обмежувати і 
лімітувати, забороняти і штрафувати, приймати цілу низку 
актів на законодавчому рівні і, в буквальному сенсі, хова-
ти неосвоєні подібною діяльністю землі в організованих 
заповідниках та природоохоронних парках, залучаючи 
для цього додаткові зусилля, кошти і грамотних фахівців. 
   Зараз однозначно вже можна сказати, що зусиллями 
працівників природно-заповідної справи вдалося в знач-
ній мірі зберегти від руйнування багато унікальних приро-
дних комплексів, сприяючи збереженню біологічного роз-
маїття та протидіючи екологічному розоренню багатьох 
регіонів. Це ще далеко не перемога, це всього лише один 
крок, так як жадібність і політична короткозорість подібні 
гігантському жорнову, який нещадно розкручується з кож-
ним днем і здатний в лічені хвилини поглинути всілякі, 
навіть добуті з великими труднощами,  сміливі досягнен-
ня. 
   Завдяки працівникам природно-заповідної справи украї-
нські ліси, заповідники і парки, а також природні пам’ятки 
залишаються, зберігаються і дозволяють нам дихати чис-
тим і свіжим повітрям. Зусиллями цих людей проводиться 
контроль над відновленням ландшафтної і біологічної 
різноманітності. Тобто саме вони відповідальні за зелені 
багатства країни. До речі, працівники природно-
заповідної справи борються не лише за збереження лісів і 
парків, але і за їх розвиток і збільшення. 
   Природні комплекси Вінницької області  - це лісові маси-
ви, степові ділянки, лучно-болотні та водні екосистеми, 
мальовничі ландшафти малих річок, Побужжя та Придні-
стров'я. У природному стані залишилися неосушені боло-
та, торфовища, вершини горбів, ділянки вздовж річок, де 
збереглася природна рослинність. 
   В області налічується 420 об’єктів природно-заповідного 
фонду (43 загальнодержавного значення, з них 1 націона-
льний природний парк та 377 місцевого значення, з них 4 
регіональних ландшафтних парки), загальною площею 
62150,805 га, що складає 2,35% від площі області. Межі в 
натуру (на місцевість) встановлено для 38 об’єктів загаль-
нодержавного значення (90,5% від загальної кількості 
об’єктів загальнодержавного значення) та 290 територій 
та об’єктів природнозаповідного фонду місцевого значен-
ня (77% від загальної кількості об’єктів місцевого значен-
ня). Території та об’єкти природно-заповідного фонду 
оформлені відповідними знаками та інформаційними 
матеріалами, межі цих , територій та об’єктів нанесені на 
відповідні планово-картографічні матеріали. На території 
області загальна площа земель, які можуть бути надані 
під заліснення складає 5788,25 га. Це землі, які за своїми 
природними властивостями мають низьку продуктивність 
або характеризуються негативними природними власти-
востями: заболоченість, еродованість, наявність схилів 

крутизною більше 7 градусів. 
   На території Чечельницького району розміщено такі 
об’єкти ПЗФ: національний природний  парк 
«Кармелюкове Поділля»; ботанічний заказник загально-
державного значення «Бритавський»; ботанічні пам’ятки 
природи загальнодержавного значення «Терещуків яр», 
«Ромашково»; ботанічні заказники місцевого значення 
«Вербська дача», «Червоногребельський»; ландшафтний 
заказник місцевого значення «Волошкове поле»; орніто-
логічний заказник місцевого значення «Ставки»; ботаніч-
на пам'ятка природи місцевого значення «Бабійове»; гід-
рологічні пам’ятки природи місцевого значення «Група 
джерел «Берізки», «Три криниці». 
   Завдяки заповідним територіям в Україні досі зберег-
лись такі дикі звірі як зубри, бурі ведмеді, лісові коти, ри-
сі, а також десятки видів рідкісних рослин і тварин, що 
перебувають під загрозою вмирання; букові праліси Кар-
пат та інші неповторні природні перлини. Заповідні тери-
торії охороняють чимало геологічних пам’яток – прадавніх 
свідчень геологічної історії нашої планети, серед яких і 
друга за довжиною ходів система печер у світі 
(Оптимісти́чна — гіпсова печера, геологічна пам'ятка при-
роди загальнодержавного значення в Україні. Розташова-
на в межах Борщівського району Тернопільської області). 
   Але не варто забувати і суворих реалій. Заповідна спра-
ва в Україні завжди була справою відданих їй ентузіастів – 
науковців, інтелігенції, активістів, краєзнавців. 
   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 присвя-
чує 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.  
   Висловлюємо подяку кожному, хто щодня сприяє збере-
женню природних цінностей та культурної спадщини рід-
ного краю, розповсюджує екологічні знання, тим самим, 
виховуючи почуття відповідальності кожної людини за 
свою діяльність. 
   Так, попереду великі цілі - збільшити площу ПЗФ до 15% 
від площі країни. Безперечно, це не проста задача, але ми 
обов’язково, разом з нею справимося.     
   Головне завжди пам’ятати, що від усіх нас залежить до-
ля української землі. І ми зобов’язані зберегти в первозда-
нному вигляді унікальні куточки дикої природи, на яких 
споконвіків жили українці. Це єдина формула передачі 
наступним поколінням природо-генетичного коду нації. 
   Знаю, що разом нам під силу зберегти унікальну приро-
ду і збудувати Україну, якої ми варті! 

Олександ Романчук, директор Парку 



2  ст.                                          Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

Локальний туризм в умовах сьогодення: можливості та особливості 

Гербарій – цінний науковий екземпляр і красивий предмет мистецтва 

Новини книговидання в галузі охорони природи 

   З 1 по 3 липня 2020 року за підтримки Вінницької облас-
ної Асоціації органів місцевого самоврядування, відбувся 
вебінар на тему: «Локальний туризм в умовах сьогоден-
ня: можливості та особливості», участь в якому прийняв 
НПП «Кармелюкове Поділля». 
    Учасниками заходу стали  голови територіальних гро-
мад Вінниччини та представники структурних підрозділів 
громад, які відповідають за розвиток туризму на своїй 
території. 
    Всіх вебінарівців привітав Володимир Репей, перший 
заступник керівника Секретаріату ВОАОМС.  Він зазначив, 
що сьогодні велика увага звертається на розвиток турис-
тичної галузі, а тому слід всім докласти зусиль для вдос-
коналення інфраструктури Вінниччини, привабливості 
історичних об’єктів, втілення в життя інноваційних форм 
роботи з туристами. 
   Заступник директора Департаменту міжнародного спів-
робітництва та регіонального розвитку Вінницької облде-
ржадміністрації, начальник управління торгівлі, послуг та 
розвитку споживчих ринків— Вега Кулявець наголосила 
на важливості популяризації сільського зеленого туризму 
та координації цієї роботи в межах області.  
  Юридичні аспекти створення умов для розвитку туристи-
чного бізнесу в громадах прокоментувала юрисконсульт 
ВОАОМС Олена Лісовська. 
     Про те, як потрібно громадам співпрацювати з туристи-
чними операторами, розповіла Ірина Басенко, піармене-
джерка ТК «Бідняжка». Пані Ірина ще раз підкреслила 
важливість комплексного підходу до розвитку туристич-
ної галуззі, та розповіла про роботу над «Локальним дові-
дником», – збірником туристичних надбань Вінниччини. 
    Вікторія Захарчук, головний спеціаліст Центру комуніка-
ції, зовнішніх зв’язків та залучення грантових ресурсів 
ознайомила учасників із особливостями роботи з мешка-
нцями, як першою чергою туристів та головних промоуте-

рів туристичних продуктів. 
   Про міжмуніципальне співробітництво у сфері туризму 
розповів  Сергій Підмогильний, координатор з розвитку 
мережі Greenways в Україні. 
  Національний природний  парк  «Кармелюкове Поділ-
ля»  на вебінарі представила начальник рекреації та еко-
лого-освітньої роботи Людмила Стороженко.  Вона розпо-
вила,  що одним із основних напрямків роботи Парку є 
створення умов для організованого туризму, відпочинку 
та інших видів рекреаційної діяльності в природних умо-
вах з додержанням режиму охорони заповідних комплек-
сів та об’єктів. Саме територія Парку поєднує красу при-
родних комплексів із традиціями та звичаями рідного 
краю. 
     Крім природної краси території національного парку в 
зоні його діяльності знаходиться ряд туристичних магні-
тів, які зацікавлять відвідувачів півдня Вінничини – це 
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Обручника, Свято-Михайлівський православний храм з 
найвищою дзвіницею у Вінницькій області, залишки сади-
би графа Орлова та парк пам’ятка  садово-паркового мис-
тецтва, археологічні пам’ятки трипільської та черняхівсь-
кої культури та багато чого іншого, що обов’язково треба 
побачити. Проте туристам слід враховувати, що Парк зна-
ходиться на значній віддалі від обласного центру, яка 
складає 160 км. 
   Та все ж є сподівання, що не віддаль і не інші перепони 
не стануть на заваді туристам відкрити для себе чарівний 
куточок Вінничини.  

(За матеріалами вебінару) 
   Керівник Секретаріату Асоціації органів місцевого само-
врядування Віктор Вікалюк засвідчив свою глибоку повагу 
та висловив вдячність за участьспікеру від Парку  у дво-
денному вебінарі «Локальний туризм в умовах сьогоден-
ня: можливості та особливості», що був проведений 01.07 
та 03.07.2020 року.     
   Вебінар «Локальний туризм в умовах сьогодення: мож-
ливості та особливості» це лише частина роботи, яку про-
водить Асоціація в напрямку досягнення однієї зі стратегі-
чних цілей Асоціації - сприяння становленню самодостат-
ніх громад, коли сама громада продукує свій конкурент-
ний продукт. Асоціація вже зараз активно працює над 
популяризацією локальних туристичних об’єктів у спів-
праці з ТК «Бідняжка» та Вінницькою ОДА. Окрім того, у 
зв’язку з епідеміологічною ситуацією у світі та наслідками 
COVID19, які відчувають усі, кордони зачинені, перевага 
надається малим групам та сімейному відпочинку на авто 
в межах України, бюджет на відпочинок «залишиться», 
здебільшого, саме в Україні. Ці тенденції та нові умови 
«зачинених кордонів дали поштовх розвитку локального/
внутрішнього туризму». Тому ВОАОМС планує проведен-
ня заходів з відповідною тематикою, в тому числі виїзних, 
а також реалізацію інших проєктів, зокрема грантових. 

   Ніщо не віч-
не. Ландшаф-
ти змінюють-
ся і зникають, 
популяції ви-
мирають. 
Зникненню 
ряду видів 
рослин може 
посприяти і 
зміна клімату. 
Це природ-
ний процес. 
Зникнення 
диких видів 
веде до ско-
рочення бази 
для наукових 
досліджень, а 
для природи 
– порушення 

рівноваги. Збира-ння зразків рослин у вигляді гербарію – 
це один з аргументів, чому важлива охорона природи. 
Жодна наукова ботанічна установа не може обійтися без 
гербарію. Ні професійне фото, ні малюнок не може дати 
кращого уявлення про рослину, ніж добре засушена рос-

лина. Збереження зразків рослин у вигляді гербарію – це 
база для наукових досліджень, паспорт для рослини. З 
допомогою зібраних зразків можна вивчати морфологію 
рослин, екологічну, географічну і індивідуальну мінли-
вість видів. Змонтований і правильно збережений герба-
рій може служити науці довгі роки. Зібрані зразки рослин 
– це спогади, які застигли в часі і несуть інформацію про 

біорізноманіття 
краю. 
   У НПП «Кармелю
-кове Поділля», 
для представлення 
різних ареалів зро-
стання рослин, в 
кожному природо-
охоронному науко-
во-дослідному 
відділенні збира-
ються гербарні 
зразки, щоб ство-
рити гербарний 
фонд Парку. Фахів-
ці науково-дослі-
дного відділу спів-
працюють з пра-
цівниками кожно-

го відділення, на-
даючи методичну і 
практичну допомо-
гу.  Під час спіль-
них експедицій 
завжди звертаєть-
ся увага на рідкісні 
представники фло-
ри, які фіксуються 
координатами, 
відмічається кіль-
кість, біометричні 
показники і стан 
рослини. Рідкісні 
екземпляри в гер-
барій не збирають-
ся.  
   Експедиції в різні 
періоди вегетації 
рослин дають змо-
гу вивчати природу з різнобарв’ям квітучих трав, дерев та 
кущів, милуватися зеленими луками і тихими дібровами. 
Навіть маленька співпраця не тільки зближує людей, а 
дає змогу створити красу, яка не підвладна часу – Герба-
рій Чечельницького краю. 

Ніна Шпак, науковий співробітник 

   За сприяння Вінни-
цької обласної держа-
вної ради, департаме-
нту агропромислового 
розвитку, екології та 
природних ресурсів 
Вінницької ОДА вийш-
ла в світ книга із серії 
«Природа Вінниччини 
– визначник «Рослини. 
Частина 1». Автори 
видання доценти ка-
федри біології Вінни-
цького державного 
університету ім. М. 
Коцюбинського к. б. н. 
Голунова Л. А. та к. б. 
н. Шевчук О. А. 

   У визначнику описані найбільш поширені рослини Він-
ниччини, основні морфологічні характеристики дикорос-
лих трав’янистих дводольних рослин, місця їх природного 
поширення та природоохоронний статус вразливих видів. 
  Ця книга має на меті допомогти в детальному ознайом-
ленні з дикорослою трав’янистою флорою  краю, як ши-
роковідомими і багаточисельними, так і рідкісними та 
червонокнижними рослинами. Безліч неповторних видів 
рослин є знищеними, частина – на межі зникнення, а аре-
ал поширення деяких постійно зменшується. 
   НПП «Кармелюкове Поділля» щиро вдячний департаме-
нту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької ОДА за надані 20 примірників книги, 
які стануть у нагоді науковцям установи, природоохорон-
цям, працівникам з еколого-освітньої роботи. 
   До видання увійшла авторська світлина співробітника 
науково-дослідного відділу Парку Любові Марківської 
«Відкасник татарниколистий». 

  Вивчаємо рідну природу, любімо, оберігаймо! 
Ганна Дудник, головний природознавець Парку 
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 «Скарби»  лісового біорізноманіття в липні 
   Ось і настала чудова пора  літа. Липень. Для багатьох – 
це пора відпусток, відпочинку десь на морі…  А для нас 
(науковців) –, це продовження досліджень лісових рослин 
– красунь (орхідей) Парку та збір гербарного матеріалу 
лісового та лучно-степового біорізноманіття. 
   В черговий раз ми (Марківська Л.В. – ст.н.сп. та Шпак 
Н.П. – н.сп. Парку на чолі із нач. відділення Білобровим 
С.І.) відправились в експедицію в Любомирське ПНДВ для 
дослідження місць локалізації Staphyllaea pinnata L. кло-
кички перистої (ЧКУ) та інших видів рідкісної флори в ду-
бово-грабове насадження. Яким було наше здивування, 

коли ми, потрапивши на місце, де 
навесні квітували угруповання Alli-
um ursinum L. цибуля ведмежа та 
Tulipa quersetorum тюльпан дібров-
ний— сьогодні тут «панує» молоде-
нька клокичка периста. Правда най-
більше їй подобається місце попід 
саму дорогу (просіку). В кількох 
місцях зростання клокички, нам 
вдалось її виявити у фазі бутонізації.     
Дуже оригінальна коробочка, яка 

містить всього одну насінину. На 
жаль, коробочку китицею ми вияви-
ли лише у двох особинах. Мабуть, це 
тому, що вони вже були «більш до-
рослішими». (Клокичка периста 
Staphylaea pinnata L. Належить до  
Родини Клокичкові — Staphylaeace-
ae. Природоохоронний статус виду: 
Рідкісний. 
   Наукове значення: Реліктовий вид з диз’юнктивним аре-
алом єдиний представник родини у природній флорі 
України. 
   Ареал виду та його поширення в Україні: Складається з 
двох ексклавів: європейського та кавказько-
малоазійського. Останній охоплює Малу Азію, пн. сх. Си-
рії, Пн. Іран, Кавказ. Європейська частина ареалу від Італії, 
сходу Франції, до заходу України. В Україні поширений на 
Закарпатті, у Розточчі, на Волино-Подільській та Придніп-
ровській височинах.  
   Чисельність та структура популяцій: Формує стабільні 
повночленні популяції з переважанням вегетативних осо-
бин. У місцях, де ведеться інтенсивне лісове господарст-
во, стан популяцій стає критичним. 
   Причини зміни чисельності: Суцільні вирубування лісів, 
екологічно необґрунтовані рубки догляду. 
   Умови місцезростання: Вид уникає зімкнених лісових 
угруповань і росте по окраїнах лісових масивів, лісових 
галявин, уздовж стежок, в екотонах між лісовими та сте-
повими або лучними угрупованнями. Здебільшого у скла-
ді угруповань кл. Querco-Fagetea. В умовах пн.-зх. Поділля 
також в угрупованнях кл. Rhamno-Prunetea. Мезофіт. 
   Загальна біоморфологічна характеристика: Фанерофіт. 
Кущ або невелике дерево до 5–7 м заввишки. Листки не-
парно-перисті, складаються з 5–7 довгасто-яйцеподібно-
ланцетних листочків. Суцвіття — поникла волоть. Оцвітина 
подвійна. Чашолистики зовні рожевуваті, пелюстки білі. 
Довжина пелюсток і чашолистиків однакова. Плоди пови-
слі здуті коробочки, 2–3-гніздні. Насінини 10–12 мм діа-
метром. Цвіте в травні–липні, плодоносить в липні–
серпні. Розмножується насінням.) 
   Пройшовши місцями  зростання даних видів (цибулі та 
тюльпана), ми вперше натрапили (в даному відділенні) на 
цінний гриб, з точки зору народної медицини – веселку 
звичайну, яка має гарний, проте дуже неприємний запах, 
який було, добре відчутно, навіть, і  в лісі.  
   Весе́лка звича́йна (Phallus impudicus L.) — вид грибів 
роду Веселка. Народна назва гриб панна. Моло-
де плодове тіло веселки спочатку має форму білої, бруд-
но-білуватої, кремово-жовтуватої кулі чи яйця доволі ве-

ликих розмірів, діаметром 4-6 см, 
що має народну назву «відьомське 
яйце». Всередині «яйця» під щіль-
ною, товстою, слизькою оболонкою 
знаходиться зеленуватий крих-
кий м'якуш. Запах м'якушу нерозк-
ритого «яйця» слабкий, запах редь-
ки чи сирої землі. Смак подібний до 
редьки чи сирої картоплі.  
   При дозріванні перидій (шкірка) 
яйця розривається та залишається у 
вигляді вуалі. Важливо не переплу-

тати з яйцем блідої поганки. Яйце 
веселки живеньке на дотик, а яйце 
поганки білосніжне і тверде. З яйця 
виростає циліндрична, пориста, 
губчасто-мочалкоподібна, порож-
ниста, крихка, кремово-білувата ні-
жка заввишки 12-22 см, діаметром 
2-4 см із шапинкою. Шапинка опук-
ло-конічна, дзвоноподібна, завви-

шки 3-4 см, вільна, з'єднана з ніжкою тільки на вершині, 
брудно-зеленувата, покрита оливково-зеленуватим сли-
зом, зверху має плоский диск з отвором посередині. До-
зрілий гриб має сильний гнильно-трупний, огидний, відш-
товхуючий запах, що відчувається, навіть, на відстані кіль-
кох метрів. Цей запах має велике біологічне значення, 
приваблюючи на слиз комах, які і переносять таким чи-
ном спори на далекі відстані. Не рідко ці гриби можуть 
утворювати великі грибниці, які досягають до 10 метрів у 
діаметрі. 
   Зустрічається з кінця квітня по листопад у лісі, поряд 
з дубом, грабом,  та деякими чагарниками ( у нас: поряд з 
клокичкою перистою).  Росте на багатих гумусом ґрунтах 
або поблизу гнилої деревини (старі пеньки, гнилі колоди, 
або під густим покровом листя. Поширений в Європі, 
на Північному Кавказі, Сибіру, Далекому Сході. 
В Україні зустрічається в Карпатських лісах.  В НПП 
«Кармелюкове Поділля» раніше було виявлено в Бритав-
ському та Дохнянському ПНДВ. Плодові тіла ростуть поо-
динці, але майже завжди невеликими групами  (в Страті-
ївському лісі: 4  - молодих особини та 1 – доросла).  
   Гриб їстівний лише в стадії яйця. З літературних джерел 
нам відомо, що у народній медицині гриб веселку вико-
ристовують як засіб від подагри та ревматизму під назвою 
«земляна олія». У цілителів цей гриб неймовірно популя-
рний — ним лікують будь-які стадії раку, трофічні вираз-
ки, захворювання шлунково-кишкового тракту, запале-
ння нирок, печінки та підшлункової залози, серцево-суди-
нні захворювання, гіпертонію, після інсульт-ний стан, су-
глобові хвороби, доброякісні пухлини, пухлини мозку та 
ін. Грибні фітонциди веселки вбивають віруси герпе-
су, грипу, гепатиту і навіть СНІДу). 
   Наступна наша експедиція була спрямована  в Бритавсь-
ке ПНДВ. Перший день – це  заказник «Вербська да-
ча» (разом із Васильченко В.В. – інспектором з охорони 
природи). Другий день – дослідження моніторингових 
ділянок, закладених раніше у Бритавському ПНДВ (разом 
із Сібіковським А.О. – майстром з охорони природи) у різ-
них зонах території. 
   Багатьом уже відомо, що саме на території Бритавського 
ПНДВ зростають усі види лісових орхідей Парку.  
   Родина Орхідних, або Зозулинцевих, є однією з найбіль-
ших і найдавніших родин однодольних квітучих рослин. 
Вона розділена на п'ять підродин, безліч триб і підтриб.  
Представники Орхідних знайдені в більшості країн світу, 
але особливо їх багато в тропіках. Проте, їхня адаптивність 
дозволила їм завоювати безліч екологічних ніш, від спеко-
тних і сухих частин планети до більш вологих і холодних, 
вони поширені, буквально, від полярних регіонів до еква-
тора; винятками є льодовики, істинні пустелі й відкриті 

води. У районах зі спекотним 
кліматом ростуть переважно епі-
фіти, а орхідеї помірних широт – 
трав'янисті наземні багаторічни-
ки з підземними бульбами й ко-
реневищами. Сьогодні відомо 
майже 30000 дикорослих видів 
орхідей. У наш час всі дикорослі 
орхідеї знаходяться під захистом 
законів охорони природи. Всі 
орхідні вступають у симбіоз з 
мікоризоутворюючими грибами, 

які постачають рослині воду і мінеральні солі, отримуючи 
натомість органічні речовини. Є також мікотрофні орхідні, 
позбавлені хлорофілу і фактично паразитують на грибі-
симбіонті (наприклад, гніздівка, а також австралійська 
орхідея кріптантеміс, квітуча під землею).  
   Більшість орхідей запилюється комахами, а деякі —
птахами. Комаха, що прилетіла за нектаром, зазвичай 
сідає на губу квітки. При цьому до тіла комахи липким 
прилипальцем приклеюється поліній. На наступній квітці 
поліній потрапляє на приймочки, таким чи-
ном самозапилення майже повністю виключається. Знач-
на частина епіфітніх орхідей має захист від природ-

ної гібридизації: різні види зацвітають в різний час, росли-
ни одного виду — синхронно. 
   Для флори України наводиться від 66 до 70 видів роди-
ни Зозулинцевих.  У третьому виданні Червоної книги 
України перераховано 68 видів родини Зозулинцеві Orchi-
daceae.)  
   А в НПП «Кармелюкове Поділля» представників родини  
Orchidaceae  – 7, проте підтверджено місцезростання ли-
ше  шести видів (сьомий вид – зозулині сльози яйцевидні 
ми досі не знайшли (авт.: може його визначили помилко-

во?!). На даний час у розквіті сил, 
тобто починає свою вегетацію – 
Epipactis purpurata Smith коручка 
пурпурова та Epipactis helleborine 
L. коручка широколиста. Коручка 
пурпурова знаходиться у фазі  
«бутонізації», а коручку широколи-
сту можна зустріти навіть у фазі 
цвітіння. 
   Іншу лісову орхідею – Cephalan-
thera damasonium Mill. булатку ве-
ликоквіткову можна побачити са-
ме у фазі плодоношення, (якщо це 

генеративна особина).  
   Всі інші лісові орхідеї: Neotttia nidus-avis L. гніздівка зви-
чайна, Platanthera bifolia L. любка дволиста та Platanthera 
chlorantha Cust. любка зеленоквіт-
кова уже завершили свій вегетацій-
ний розвиток, як і більшість рослин 
у цей період, зокрема. 
   Із регіональної флори дуже рідко 
можна зустріти Sanicula europaea L.  
підлісник європейський та Aspara-
gus verticillatus L. холодок кільчас-
тий. Частіше «попадається»  Melica 
nutans L. перлівка поникла, Euphor-
bia amygdaloides L.  молочай мигда-
левидний. 
   А як приємно, коли на своєму маршруті по дорозі зустрі-
чаєш лісових мешканців фауни. Когось не встигаєш навіть 
зафотографувати, наприклад, козулю або зайця. Хоча 
останній у «Вербській дачі» залишив свої «сліди», назива-
ються  – екскременти.  Вони схожі до козулячих, проте 

відрізняються за формою (у 
козулі круглі, а в зайця – про-
довгуваті).  Мені, наприклад, 
раніше вони не зустрічалися.  
   А от, соня лісова, «невиму-
шено» нам позувала. Переб-
ралася із лісової підстилки на 
гілочку клена польового і, 

затаївшись, виглядала, думаючи, що її не помітно.  
   Лісове фіторізноманіття 
липня досить малочисельне, 
проте зачаровує нас різними 
видами півників (болонсь-
кими, скупченими, розлоги-

ми, рапунцелевидними); 
різними грибами, хоча біль-
шістю отруйними, а також 
лісовими скульптурами…   
   І  саме головне: суть дос-

ліджень  в чому?  В тому, що рослини треба знати «у ли-
це»:  тобто у різні фази їх веге-
таційного розвитку. В цьому і є 
суть наукового пізнання (в 
ботаніці). Чим більше бачиш 
(досліджуєш) – тим більше 
знаєш (пізнаєш). Адже саме 
через пізнання приходить ро-
зуміння, розуміння бачити, 
відрізняти, відчувати. 
Проте кожне відчуття та ба-
чення потрібно вміти переда-
ти іншим. Ми сподіваємось, 
що «нашими очима» ви змо-
жете побачити всю красу того 
біорізноманіття, яке бачимо 
ми. 

Любов Марківська, старший науковий співробітник 
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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 інже-
нера з природокористування; 
26.07—Горобчишина Володимира Анатолійовича, 
провідного наукового співробітника. 
 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! 
Від душі любові вам бажаєм 
І хай Вам Господь Бог допомагає.  

   «Сосонка» ландшафтний заказник місцевого значення, 
розташований на території с. Вікентіївка (Нападівська 
сільська рада) Липовецького району Вінницької області. у 
руслі річки Будківка — лівої притоки Соба. Заказник пло-
щею 17,2 га оголошено відповідно до рішення 10 сесії 
Вінницької обласної ради 7 скликання від 22.09.2016 № 
196. Створений для охорони водно-болотних угідь у ме-
жах штучної водойми (ставка). 
   У прибережній частині водного дзеркала розташовані 
кормові угіддя та ліс. По схилах балки виступають піско-
вики третинного періоду, які перекриваються чорнозем-
ними та підзолистими ґрунтами. Клімат помірно-
континентальний, пересічна температура січня — 5,60C, 
липня +18,80C. Середньорічна кількість опадів 645 мм. 
   Схили прилеглі до ставка збереглися не розораними 
завдяки використанню їх, як пасовища. Основними літні-
ми домінантами трав'яного ярусу є пирій середній, кро-
пива дводомна, підмаренник чіпкий, яглиця звичайна, 
зеленчук жовтий, зірочник ланцетоподібний. Серед вес-
няних ефемероїдів найбільше проективне покриття ма-
ють анемона жовтецева, ряст порожнистий та ущільне-
ний, рівноплідник рутвицелистий, зубниця бульбиста. 
Чимало медоносних і лікарських рослин (валеріана, тата-
рка, череда, ромашка). Трапляються вороняче око зви-
чайне, зірочки жовті, копитняк європейський, кропива 
дводомна, купина багатоквіткова та широколиста, медун-
ка темна, переліска багаторічна, просянка розлога, пшін-

ка весняна. 
   Серед рослин боліт та берегів водного дзеркала — осо-
ка волосиста, очерет звичайний. До угруповань водної 
рослинності найчастіше трапляються ценози спіродели 
багатокореневої і ряски малої, звичайними є також цено-
зи куширу темно-зеленого, елодеї канадської, водяного 
різака алоеподібного, жабурника звичайного, водопериці 
кільчастої. 
   Чагарниковий ярус розвинений слабо. Поширеними 
видами в ньому є шипшина повстиста, бруслина європей-
ська та бородавчаста, бузина чорна, рідше трапляються 
ліщина, свидина криваво-червона. У деревостані доміну-
ють сосна, граб звичайний, ясен звичайний, значну домі-
шку утворюють береза повисла, липа серцелиста, клен 
звичайний. 
   Флористичне ядро формують житняк гребінчастий, ми-
колайчики рівнинні, льонок дроколистий, полин гіркий, 
люцерна посівна, жовтозілля Якова, шандра рання, моло-
чай степовий, хатьма тюрингська, перстач пісковий, синяк 
звичайний, шавлія дібровна, дивина щільноквіткова, кер-
мек донецький та кермечник татарський. Велику цінність 
становить популяція півників низьких. Важливе значення 
має територія об'єкту для збереження популяцій весня-
них ефемероїдів — шафрану сітчастого та сну лучного, 
занесених до Червоної книги України. 
   Деревно-чагарникова рослинність представлена по схи-
лах річкової долини та безпосередньо біля води. Чагарни-
кові зарості утворюють терен, маслинка вузьколиста, сви-
дина криваво-червона, глід кривочашечковий, жостір 
проносний. 
   Прибережно-водна рослинність представлена добре 
розвиненим азональним елементом: кугою озерною, 
частухою подорожниковою. Цікавим є факт відсутності 
вздовж берегів Будківки суцільної стіни очерету та наяв-
ність відкритих плес. Звичайними водними рослинами тут 
є рдесники хвилястий та гребінчастий. 
   Значна площа об'єкту та поєднання різних природних 
угруповань: наявність непорушеної заплави, прибережно-
водної рослинності та степової рослинності на схилах річ-
кової долини створює велику ємність для існування вели-
кого розмаїття тварин. На території балки зустрічаються 
комахи занесені до Червоної книги України: подалірій, 
махаон, бджола-тесляр фіолетова. 

   Велику цінність для існування фауни вказаної території 
відіграє водна фауна, зокрема іхтіофауна. Тут трапляють-
ся такі звичайні риби як карась, окунь, щука. 
   Територію об'єкту заселює 5 видів земноводних: кумка, 
часничниця та зелена ропуха, що охороняються Бернсь-
кою конвенцією, а також два види зелених жаб, що три-
маються водного дзеркала ставка та річки Будківка. По-
ширені вужі водяний та звичайний. З поширених на луках 
плазунів прудка ящірка охороняється Бернською конвен-
цією, а рідкісні змії — жовтобрюхий полоз та степова га-
дюка, що зрідка трапляються біля відслонень пісковиків 
— Червоною книгою України. 
   Водне дзеркало виконує дуже важливе значення для 
популяцій водоплавних птахів. Це місце гніздування бага-
тьох видів птахів: куликів, качок, лисок і, що найцінніше — 
сірих гусок. Під час прольоту на території об'єкту зупиня-
ються великі маси перелітних птахів. Серед них: велика і 
мала білі чаплі, черні, кулики. Охороняти мігруючих птахів 
Україна зобов'язалася приєднавшись до Боннської конве-
нції. У гніздовий період відмічено багато видів птахів, 
серед яких внесено до ЧКУ: лелека чорний, балабан, ле-
жень, кулик-сорока, пугач, сорокопуд сірий. 
   На території лісостепових схилів трапляються дрімлюга, 
що охороняється Додатком 11 до Бернської конвенції. 
Також тут можна зустріти великих хижаків: великого яст-
руба, канюка звичайного та зимняка (всі ці види занесені 
до Додатку II Бернської конвенції). 
   Багатою є й теріофауна об'єкту. Наявність великого вод-
ного об'єкту підтримує існування тут рідкісного червонок-
нижного хижака — видри. 

   «Поча́ток» — гідрологічний заказник місцевого зна-
чення. Входить до природно-заповідного фонду Украї-
ни, охороняється як національне надбання і є складо-
вою частиною світової системи природних територій 
та об'єктів, що перебувають під особливою охороною. 
Розташований у межах Липовецького району Вінниць-
кої області, на території Вербівської сільської ради, 
поблизу селища Ксаверівка. 
   Площа 15,4 га. Має назву «Початок» тому, що розта-
шований поблизу витоку річки Соб. 
   Створений Рішенням 3-ї сесії 23 скликання Вінниць-
кої обласної ради від 29 квітня 1999 року. Згідно з охо-
ронними зобов'язаннями, підписаними 22 грудня 200-
3 року начальником управління екології і природних 
ресурсів та Вербівським сільським головою, тут обме-
жується будь-яка шкідлива для довкілля діяльність: 
будівництво, меліорація, миття техніки, оранка, влаш-
тування пасовищ, прогін худоби, організація сміттєзва-
лищ, таборів відпочинку, проїзд автотранспорту, гос-
подарське використання земельних ділянок. 
   Джерело «Лісове» — гідрологічна пам'ятка приро-
ди місцевого значення. Розташована на території Ко-
зинецької сільської ради Липовецького району Вінни-

цької області, біля торфо-
вища на південь від с. Ко-
зинці. Оголошена відпові-
дно до рішення Вінниць-
кого облвиконкому від 
29.08.1984 р. № 371. Охо-
роняється великодебітне 
водорегулююче джерело 

ґрунтової води. 
   Джерело «Прибережне» — гідрологічна пам'ятка 
природи місцевого значення. Розташована на терито-
рії Козинецької сільської ради Липовецького району 
Вінницької області. Оголошена відповідно до рішення 
Вінницького облвиконкому від 29.08.1984 р. № 371. 
Охороняється великодебітне джерело ґрунтової води, 
що живить річку Мул. 
   Джерело «Дзеркальне» — гідрологічна пам'ятка 
природи місцевого значення. Розташована на терито-
рії Козинецької сільської ради Липовецького району 
Вінницької області. Оголошена відповідно до рішення 
Вінницького облвиконкому від 29.08.1984 р. № 371. 
Охороняється водорегулююче джерело ґрунтової во-
ди. 
   Сосна кримська — ботанічна пам'ятка природи міс-
цевого значення. Розташована у Липовецькому районі 
Вінницької області (Турбівське лісництво, кв. 5, діл. 16) 
поблизу с. Малі Крушлинці Вінницького району. При-
родоохоронний статус отримала на основі рішення 
Вінницького облвиконкому від 28.08.1983 р. № 384. 
Охороняється ділянка цінного продуктивного наса-
дження сосни кримської з домішкою ялини звичайної 
та дуба звичайного віком понад 50 років. 
   Тур́бівський парк — комплексна пам'ятка природи, 
що розташована у смт Турбів Липовецького району 
Вінницької області. Турбівський парк став формуватись 
ще в середині XIX століття на основі існуючих дубових 
насаджень. Найбільший вік окремих дубів сягає понад 
300 років. Порода дерева «дуб звичайний» є основою 
парку. 


