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Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі! 

Особливості дослідження в Дохнянському ПНДВ 

   День Незалежності України – головне державне свято, 
що відзначається щороку 24 серпня. 
   Історію України прийнято відраховувати з моменту ство-
рення Київської держави в 9 столітті. Після занепаду цього 
державного утворення і розпаду на дрібні князівства у 17 
столітті утворюється Козацько-Гетьманська держава, яка 
проіснувала до кінця 18 століття, після чого, аж до 20 сто-
ліття, незалежної української держави не існувало. Ще з 
часів Київської Русі українці прагнули жити вільно, спові-
дувати свої традиції та звичаї, не зазнаючи при цьому по-
невірянь та утисків. Історичні умови складалися так, що на 
наших землях постійно панували інші народи-сусіди, та 
попри все наші співвітчизники протягом століть боролися 

за свою свободу, і лише нинішнє покоління – наші сучас-
ники у 1991 році вибороли її. Ця визначна дата навічно 
увійшла в історію молодої держави, золотою сторінкою її 
біографії, започаткувала нову епоху в житті українського 
народу, законодавчо закріпила його вікові, демократичні 
прагнення до національного відродження, духовної сво-
боди, економічного зростання, культурного піднесення. 
   Народ України святкує уже 29-ту річницю, відколи здійс-
нилася споконвічна мрія наших предків – бути господаря-
ми на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській 
землі. 
   І сьогодні триває боротьба за свободу, ідентичність та 
територіальну цілісність держави. Українські захисники 
відстоюють незалежність ціною власного життя. 
   Сердечно вітаю вас з Днем незалежності України. Успіхи 
нашої держави складаються з досягнень кожного небай-
дужого українця, як безліч річок і струмочків зливаються в 
один могутній Дніпро. Давайте з нагоди важливого свята 
України щиро покладатися на успіх наших спільних дій, які 
об’єднують нас, зміцнюють нашу державу. 
   Від щирого серця й від усієї душі зичу землякам, рідним, 
друзям та колегам здоров’я, щастя, добра, достатку, ми-
ру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх справах і нехай мрія 
про краще майбутнє окриляє Вас на нові звершення, на 
нові добрі починання, в ім’я соборної незалежної демок-
ратичної процвітаючої України, надійної запоруки добро-
буту й щасливого життя її народу. 

Олександр Романчук, директор Парку 

   Вже 29-ий рік ми відзначаємо День Незалежності Украї-
ни! З кожним роком розбудови і розвитку нашої держави 
поглиблюється усвідомлення цієї події та значення її для 
всієї країни, для кожного з нас. Нехай серця наповнюють-
ся гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та 
порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою 
щасливого майбутнього!  
   З нагоди 29-ї річниці Незалежності нашої держави бажа-
ємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, 
миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай ко-
жен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і 
новими здобутками, а ваші добрі справи примножать 
славу рідної України. 

Дмитро Шевченко, голова профспілки Парку 

   Ось і завершується період експедиційних досліджень по 
лісовій рослинності Парку. Звісно, кожна пора року, і міся-
ця в тому числі, відзначаються своїми особливостями.  
   Так, в черговий раз, працівниками науково-дослідного 
відділу Парку на чолі з начальником даного відділу к.г.н. 
Любченко В.Є., разом із майстром охорони природи Дох-
нянського ПНДВ Негодою О.С. було обстежено дубово-
грабові насадження Дохнянського ПНДВ, з метою вияв-
лення рідкісних трав’яних рослин, в тому числі, Sorbus 
torminalis L. береки лікарської. 
   За період даної експедиції обстежено квартали: 35, 36, 
37, 40. Рослинний покрив складають (мається на увазі 
саме цей вегетаційний період щодо трав’яної флори), в 
основному види, такі як і на всій території Парку інших 
відділень. Різницею, можливо буде її склад у відсотках.    
   На  території Дохнянського ПНДВ, а саме на досліджува-
них територіях,  в підліску виявлено Cornus mas L. кизил 
звичайний, 2 види глоду Crataegus monogyna Jacq., Cratae-
gus pentagyna Willd., Viburnum lantana L. калину гордови-
ну, Corylus avellana L. ліщину звичайну; у підрості – Fraxi-
nus excelsior L. ясен звичайний, Acer platanoides L. клен 
гостролистий і Acer campestre L. польовий, Carpinus betu-
lus L. граб звичайний, Prunus avium L. черешню. Надґрун-

товий пок-
рив утворю-
ють: Polygo-
natum odora-
tum L. купи-
на лікарська, 
Stellaria ho-
lostea L. зіро-
чник ланце-
толистий, 
Asarum euro-
paeum L. ко-
питняк євро-
пейський, 
Carex pilosa 
Scop. осока 
волосис-
та,  Carex 
brevicollis DC. 
осока парв-
ська, Viola 
reichenbachi-

ana L. фіалка лісова, Astragalus (sp.) астрагал, Аlliarіа petio-
lata M. Bieb. кінський часник черешковий, Lathyrus vernus 
(L.) Bernh. чина весняна, Lathyrus niger (L.) Bernh. чина 
чорна, Geranium robertianum L. герань Роберта, Euphorbia 
amygdaloides L. молочай мигдалевидний, Dentaria bulbif-
era L. зубниця бульбиста, Glechoma hederacea L. розхідник 
плющовидний, Pulmonaria obscura Dumort. медунка тем-
на, Galium odoratum L. підмаренник духмяний, Ranunculus 
cassubicus L. жовтець кашубський. Відмічено сіянці Quer-
cus robur L. дуба звичайного, C. betulus граба звичайного, 
A. platanoides клена гостролистого та A. campestre польо-
вого, S. torminalis береки лікарської. 
   Найбільш цінним по відношенні до рідкісної флори ви-
явився кв.40 виділ 5.  
   Тут, науковим співробітником Шпак Н.П., виявлено від-
новлення S. torminalis береки лікарської віком від 1 до 9 
років, висотою 0,2 – 1,5 м. За формою листкової пластин-
ки виявлено дві різновидності S. torminalis береки лікар-
ської. В підрості зустрічаються: A. platanoides клен гостро-
листий і A. campestre польовий, C. betulus граб звичайний, 
F. excelsior ясен звичайний. Підлісок утворюють: V. lantana 
калина гордовина, Crataegus oxycantha L. глід колючий, C. 
monogyna одноматочковий і C. pentagyna  п’ятистовпчи-
ковий. Трав’яний покрив утворюють: C.pilosa осока воло-
систа і C. brevicollis парвська, А.petiollata кінський часник 
черешковий, P. odoratum купина запашна. У виділі було 
прочищення, змінилася повнота і склад деревостану, ви-
никли сприятливі умови для відновлення S. torminalis бе-

реки лікарської і V. lantana калини гордовини, щільність 
яких становить відповідно 9, 12 ос/м². Дану ділянку реко-
мендовано для моніторингу по насіннєвому відновленню 
S. torminalis береки лікарської.   
   Звісно, що багато із перерахованих видів траплялися 
вже у відмираючому стані. Інші види мали дуже кволий 
вигляд. Це все результат кліматичних умов: відсутність 
дощу. Особливо відчувають нестачу вологи рослини, які є 
індикаторами вологості ґрунту, такі як, наприклад, A. eu-
ropaeum копитняк європейський. 
   Вперше для території відділення, так і Парку зокрема, 
старшим  науковим співробітником Марківською Л.В. ви-
явлено регіо-
нально рідкіс-
ний вид – 
Clematis recta 
L. ломиніс пря-
мий у фазі пло-
доношення, в 
кількості  1 
особини. 
(Ломиніс пря-
мий (Clematis 
recta L.), род. 
Жовтецеві 
(Ranunculacae). 
   Зрідка зустрі-
чається у лісі в 
тінистих міс-
цях. Трава біля 
метра висо-
тою, з супроти-
вним перис-
тим листям (на 
зразок ясена) та пахучими білими квітками. Пагони часто 
не витримують власної ваги та полягають. 
   У листі та квітках знайдено речовини, що обумовлюють 
токсичність рослини — анемонін і клематитол. Розтерта 
свіжа рослина починає видавати різкий запах і може ви-
кликати сильну сльозотечу, подразнення шкіри. Також 
ломиніс пригнічує життєдіяльність мікроорганізмів). 
   Отже, регіонально рідкісна флора Парку поповнилася 
ще на 1 вид. Загальний список якої складає, на даний час, 
– 39 видів.  

Любов Марківська, старший науковий співробітник 

Порослеве відновлення  
береки лікарської  

Ломиніс прямий 
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НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає  з Днем народження 

Хай будуть з вами здоров’я та сила, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі, 

Хай Господь дарує надію й тепло 

На довгі літа, на щастя й добро!  

   «Дя́ківці» — ботанічний заказник загальнодержавного 
значення в Україні. Розташований у межах Літинського 
району Вінницької області, біля села Дяківці в кварталах 
14-17 Літинського лісництва. 
   Площа 223 га. Створений у 1984 р. Перебуває у віданні 
Хмільницького держлісгоспу. 
   Охороняються грабова діброва з домішкою ясена, бере-
зи бородавчастої. У трав'яному покриві зростають рідкісні 
види: цибуля ведмежа, гніздівка звичайна, коручка темно
-червона, занесені до Червоної книги України. Трапляють-
ся специфічні види: герань темна, зубниця залозиста, ка-
дило сарматське, рівноплідник рутвицевий. На значній 
площі є рідкісні рослинні угруповання — березняк з пок-
ривом із цибулі ведмежої, своєрідний грабово-березовий 
ліс з папороттю чоловічою та папороттю жіночою у трав'я-
ному покриві. 
   Заказник займає плоске пониження на широкому плако-
рі з сірими лісовими та темно-сірими лісовими ґрунтами. 
Переважають в заказнику угрупування грабово-дубових 
лісів яглицевих, а на підвищеннях — грабово-дубовиих 
лісів зірочникових, подекуди трапляються фрагменти чис-
то дубових лісів (з переважанням в деревостані дуба зви-
чайного) ліщиново-осокових. В їхньому флористичному 
складі домінують мезофітні неморальні види: яглиця зви-
чайна, зірочник лісовий, маренка пахуча, медунка темна, 
горделімус європейський, проліска багаторічна, копитняк 
європейський, купина багатокольорова, мерингія трижил-
кова, зеленчук жовтий тощо. 
   Найбільшою цінністю в заказнику є значні площі грабово
-дубових лісів ведмежоцибулевих, які є рідкісними і вне-
сені в Зелену книгу Україну. Домінантом травостою даних 
ценозів є цибуля ведмежа, занесена до Червоної книги 
України, яка має покриття 90-100%. Ассектаторами в да-
них угрупованнях є типові неморальні види, які перено-
сять вплив коллінів цибулі ведмежої: зеленчук жовтий, 
розхідник звичайний, копитняк европейськиий, медунка 
темна, зуб'янка цибулева, яглиця звичайна. 
   У флорі заказника є види, занесені в Червону книгу 
України: лілія лісова, любка зеленоквіткова, коручка че-
мерникоподібна, підсніжник білосніжний, гніздівка зви-

чайна. 
   «Зга́рський» — загальнозоологічний заказник загаль-
нодержавного значення в Україні. Розташований у межах 
Жмеринського та Літинського районів Вінницької області, 
на південь від сіл Багринівці та Бірків і на північ від сіл 
Лисогірка та Зоринці. 
   Площа 3018,7 га. Створений у 2002 році. 
   Охороняються водно-болотні угіддя долини річки Згар, 
що збереглись у природному стані. Рослинність представ-
лена заболоченими луками, чагарниковими вербовими 
заростями. Зростають сальвінія плаваюча, зозулинець 
блощичний, занесені до Червоної книги України. 

   Велике розмаїття тваринного світу. Зокрема багата орні-
тофауна: водно-болотні птахи, суходільні, чагарникові та 
лісові. Трапляються кулик-довгоніг, косар, коровайка, ско-
па, орлан-білохвіст та інші. Водяться горностай, видра 
річкова, занесені до Червоної книги України. Є поселення 
бобрів. З риб водяться: плітка, краснопірка, карась золо-
тистий, карась сріблястий, короп, лин, окунь звичайний, 
йорж звичайний, щука. 
   Уро́чище «Дуби́на» — зоологічна пам'ятка природи 
загальнодержавного значення в Україні. Розташована в 
межах Літинського району Вінницької області, на північ-
ний захід від смт Літин, неподалік від села Громадське. 

   Площа 29 га. Створений у 1975 році. Перебуває у віданні 
Хмільницького держлісгоспу. 
   Охороняються грабова діброва природного походжен-
ня, де ростуть дуби віком від 90 до 180 років. У трав'яно-
му покриві зростають: дзвоники персиколисті, наперстян-
ка великоцвіта, косарики черепитчасті, також трапляються 
рідкісні види — лілія лісова та підсніжник звичайний, за-
несені до Червоної книги України. 
   «Бук європе́йський» — ботанічна пам'ятка природи 
місцевого значення. Розташована на території Уладівсь-
кої сільської ради Літинського району Вінницької області 
(Уладівське лісництво, кв. 67) поблизу с. Бруслинів. Оголо-
шений відповідно до Рішення Вінницького облвиконкому 
від 29.08.1984 р. № 371. Охороняється окреме дерево 
рідкісного в області виду — бука європейського віком 
понад 100 років. 
   «Лі́тинська дібро́ва» — ботанічна пам'ятка природи 
місцевого значення. Розташована на території Соснівсь-
кої сільської ради Літинського району Вінницької області 
(Літинське лісництво, кв. 52, виділ 1) поблизу с. Вишенька. 
Оголошена відповідно до рішення Вінницького облвикон-
кому від 29.08.1984 р. № 371. Охороняється високопроду-
ктивне еталонне штучне насадження дуба звичайного 
віком близько 100 років. 

   «Лі́тинська дача» — заповідне урочище, 
розташоване на території Соснівської сільсь-
кої ради Літинського району Вінницької об-
ласті (Літинське лісництво, кв. 50, діл. 7) по-
близу с. Новоселиця. Оголошене відповідно 
до рішення Вінницького облвиконкому від 
29.08.1984 р. № 371. Охороняється цінна 
ділянка дубового лісонасадження віком 85 
років. 
   За фізико-географічним районуванням 
України ця територія належить до Хмільни-
цького району області Подільського Побуж-
жя Дністровсько-Дніпровської лісостепової 
провінції Лісостепової зони. Характерною 
для цієї ділянки є хвиляста, з яругами й бал-
ками, лесова височина з сірими і темно-
сірими опідзоленими ґрунтами.  
   З геоморфологічної точки зору описувана 
територія являє собою підвищену сильно 
розчленовану лесову рівнину позальодови-
кової області. 
   За геоботанічним районуванням України 
ця територія належить до Європейської ши-
роколистяної області, Подільсько-Бесара-
бської провінції. Вінницького (Центрально-
подільського) округу. 
   Урочище являє собою високопродуктивне 
дубове насадження віком більше 100 років 
із запасом деревини 240 куб. м/га. Має во-
дорегулююче і ґрунтозахисне значення. 
   У флористичному складі даних угруповань 
основну роль відіграють неморальні балтсь-
кі види, такі як копитняк європейський, яг-
лиця звичайна, зеленчук жовтий, зірочник 

лісовий, маренка пахуча, жабрій двогубий, 
мерінгія трижилкова, арум Бессера, печіноч-
ниця черешкова, осоки волосиста, пальчата, 
лісова, бліднувата, фіалки собача, пахуча, 
лісова та інші. Навесні тут добре виражені 
синузіі ранніх весняних ефемероїдів, підсні-
жника білосніжного, анемони жовтецевої, 
рясту Геллера і порожнистого, рівноплідни-
ка рутвицелистого, зубниці бульбистої і за-
лозистої. 
   «Літинське» - заповідне урочище, розта-
шоване на території Соснівської сільської 
ради Літинського району Вінницької області 
(Літинське лісництво,  кв.28 діл. 1) поблизу 
с. Новоселиця.   
   Площа 7,1 га. Оголошене відповідно до 
рішення Вінницького облвиконкому від 29-
.08.1984 р. № 371 та № 384 від 29.08.84.    
Охороняється цінна лісова ділянка штучно 
створеним насадженням сосни звичайної 
віком 85 років. 
   Джерело́ «Польове́» — гідрологічна па-
м'ятка природи місцевого значення в Укра-
їні. Об'єкт природно-заповідного фонду Він-
ницької області. 
   Розташована в межах Літинського району 
Вінницької області біля села Теси. 
   Площа 0,01 га. Оголошена відповідно до 
рішення Вінницького облвиконкому від 
29.08.1984 р. № 371. Перебуває у віданні 
Тесівської сільської ради. 
   Статус надано для збереження джерела 
ґрунтових вод, що живить струмок, який 
впадає в р. Хвоса. 


