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Акція до Міжнародного дня чистих берегів 

Тревел-шоу “Роздивись” 

   Кожний рік у 
треті  вихідні вере-
сня по всьому сві-
ту проходять еко-
логічні акції, в ра-
мках Міжнародно-
го дня чистих бе-
регів. Зокрема, 
цього дня прово-
дяться акції на 
узбережжях річок, 
озер, морів та оке-
анів, з метою по-
передження за-
бруднення побу-
товими відходами 
водних ресурсів 
світу. Захід започа-
тковано у 1986 

році і з кожним роком він набуває все більшої популярно-

сті. 
   Наразі проблема засмічення побутовим сміттям для 
річок, морів та океанів набрала глобальних масштабів. 
Велика тихоокеанська сміттєва пляма сягає розмірів, які 
дорівнюють чотирьом площам України. Є нагальна необ-
хідність зупинити перенесення сміття водними шляхами. 
З цією метою більшість країн світу долучається до заходу 
з прибирання узбережь – Міжнародного дня чистих бере-
гів. 
   Працівники національного природного парку  
«Кармелюкове Поділля»: відділ рекреації та еколого-
освітньої роботи, відділ служби державної охорони та 
господарського технічного сектору не залишилися осто-
ронь цієї проблеми та провели прибирання берега річки 
Савранка. 
   Зібранне сміття було розсортоване та доправленне до 
складу вторинної переробки на території КП «Чечельник-
комунсервіс». 
   Учасники заходу висловлюють особливе побажання 
громадянам: все ж таки прибирати прибережні захисні 

смуги уздовж річок та навколо водойм за собою, це зро-
бити зовсім не важко. І наступного разу приїхати відпочи-
вати буде приємніше, коли берег гарний і чистий. 
   Пам’ятаймо: майбутнє наших водойм – у наших руках! 

Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації та 

   У вересні на телеканалі UA: Вінниця та всіх регіональних 
телеекранах Суспільного мовлення стартувало тревел-
шоу “Роздивись,” авторами якого є Віта Приймак та Ірина 
Басенко. Ведучі мали мрію об’їздити Вінницьку область, 
постійно шукали, продумували ідеї, як продемонструвати 
матеріал, щоб це було драйвово, цікаво і глядачі прожили 
ці емоції.  
   Завдяки перемозі у межах програми “Створюй із Суспі-
льним” проєкт “Роздивись” отримав перемогу разом з 
іще 20 проєктами з різних куточків України. Загалом в 
телеефір вийде 14 шоу. 
   “Роздивись” – це мандрівне шоу Вінниччиною, в якому 
дві ведучі розкривають найпривабливіші місця області, 

знайомляться з відомими майстрами і показують незвіда-
ні куточки нашого регіону. Ведучі подорожують Вінниччи-
ною, обмінюються завданнями, які потрібно виконати в 
містечках або селах, і на всі завдання дається десять го-
дин часу. Невгамовні ведучі покажуть, як і чим живуть 
міста і села, продемонструють, як працюють, як відпочи-
вають і чим пишаються. 
   Нещодавно Віта Приймак завітала і до нас на Чечель-
ниччину, щоб показати один робочий день НПП 
«Кармелюкове Поділля». Згідно умов програми ведуча 
виконувала отримані завдання. Отож, з нетерпінням че-
каємо виходу в ефір відео. 

Тетяна Сташенко, провідний фахівець з екології 

Бібліотекарі в гостях у Парку 

   Діяльність сучасного бібліотекаря не обмежується робо-
тою з книгами. Сучасний бібліотекар завжди йде в ногу з 
часом, прагне до самовдосконалення. Подорожі — це 
кращий спосіб пізнавати світ, розширювати кругозір і роз-
вивати особисті якості. Тому, кожного року, своє профе-
сійне свято бібліотекарі з Тростянецького району відзна-
чають оригінально. В цей день вони подорожують. Цього 
року вирішили завітали до НПП «Кармелюкове Поділля». 
   Працівники Парку провели для гостей екскурсію по смт. 

Чечельник. Група відвідала місцеві святині, дізналися про 
роль і місце релігійних конфесій в минулому і сьогоденні.  
На порозі Санктурію Матері Божої Чечельницької отець 
Цециліан повідав про головну святиню костелу, долю 
обителі у різні часи та в сьогоденні, прихожан, їх будні та 
свята. Знайомство продовжилось відвідуванням каплиці 
гробової родини Собанських. 

   Програма екскурсії включала в себе і бібліовізит до міс-
цевого храму книги. Тут колеги ділилися тонкощами про-
фесії, розповідали про меморіальні дошки, присвячені 
видатним математикам Давиду Мільману та Ізраїлю Ге-
льфанду, а також Кларисі Ліспектор - відомій бразильсь-
кій письменниці, яка народилась в Чечельнику. 
   Продовжили знайомитись з місцевістю біля адмінбудів-
лі НПП. Тут гості дізналися про значення Парку та його 
діяльність.  
   Далі вирушили до жіночого монастиря Архістратига Ми-
хаїла. Паломників зустрічала монахиня Феодосія, яка осо-
бисто провела невелику екскурсію. Вона запросила до 
храму, розповіла про історію його створення, значення 
розписів на стінах, церковні таїнства, а також про те, чому 
потрібно відвідувати храм. 

   Останньою зупинкою став храм названий в честь препо-
добного Пімена. 
   Екскурсанти залишились задоволені та отримали вели-
ку духовну користь. Кожна зупинка маршруту відкрила 
щось нове. Трошки втомлені, але радісні, щасливі очі та 

лиця наших екскурсантів ще раз підтвердили, як не бага-
то потрібно людині для щастя і як не далеко за ним треба 
їхати. 

 Тетяна Сташенко, провідний фахівець з екології 
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Особливості  розмноження береки лікарської  
   Для насінних рослин характерні два способи розмно-
ження: насіннєвий і вегетативний. Обидва способи мають 
як переваги, так і недоліки. Основна перевага насіннєвого 
розмноження полягає в тому, що дочірні рослини успад-
ковують всі ознаки материнської рослини, але це не сто-
сується плодових дерев і сортів. До недоліків розмножен-
ня насінням можна віднести, в першу чергу, генетичну 
різноманітність отриманого посадкового матеріалу і три-
валість ювенільного періоду. При вегетативному розмно-
женні зберігається генотип материнської рослини, але не 
всі породи з ефективністю можуть розмножуватися веге-
тативно, наприклад: дуб, сосна, ялина, горіхоплідні та ін., 
не завжди можна отримати стандартний посадковий ма-
теріал, щеплення дорослих деревних рослин складне і 
важке.  
   Досягнення в області культури клітин і тканин привело 
до створення методу вегетативного розмноження – кло-
нального мікророзмноження – це отримання в умовах in 
vitro (в пробірках) мікроживців. Суть методу в тому, що 
рослинні клітини під впливом екзогенних дій здатні дава-
ти початок цілому рослинному організмові. Метод мікро-
клонального розмноження має ряд переваг перед тради-
ційними методами розмноження: отримуємо генетично 
однорідний посадковий матеріал, при використанні ме-
ристемних культур рослина не інфікована вірусами, висо-
кий коефіцієнт розмноження (104 для деревних рослин), 
прискорення переходу від ювенільної до репродуктивної 
фази розвитку, можливість проведення робіт на протязі 
року, економія площ, яка необхідна для вирощуванню 
посадкового матеріалу. Цей процес безкінечний  і можна 
отримувати в великій кількості високоякісний і генетично 
однорідний безвірусний посадковий матеріал. 
   Перші роботи по культурі тканин деревних рослин опуб-
ліковані в середині 20-х років ХХ ст. французьким вченим 
Готре. Вегетативне розмноження in vitro, на сьогодні стає 
все більш широковживаним методом для розмноження в 
рослинництві та садівництві. Метод дозволяє швидко роз-
множувати нові перспективні сорти та закріплювати здат-
ність генетичної репродуктивності індивідуумів, що скла-
дають популяцію. Наразі відомо більше 200 видів дерев-

них рослин із 40 родин, які розмножують in vitro. Недолі-
ки полягають в складному технологічному циклі, вимоги 
до кваліфікації персоналу, адаптація клонів до природніх 
умов. 
   Процес клонального мікророзмноження можна розді-
лити на 4 етапи: 
1 – вибір рослини-донора, ізоляція експлантів і отриман-
ня добре ростучої стерильної культури; 2 – власне мікрок-
лональне розмноження, коли отримуємо максимальну 
кількість меріклонів; 3 – адаптація до ґрунтових умов і 
якщо потрібно збереження рослин-регенерантів при зни-
жених температурах (+2, +10°С); 4 – вирощування в умо-
вах теплиці і підготовка їх до реалізації або висадки в по-
ле. 
   З наукового погляду берека лікарська цікава тим, що 
вона, разом з небагатьма іншими видами, є представни-
ком середземноморської гірської флори, в історичному 
минулому ширше представленої на території Європи і 
зокрема на Україні. У практичному відношенні вона ціка-
ва як лісова порода, що має дуже цінну деревину, як пло-
доягідна і декоративна рослина. Природою, історією і 
господарськими особливостями виду вже давно цікав-
ляться ботаніки, та лісоводи як в Україні так і за кордо-
ном. Більша частина робіт, які стосуються береки, є нас-
лідком досліджень ХХ століття.  Роботи щодо калюсної 
культури породи з перспективою створення клітинних 
технологій для отримання посадкового матеріалу прове-

ли М. Цимбал і М.В. Небиков на базі Національного денд-
рологічного  парку «Софіївка» НАН України. Калюсну куль-
туру було отримано внаслідок використання як експланта 
живці береки лікарської з насаджень парку. 
   В національному природному парку «Кармелюкове По-
ділля» збереглися 29 видів мало поширених рідкісних, 
реліктових і ендемічних видів флори Поділля. До най-
більш цікавих представників дикої флори належить і бе-
река лікарська, що в природних умовах зустрічається в 
дубово-грабових лісах. Як плодова рослина в культуру 
берека не введена. Плоди заготовлюються з дикорослих 
рослин і використовуються населенням для виготовлення 
вареня, компотів, сушіння. Сортів береки лікарської не-
має, але відомі форми з великоплідними плодами. Сучас-
ний стан, в якому знаходиться даний вид,  потребує ряду 
заходів щодо його збереження та відновлення. Культиву-
вання раритетних видів рослин з метою збереження їх-
нього генофонду є одним із основних завдань сучасності, 
оскільки спричинені людиною зміни природних терито-
рій, їх деградація та внаслідок змін клімату, прискорюють 
зникнення видів та популяцій.  
   Науковим відділом НПП «Кармелюкове Поділля», спіль-
но з кафедрою лісового господарства Уманського націо-
нального університету садівництва (УНУС), на основі дого-
вору про наукову і творчу співпрацю, проводиться науко-
ве дослідження по розробці методики мікроклонального 
розмноження береки лікарської (лабораторія біотехноло-
гії кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
УНУС, науковий керівник В.П. Шлапак, зав. лаб. В.М. Май-
борода, науковий співробітник Парку Н.П. Шпак). Як екс-
планти для мікроклонального розмноження використано 
вегетативні бруньки з молодих (вік 30 років) великоплід-
них дерев береки лікарської Бритавського лісництва.  
   Метою роботи є дослідження шляхів реалізації морфо-
генезу меристемних ділянок в умовах in vitro, добір живи-
льних середовищ, одержання самоклонів, рослин-
регенерантів та їх адаптація до умов in vivo; отримання 
оздоровленого садивного матеріалу береки лікарської.  
   Для введення в культуру in vitro використали живці 
(погоджено на засіданні науково-технічної ради Парку), 
які нарізали з не пригнічених дерев, ознак всихання і пош-
кодження шкідниками не виявлено. Увесь процес розм-
ноження береки лікарської в умовах in vitrо можна умов-
но поділити на чотири послідовні етапи.  
   На першому етапі основним завданням мікроклонуван-
ня є отримання асептичної культури. Для цього вихідні 
експланти піддавали ступінчастій стерилізації, яка поляга-
ла у почерговому обробітку рослинного матеріалу стери-
лізаційними агентами різної концентрації: гіпохлоридом 
натрію, розчином КMnO4, перекисом водню.  Після кож-
ного реактиву експланти 5–6 раз промивали стерильною 
дистильованою водою та поміщали на живильне середо-
вище MС без фітогормонів, щоб вибрати кращу схему 
стерилізації. 
   Простерилізовані експланти, для наступного етапу ініці-
ації та укорінення поміщали на найбільш придатні для 
деревних рослин типи живильних середовищ MС, які мо-
дифікували різним складом та концентрацією фітогормо-
нів. Закладено 200 експлантів береки лікарської. 
   Культивування експлантів проводили у культуральній 
кімнаті при температурі 25°С, фотоперіодом 16 годин, 
освітленістю 3000–5000 лк та відносною вологістю повітря 
70%  

   Другий етап – це власне розмноження. Кожного місяця, 
на 28 день після садіння, проводили облік регенерантів, 
що прижилися. Новоутворені мікроживці відділяли від 
первинного експланта і пересаджували на свіже живиль-
не середовище,  до якого додавали фітогормони. 

   Третій етап – укорінення мікропагонів. Модифікований 
склад поживного середовища МС для ризогенезу активі-
зували регуляторами росту: індолілмасляна кислота (ІМК) 
і індолілоцтова кислота (ІОК) різної концентрації.  
   Четвертий  етап –  адаптації мікророслин до нестериль-
них умов. Адаптація – процес переведення мікророслин із 
стерильних умов в нестерильні. Це критична фаза клона-
льного мікророзмноження. Умови in vitro відрізняються 
від умов in vivo (проведення експериментів на цілісному 
живому організмові). Для рослини інший склад субстрату, 
вологість, температура і ін. Адаптація включає: адаптацію 
надземної частини і адаптацію кореневої системи до но-
вого складу мікрофлори. Для укорінення in vivo ( в несте-
рильних умовах) висаджували підготовлені мікророслини 
в контейнери з субстратом (торф + перліт) і розміщували в 
теплиці з туманною установкою. Для зменшення стресу  

підтримували вологість повітря близькою до 70–80 %, 
температура повітря 22–28°С, фотоперіод 15–18 год.  
   Через 14–24 доби у рослин спостерігаємо верхівковий 
ріст. Після адаптації рослини пересаджуємо в контейнери 
на дорощування. Контейнери розміщуємо  в спеціально-
му відділі теплиці дорощування. Укорінений матеріал 
зберігається в зимовий період в підвалі з температурою 
0…+5°С. Висаджувати рекомендовано у квітні – травні в 
залежності від погодних умов. 
   Слід зазначити, що берека лікарська в умовах in vitro 
характеризується досить низькою регенераційною здатні-
стю, але при сумісному додаванні до живильного середо-

вища біостимуляторів відмічено, що коефіцієнт розмно-
ження підвищується, збільшується висота пагонів та при-
ріст листкової маси. Отримані пагони можуть слугувати 
матеріалом для подальших досліджень з масового розм-
ноження та збереження даного виду на модифікованих 
живильних середовищах у стерильній культурі. 
  На наш погляд, аналіз представлених результатів свід-
чить про доцільність використання методу культури тка-
нин при розмноженні береки лікарської. При використан-
ні технології клонального мікророзмноження можна не 
тільки відновити і оздоровити вид, але й розширити внут-
рішньовидову різноманітність., що має велике значення 
для практики лісового господарства. 

Ніна Шпак, науковий співробітник Парку 
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Вмикаємо еко-мислення: поради, що допоможуть зберегти навколишнє середовище 

 

 Міжнародні дні спостереження за птахами 

   Наша планета переживає велику екологічну кризу. Ми 
часто скаржимось на погане повітря, неякісну воду, бруд 
на дорогах, погіршення здоров’я, неякісні продукти, виру-
бку лісів, підвищення тарифів на енергію… І якщо ми бу-
демо продовжувати лише пасивно спостерігати, то пода-
льше погіршення стану планети неминуче. Фахівці вважа-
ють, що у нас є ще максимум 50 років, щоб запобігти не-
оборотним екологічним змінам. Пропонуємо Вам декіль-
ка порад, дотримуватись яких дуже просто. 
   Будьте мудрим споживачем. Купуйте речі тільки, якщо 
вони дійсно Вам потрібні: подумайте гарненько перед 

покупкою, відмовтеся від спонтанних придбань, готуйте 
список необхідних покупок перед тим, як йти в магазин. І 
пам’ятайте: краще один раз купити якісну річ, ніж кілька 
разів дешеву. Афоризм «Скупий платить двічі» тепер сто-
сується і екології. Не хворійте на марнотратство. 
   Не купуйте сміття: віддавайте перевагу товарам без зай-
вої упаковки. Навіщо вам ще один красивий пакетик-
коробочка-баночка, якщо користуватись ними Ви все од-
но не будете? 
   Відмовтесь від одноразових пластикових пакетів. Плас-
тик не розкладається природним шляхом: в Тихому океа-
ні вже утворився острів, який повністю складається з від-
ходів життєдіяльності людини. Наївшись такого сміття, 
щорічно гине 100 тисяч тварин. Тому краще носити з со-
бою зручну багаторазову екоторбу, яка буде корисна для 
екології і допоможе заощадити сотню-дві гривень, позба-
вивши від необхідності щоразу купувати новий пластико-
вий пакет. 
   «Ні» одному разу. Намагайтеся не купувати продукцію 
одноразового використання: посуд, серветки, станки для 
гоління, ручки, замість цього віддайте перевагу відповід-
ним багаторазовим речам. Менше сміття – менше про-
блем! 
   Сортуйте сміття, адже 1 тонна макулатури збереже 17-

20 дерев, а 1 т вторинних полімерів (пластмаси) збереже 
16 т сирої нафти. Якщо у Вас під будинком вже з’явилися 
окремі контейнери для побутових відходів і пластику-скла
-металу-паперу, то гріх цим не скористатись. Якщо такого 
немає, то можете звернутись в пункти прийому вторсиро-
вини, або ж складіть акуратно пачки паперу, пляшки, пла-
стик біля смітника і кому-небудь вони точно знадоблять-
ся. 
   Бережіть воду. Якщо порівняти Землю з головою немов-
ляти, то запаси прісної води – це лише сльозинка в його 
очах. Вчені прогнозують, що до 2050 року запаси прісної 
води практично вичерпаються, а 4 млрд людей навіть не 
зможуть задовольнити добову потребу в питній воді. Ба-
нальне «закривайте кран, поки чистите зуби» має глибо-
кий зміст: якщо так робити, то витрачається 1 л води, в 
той час як при відкритому крані витікає 6 л/хв. Скоротіть 
час перебування в душі, уменшіть натиск, придбайте спе-
ціальну економічну насадку з функцією повітряного душу 
(насичує потік води повітрям). Ремонтуйте протікаючі кра-
ни. 

   Бережіть енергію. Виробіть звичку вимикати світло, за-
лишаючи приміщення на довше, ніж на 15 хвилин. Вико-
ристовуйте енергозберігаючі лампи, які служать в 12 разів 
довше і споживають на 80% менше енергії. Вимикайте з 
розетки непотрібну техніку, таким чином, Ви заощадите 
до 40% даремно витраченої електроенергії. 
   Економ-режим. При покупці звертайте увагу на економі-
чність техніки (маркування А, А+, Energy Star), таким чи-
ном можна зменшити свій рахунок за електроенергію на 
30%. 
   Економте папір: друкуйте з двох сторін, використовуйте 
чернетки. Економія 25 пачок паперу врятує одне вируба-
не дерево! Віддавайте перевагу паперу, вибіленому без 
хлору (з маркуванням PCF) та виробленому з контрольо-
ваних насаджень (з маркуванням FSC). 
   Про машину. Купуйте економічну машину. Регулярно 
міняйте фільтр і качайте шини. Такі дії збільшать кількість 
кілометрів на літр бензину. 
   Про чистоту. Звичайні миючі засоби містять фосфати, які, 
потрапляючи у водойми, сприяють бурхливому «озеле-
ненню» води. Також фосфати не проходять через фільтри 
і можуть знову потрапляти в наш будинок через систему 
центрального водопостачання. Тому слід віддавати пере-
вагу екологічним миючим засобам або мильним горіхам, 
які нешкідливі і на 98-100% розкладаються в природних 
умовах. 
   Про косметику. Віддавайте перевагу натуральній, а ще 
краще, органічній косметиці, яка не містить штучних доба-

вок і продуктів нафтохімії. 
   Про харчування. Відмовтеся від фаст-фуду, готуйте вдо-
ма і вечеряйте разом всією сім’єю. Вибирайте продукти 
харчування місцеві (так витрачається менше палива на 
транспортування), сезонні і, по можливості, органічні. При 
вирощуванні останніх не використовуються пестициди 
(більшість яких виготовлено з нафти), витрачається менше 
води та енергії, і відновлюється ґрунт. 
   Про дітей. Уявіть лише: якщо дитина використовує ви-
ключно одноразові підгузки, то поки дитина виросте, зро-
сте також гора сміття, масою в 1000 кг! Відмовтеся від 
памперсів і переходьте краще на систему природного 
сповивання або на одноразові підгузки, здатні розклада-
тися в природі. 
   Про домашній затишок. Максимально віддавайте пере-
вагу всьому натуральному: меблям, текстилю, предметам 
інтер’єру. 
   Посадіть дерево і підтримуйте людей, які зберігають і 
захищають наші ліси. Дерева поглинають тонну СО2 про-
тягом свого життя, очищуючи повітря. Дерева також за-
безпечують тінь і скорочують витрати на роботу кондиціо-
нера від 10 до 15%. 

   Еко-фішки. Не проходьте повз різних еко-предметів, 
наприклад: зошитів або туалетного паперу з переробле-
ного паперу, біо-пакетів для сміття, що розкладаються 
протягом 3 років, або магнітної кульки, що дозволяє по-
м’якшити воду і знизити витрату порошку. 
   Будьте винахідливі. Не поспішайте викидати або купува-
ти що-небудь нове. Ввімкніть уяву і подаруйте старій речі 
нове життя. 
   І наостанок, полюбіть природу. Так, Ви захочете захища-
ти її і зрозумієте, що кожна Ваша дія має силу! А Ваші діти 
і онуки скажуть Вам: «Дякую, що зробив світ кращим». 

   Птахи – одні з найулюбленіших об’єктів живої природи 
за якими людина свідомо, чи не свідомо звикла спостері-
гати. Мало хто пройде байдужим повз синиці великої, яка 
своїм співом сповіщає про наближення весни, чи не про-
веде поглядом клин журавлів, що зворушливим курли-
канням ніби прощаються з батьківщиною, відправляю-
чись у далеку мандрівку. Птахи стали невід’ємною части-
ною людського існування. Саме з цих причин їм приділя-
ється всіляка увага з боку людини, в тому числі й відзна-
чення спеціальних дат на міжнародному рівні. 
   Міжнародні дні спостереження за птахами, які прово-
дяться 30 вересня -1 жовтня – це щорічна акція, яка про-
водиться фактично у всіх країнах Європи і до якої долуча-
ються всі бажаючі.  
   Основною метою якої є заохочення широкого загалу до 
пізнання світу пернатих і привернення уваги до проблем 

їх збереження, оскільки внаслідок діяльності людини і 
забруднення довкілля чисельність деяких видів значно 
зменшується або ж вони перебувають під загрозою зник-
нення. Учасники днів спостережень рахують птахів у своїх 
пунктах спостережень і через національні центри повідо-
мляють дані до Єдиного європейського центру обліку, 
який цього року базуватиметься в Нідерландах, у Товари-
стві охорони птахів Нідерландів. В Україні центр Euro Bird-
watch знаходиться в Українському товаристві охорони 
птахів. 
   Проведення для школярів подібного роду акцій навчає 
їх любити природу, добре орієнтуватися в ній, виховує в 
юній дитячій душі повагу до природи, до всього живого. А 
ще дозволяє розгледіти оту нерозривну взаємодію між 
усіма живими організмами, який існує в навколишньому 
середовищі. 
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Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля”  
щиро вітає  

з Днем народження 

02.09—Стороженко Людмилу Іванівну, начальни-
ка відділу рекреації та еколого-освітньої роботи; 
05.09—Шпак Ніну Петрівну, наукового співробіт-
ника Парку; 
07.09—Шевченка Олександра Дмитровича, ін- 
спектора з охорони ПЗФ Червоногреблянського 
ПНДВ; 
08.09—Яжука Віталія Вікторовича, інспектора з     
          охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ; 
17.09 – Романчука Олександра Пилиповича,  
        директора Парку. 

Хай зорями радість Вас осипає, 
Природа здоров’ям наділить міцним. 
Ми з Днем народження Вас привітаєм. 
Хай щира любов завітає у Ваш дім! 

«Граба́рківський зака́зник» — ландшафтний заказник 
загальнодержавного значення. Розташований у межах 
Могилів-Подільського району Вінницької області, між се-
лами Грабарівка і Юрківці. 
   Площа 487 га. Створений у 1974 р. Перебуває у віданні 
Могилів-Подільського держлісгоспу. 
   Охороняються лісові природні комплекси на придні-
стровських крутосхилах (в долині річки Серебрія), з глибо-
ководними ставками. Переважають насадження дуба зви-
чайного, ясена звичайного і граба. Зростають екзотичні 
деревні породи: горіх чорний, дуб каштанолистий, каркас 
західний. 

   Заказник має велике ґрунтозахисне та водорегулююче 
значення, є базою для акліматизації та поширення рідкіс-
них деревних порід. 
   Для території, на якій розташовано заказник, характер-
ними є і терасово-лесові рівнини з сірими і темно-сірими 
ґрунтами і грабовими дібровами. З геоморфологічної точ-
ки зору описувана територія являє собою четверті і п'яті 
надзаплавні нерозчленовані тераси алювіальної акумуля-
тивної рівнини. 
   Клімат території є помірно континентальним. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо, і порівняно недовга, 
м'яка зима. Середня температура січня становить -4.5°...-
5°С, липня +20,5°...+21°С. Річна кількість опадів складає 
450-500 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-

дільсько-Бесарабської провінції, Вінницького (Централь-
ноподільського) округу. 
   Рельєф заказника сильно розчленований великими бал-
ками глибиною 100-150 м. В минулому на цій території 
переважали дубові ліси свидинно-конвалієві, волосистоо-
сокові, зірочникові. В наш час на їх місці сформувалися 
грабово-дубові ліси типового складу і будови. Ценотич-
ний комплекс лісів значно порушений насадженням екзо-
тів-інтродуцентів: дуба бургундського, пухнастого і кашта-
нолистого, липи пухнастої, сосни звичайної та кримської. 
   Найбільшу цінність в заказнику мають степові ділянки 
площею близько 10 га, розташовані смугою завширшки 
100-150 м і довжиною більше 1 км на південно-східному 
схилі із слабо розвинутими дерново-карбонатними ґрун-
тами. Найпоширенішою формацією заказника є формація 
реліктової осоки низької, що займає 30-35% площі степів 
заказника і утворює еколого-ценотичний ряд в напрямку 
зменшення вологості групі осока низька + віхалка гілляс-
та; осока низька + бородач кровозулиняючий; осока низь-
ка + ковила волосовидна; осока низька + девясил мечели-
стий. 
   Формація ковили волосовидної займає 20% степів заказ-
ника і представлена на даній території такими асоціація-
ми: ковила волосовидна + бородач кровозупиняючий і 
ковила волосовидна + самосил пурпуровий типового 
складу і будови. Великі площі займає в заказнику форма-
ція бородача кровозупиняючого (похідна, виникла внаслі-
док випасу), а також формація пирію середнього. 
   Унікальними в заказнику є ценози реліктових на Поділлі 
чагарникових степів формації мигдалю низького, що за-
ймають тут найбільші на Поділлі площі. На менших пло-
щах зустрічаються також реліктові ценози вишні чагарни-
кової степової). З динамічних процесів в рослинності не-
обхідно відзначити експансію лісу на степову рослинність 
заказника, яка через чагарникову стадію (зарості ліщини, 
гордовини, бересклетів) поступово трансформувалася в 
лісову. Для припинення цього процесу щорічно треба 
проводити викошування степових ділянок і вирубку чага-
рників. 
   Негативну роль відіграють на наш час культури сосни 

кримської, створені на степових ділянках при зростанні 
деревостану степ зникає. Необхідно відмітити, що дані 
посадки були проведені на сильно задернованому схилі, 
ерозійні процеси на якому були відсутні. 
   В заказнику є рідкісні і занесені до "Зеленої книги Украї-
ни" рослинні угрупування: ковили волосовидної, осоки 
низької, мигдалю низького, вишні степової. Тут зростають 
види, занесені в "Червону книгу України": сон чорніючий і 
великоквітковий, тонконіг різнобарвний, ковила волосо-
видна, лілія лісова. В заказнику налічується велика кіль-
кість рідкісних в регіоні видів, що мають обмежене розпо-
всюдження: рутвиця смердюча (реліктовий вид), цибуля 
подільська (субендемічний вид), чебрець подільський 
(субендемічний вид), вишня чагарникова, ізінеума сірува-
та, мигдаль низький, гіацинтик блідий, льон бесарабсь-
кий, фіалка висока, істод сибірський тощо. 
   В заказнику охороняються популяції багатьох лікарських 
видів: адоніса весняного, холодку лікарського і тонколис-
того, цмину піскового, материнки звичайної, первоцвіту 
весняного, чебреця Маршалла тощо. 
   «Відсло́нення Могилі́вської сві́ти» — геологічна пам'ят-
ка природи загальнодержавного значення. Розташована 
в межах Могилів-Подільського району Вінницької області, 
на схід від села Немія, неподалік від північно-західної 
околиці міста Могилів-Подільський. 
   Площа 0,5 га. Створений у 1984 р. 
Охороняються місце виходів (відслонення гірських порід) 
протерозойських відкладів у долині річки Немії, що є рід-
кісним стратотипним розрізом могилівської світи. 
Заказник має наукову цінність. 
   «Пісковики́ Бернаші́вки» — геологічна пам'ятка приро-
ди загальнодержавного значення. Розташована в межах 
Могилів-Подільському району Вінницької області, при 
північно-східній околиці села Бернашівка. 
Площа 0,5 га, статус з 1984 р. 
   Охороняється унікальне відслонення порід яришівської 
світи докембрійського періоду, що розташовані у яру на 
лівобережжі Дністра (неподалік від гирла річки Жван). У 
товщі пісковиків науковці виявили рештки нитчастих во-
доростей і мікропланктону найдавніших живих організ-

   «Відсло́нення Груша́нської сві́ти» — геологічна 
пам'ятка природи загальнодержавного значення. 
Розташована в межах Могилів-Подільського райо-
ну Вінницької області, поруч із селом Грушка. Пло-
ща 0,5 га. Створений у 1984 р. 
   Охороняється ділянка (відслонення гірських по-
рід) на правому березі річки Мурафи, де розташо-
ваний один з небагатьох в Україні стратотипних 
розрізів грушанської світи протерозойських відкла-
дів. 
   Довжина відслонення становить 13, 3 км. Її зеле-
нувато-сірі піщано-глинисті відклади донизу, вглиб 
землі по розрізу поступово змінюються грубими, 
погано відсортованими коричневими аркозовими 
пісковиками. Між цими пластами йдуть отвори 
водяних потоків. В основі залягає пласт брекчій з 
уламків кристалічних порід. Потужність світи біль-
ше 13 м. 

Пошарово: 
• Аргіліт пісковий, зелено-сірий з лінзами піскови-
ків — 4,6 м; • Пісковики аркозові, глинисті, темно-
буро-червоні, невиразно шарові — 4,3 м; • Брекчія 
темно-бура, строката, сипка, з уламками вивітре-

них мігматитів; цемент залізисто-глинистий; • Бре-
кчія масивна, з уламками мігматитів, гранітів, гней-
сів, вивітрених базальтів, кварцу на залізисто-
глиняному цементі; — 0,4 м; • Мігматити вивітрені, 
позалізнені, буро-червоні — 1,5 м. 
   Заказник має наукову цінність, тому що відсло-
нення представлені уламковими породами впере-
мішку із вулканогенним матеріалом та вулканіч-
ним попелом. Ці уламки, кратери вулкана та згуст-
ки лави синхронні з тими шарами, які виявлені у 
Волинській та Рівненській областях. Відслонення 
Грушанської свити вузькою смугою-язиком тягнеть-
ся, навіть, до самого Дністра. Прояви цього геологі-
чного явища простежуються по річці Лядовій, поб-
лизу с. Вищеольчедаїв. 
   У 2007 р., за підсумками обласного конкурсу «Сім 
чудес Вінниччини», геологічну пам'ятку «Груша-
нська світа» в с. Грушка Могилів-Подільського ра-
йону визнано одним з 21 переможців у номінації 
«Перлини Вінниччини». 
   У 2010 р. увійшов до складу Регіонального ланд-
шафтного парку «Мурафа». 
   «Криштофо́рівська гора́»  — ботанічний заказ-
ник місцевого значення. Розташований на околиці 
селища Криштофівка Могилів-Подільського району 
Вінницької області. 
   Цінна ділянка природної степової рослинності. 
Площа — 15,3 га. Утворений у 1999 р.  
   Зафіксовано місце зростання видів рослин, зане-
сених до Червоної книги України та списку рідкіс-
них рослин Вінницької області: сон чорніючий, фіа-
лка запашна, горицвіт весняний, тощо. 
   У 2010 р. увійшов до складу Регіонального ланд-
шафтного парку «Дністер». 


