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Озеленення України
ДП «Чечельницьке ЛГ», за участі працівників НПП
«Кармелюкове Поділля». Захід проходив в декілька етапів. З початку було проведено круглий стіл працівників
лісництва, науково-дослідного природоохоронного відділення Парку та членів шкільного лісництва, де обговорили
еко-ініціативу Благодійного фонду «Озеленення України»,
яка несе світлу енергію в українське суспільство, пропагує
впровадження екологічно збалансованого способу життя,
збереження та примноження природних екосистем країни. Було наголошено, що висадка дерев – це найпростіший та дієвий спосіб боротьби з кліматичними змінами,
які, так чи інакше, вже відчув на собі майже кожен украї-

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
України, спільно з Державним агентством лісових ресурсів
України та благодійною організацією «Благодійний фонд
«Озеленення України» розпочали спільний проект із озеленення України.
17 жовтня 2020 року, з 9:00 по 18:00 год, по всій території України проходила Акція з висадження 1 000 000 дерев у рамках цього проєкту. Проєкт мав відбутися ще навесні, але через коронавірус його перенесли на осінь.
До даної акції долучились члени шкільного лісництва
«Паросток» КЗ «Поповогребельська СЗШ І-ІІІ ст.». Організацію заходу взяло на себе Червоногребельське лісництво

нець. І екологічна акція із висадки 1 мільйона дерев за
одну добу саме і покликана на об’єднання українців у боротьбі зі змінами клімату. Також акція має привернути
увагу суспільства до всіх екологічних проєктів та щоденної
праці лісових господарств.
Після цього була проведена екскурсія по дендрарію на
території лісництва, де, до речі, висаджено понад 100 дерев та чагарників як аборигенних, так екзотичних порід.
Завершенням акції стало висаджування на території
школи саджанців береки лікарської – деревної породи,
що занесена до Червоної книги України.
Ганна Дудник, головний природознавець Парку

Практичні заняття СДО Парку
В рамках професійної підготовки працівників служби
державної охорони ПЗФ НПП «Кармелюкове Поділля», в
жовтні, відділом державної охоронни проведено навчальний тренінг безпосередньо в природних комплексах
Парку.
Основними темами практичних занять було обстеження
стану незімкнутих лісових культур (головний природозна-

і визначали враження і пошкодження дерев. Учасникам
було продемонстровано можливості планшета у визначені координат та наголошено на важливість створення єдиної електронної бази, як складової міжнародного співробітництва.

вець Парку Дудник Г.Л.) , виявлення шкідників та хвороб,
які вражають деревостани в лісових масивах (начальник
ДО Дудник О.М. ) та визначення GPS координат за допомогою мобільних додатків (провідний інженер Демченко
С.В.).
Об’єктами тренінгу стали ділянки лісових культур, лісорозсадник та лісосіки, відведені в санітарне рубання вибі- Подібні тренінги допомагають відновити теоретичні
ркове на наступний рік. Працівники ПНДВ закладали про- знання та набути практичних навичок.
бні площі, проводили інвентаризацію культур та виявляли
Галина Іщенко, провідний інженер відділу ДО

Добра справа
З
настанням
осені розпочався
навчальний рік
екологічного
гуртка «Первоцвіт». Цього року
його вихованці
стали
учнями
вже
третього
класу.
На
першому
занятті розглядали майбутні плани,
згадували
про важливість
екологічної культури, а ще, приділи увагу нашим зеленим друзям — деревам.
Далі, біля школи, гуртківці саджали горобину та береку.
Від того, наскільки правильно посаджене дерево, залежить, як добре воно прийметься. Тож, перед початком
роботи, для гуртківців було проведено невеликий майс-

тер-клас. Пояснили дітям, як саме потрібно викопувати
ямку на саджанці, як притискати корінець. Тепер, впродовж всього навчання в школі, вони спостерігатимуть за
тим, як ростуть власноруч посаджені деревцята.
Школярам сподобалось, що ці дерева красиві в будьяку пору і, коли
виростуть, приваблюватимуть
найкрасивіших зимових
відвідувачів
годівниць – дроздів
і омелюхів. Найбільше юних природолюбів зацікавило
те, що на території
школи
ростиме
рідкісне дерево берека.
Зростатимуть дерева, а з ними і

чутка про добру
справу. Через декілька років можна
буде помилуватися
цією доброю справою й цим самим
подати
приклад
іншим. Адже, посадити своє дерево,
виростити його радість для кожної
хорошої людини.
Сподіваємось третьокласники зрозуміють, що кожний з
нас відповідальний
за природу. Нам є
над чим замислитися, щоб не збідніла
природа нашого краю, а дерева залишалися одними із
головних її багатств.
Тетяна Сташенко, керівник екологічного гуртка
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Вісник «Кармелюкового Поділля»
Грибна пора

Осінні дощі, тумани та тепла погода посприяли тому, що
розпочалася грибна пора. І всі одразу вирушили до лісу.
Помилуватися цим чудом природи та поповнити свій продовольчий кошик.
Гриби - це своєрідний харчовий продукт і вживати його
потрібно дуже обережно і тільки втому випадку, коли
напевно знаєш, що його можна споживати. Серед грибів,
які зустрічаються у жовтні місяці у нашій місцевості, їстівними є наступні.
Опеньок осінній справжній. Шапинка гриба 2-8 (15)
см у діаметрі, напівкуляста,
згодом плоскорозпростерта,
іноді з горбом у центрі, буро
-жовта, жовто-сіро-коричню
-вата або рудувато-коричнювата, темнолуската, особливо в центрі, по краю з
пластівчастими залишками
загального покривала. Шкірка легко знімається. Пластинки трохи спускаються на ніжку, білуваті, далі світло-бежеві, рожевувато-кремові, червонувато-коричнюваті. Ніжка 5-10 (18) × 0,4-2,5 см, щільна, з віком жорстка, вгорі білувата, нижче — кольору шапки або темніша, пластівчастолуската, з часом, майже гола,
з білуватим нестійким кільцем. М'якуш білий, приємний
на смак і запах.
Маслюк жовто-бурий. Капелюшок від 5 до 14 см в діаметрі. У молодого гриба вона
напівкругла, але потім стає
подушковидною. Колір капелюшка у молодих маслюків
буває оливковий, а у дорослих
– жовтий з бурими, помаранчевими, червоними відтінками. Шкірка очищається погано.
Її поверхня, на відміну від більшості маслюків, не слизова, у
молодих грибів розтріскується
на дрібні лусочки. Спочатку поверхня капелюшка шерстиста, а по мірі зростання тонкочешуйчаста. Ніжка висока –
3-10 см, має циліндричну або булавовидну форму, в діаметрі 1,5-2 см. Світло-жовта м’якоть маслюка синіє на
зрізі, як і коричневі або коричнево-оливкові трубочки.

Розломлений гриб має металевий або хвойний запах.
Ростуть маслюки жовто-бурі по кілька штук або не дуже
великими групами, в соснових лісах, часто разом з вересом. Молоді жовто-бурі маслюки добре підходять для
маринування.
Жовтий гриб боровик.
Шапка 4-15 (20) см у діаметрі, сірувато-жовтувата,
вохряножовтувата, жовтувато-коричнювата. Пори
жовтуваті, жовті, згодом
оливкуваті. Ніжка брудножовта, зрідка до основи
коричнюватачервонувата,
зерниста,
без сітки. М'якуш щільний, жовтуватий, над трубочками жовтий, при розрізуванні не змінюється, приємний на смак, з легким запахом
карболки.
Печериця звичайна, печериця степова (шампіньйон). Місцеві назви — стернівка, печірка. Шапка 4-8 (12)
см у діаметрі, товстоніжном'ясиста, куляста, згодом
опукло- або плоскорозпростерта, біла, брудно-біла, іноді з легким рожевуватим або
коричнюватим
відтінком,
гола або з малопомітними
притиснутими
лусочками,
блискуча, шовковиста. Пластинки вільні, рожевуваті, брудно-рожеві, пізніше темнокоричневі. Зустрічається по всій Україні: на луках, полях, у
цілинних степах, групами. Дуже добрий їстівний гриб.
Використовують вареним, смаженим; про запас сушать,
засолюють, маринують. У печериці звичайної виявлено
антибіотики з широким спектром дії.
Глива звичайна. Капелю-шок
мінливого
коричнево-сірого,
кремово-бурого, блакитнуватосірого кольору, те-мніють до
центру. Молоді гливи мають
відтінок бурий або темно-сірий,
а дорослі - фіолетово-сірий. Також капелюшок здатний вицвітати згодом, аж до сіро-жовтого

або білуватого кольору. У діаметрі від 4 до 12 см. Суцільний, округлий, м'ясистий, з тонким краєм капелюшок виглядає, як вушна раковина або устриця, за що і отримала
одне зі своїх назв. У молоденьких грибочків вона випуклої
форми із загорнутими всередину краями, у зрілих ущільнюється або приймає форму широкої воронки з хвилястими краями. Плодові тіла в підставі зростаються між собою, так як ростуть групами. Шкірочка глянцева, приємна
на дотик. Якщо плодові тіла формуються в умовах підвищеної вологості, то капелюшок покривається міцеліальним нальотом; ніжка асиметрична, нерідко знаходиться
ближче до краю капелюшка, відсутня зовсім або коротка,
до 5 см заввишки і до 2 см завтовшки. У дорослих плодових тіл жорстка, до основи звужується. Білого кольору;
м'якоть щільна, тонка, соковита, м'яка і ніжна у молодих
глив і груба, жорстка, волокниста - у дорослих. Колір білий. Аромат приємний, з ноткою анісу; пластинки білого
кольору плавно сходять на ніжку, розташовані досить
часто, відносно один одного, шириною до 15 мм. В області з'єднання з ніжкою є перемички.
Гриб-парасолька. Капелюшок молодого гриба-парасольки має яйцеподібну або напівкулясту форму, з часом
розширюється і стає плоским
або нагадує широкий дзвін.
Основний колір шкірки – білуватий. У центрі капелюшка
всіх представників роду добре помітно невисоке темне
піднесення. У міру зростання
гриба шкірка капелюшка розтріскується, утворюючи лусочки.
Ніжка
гриба-парасольки
пряма або злегка вигнута,
порожниста, легко відділяється від капелюшка, у більшості
екземплярів в підставі помітно бульбоподібне потовщення. М’якоть грибів м’ясиста, щільна, іноді на зрізі забарвлюється.
Збираючи гриби будьте обережні, адже у кожного із них
є отруйні двійники тому, коли ви не маєте досвіду «тихого
полювання», краще помилуйтеся на ці чудові витвори
природи, а для споживання придбайте в магазині перевірений продукт.
Відділ державної охорони Парку

Наукова екологічна експедиція в НПП «Кармелюкове Поділля»
дослідних відділень (Любомирське, Бритавське, Лузьке,
Дохнянське, Червоно-Гребельське) площею 20,230 тис. га.
Дослідження проводилися в локаціях: урочище
«Вишенька», рекреаційному пункті «Криниця Лотоцько-

22 жовтня відбулася наукова екологічна експедиція в
Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»,
організована викладачами кафедри хімії, екології та методики їх навчання, в межах кафедральної теми «Дослідження біологічного, ландшафтного різноманіття та вивчення
і покращення екологічного стану водних ресурсів Центрального Побужжя», й викладачами кафедри біології та методики її навчання, за участі декана факультету Валерія
Миколайка. Керівник експедиції – професор Світлана Совгіра. Участь у експедиції від НПП взяли: начальник науково-дослідного відділу Василь Любченко, науковий співробітник Ніна Шпак та інші працівники парку. Парк створений у 2009 році, включає 5 природоохоронних науково-

родних джерел, ґрунту, здійснювалося вимірювання радіаційного фону цих територій. Завершальним етапом роботи було підписання договору про співпрацю між УДПУ
го», групі джерел «Берізки» (гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення) та «Три криниці» (гідрологічна
пам’ятка природи місцевого значення) в урочищі
«Лізвора». Досліджувалися параметри стану водних при-

імені Павла Тичини та НПП «Кармелюкове Поділля», залучення дирекції парку, в якості стейкхолдерів, для спеціальності «Екологія».
https://chemistry.udpu.edu.ua/?page_id=1878

Вісник

«Кармелюкового Поділля»

3 ст.

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля
Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища посідає одне з важливих
місць у зовнішньо-політичному курсі України.
1. Конвенція про біологічне різноманіття (прийнято
5.06.1992 р., у м. Ріо-де Жанейро (Бразилія), ратифіковано
Україною 29.11.1994 р.).
2. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)
(прийнято 19.09.1979 р., у м. Берн (Швейцарія ), ратифіковано Україною 29.10.1996 р.).
3. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція) (прийнято
2.02.1971 р., у м. Рамсар (Іран), ратифіковано Україною
29.10.1996 р.).
4. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція) (прийнято 23.06.1979 р., у м.

Бонн (Німеччина), ратифіковано Україною 19.03.1999 р.).
5. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення
(CITES, Вашингтонська конвенція) (прийнято 3.03.1973 р.,
у м. Вашингтон (США), ратифіковано Україною 14.05.1999
р.).
6. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих
водно-болотних птахів (прийнято 16.06.1995 р., у м. Гаага
(Нідерланди), ратифіковано Україною 4.07.2002 р.).
7. Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (прийнято 14.06.1992 р., у м. Ріо-деЖанейро (Бразилія), ратифікації не потребує.
8. Європейська ландшафтна конвенція (прийнято 20.10.2000 р., у м. Флоренція (Італія), ратифіковано Україною 7.09.2005 р.).
9. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат (прийнято 22.05.2003 р., у м. Київ (Україна), ратифіко-

вано Україною 7.04.2004 р.).
10. Угода про збереження кажанів в Європі (Закон про
приєднання від 14.05.1999 р.).
11. Угода про збереження популяцій європейських кажанів (прийнято 4.12.1991, у м. Лондон (Великобританія),
ратифіковано Україною 14.05.1999 р.).
12. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих
водно-болотних птахів (ратифіковано Законом (від 04.07.2002 р., № 62-IV).
13. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття (прийнято 25.10.1995, у м.
Софія (Болгарія), ратифіковано Україною 14.05.1999 р.).
Україна, як член ООН, є суверенною стороною багатьох
міжнародних природоохоронних угод і разом з іншими
країнами світу продовжує активно працювати над завданнями щодо врятування нашої планети від екологічного
лиха.

Черговий етап виконання Програми
3х0.5м. Посадку проводили працівники Червоногребельського ПНДВ та співробітники науково-дослідного відділу.
Захід проведено з метою забезпечення збереження та
відтворення береки лікарської, зокрема, штучного розведення та подальшого введення в лісові природні комплекси на території Парку та в межах ареалу поширення виду.
Також, зважаючи на декоративну цінність береки та ви-

користання її в ландшафтному дизайні, актуальним є започаткування вирощування саджанців. Крім береки лікарської висаджено 175 екз. горобини проміжної.
Посадка проводилась в підготовлений ґрунт, в ручну,
під меч Колисова. Роботу по організації посадки виконав
начальник відділення Усатий М.П., керівник заходу —
куратор Програми, науковий співробітник Шпак Н.П.
Відділ ДО

В рамках реалізації Програми по збереженню та відтворенню береки лікарської (Sorbus torminalis (L.)Crantz) на
території
національного
природного
парку
«Кармелюкове Поділля» на 2018-2021 роки в кінці жовтня було проведено висадку сіянців береки лікарської. В
кварталі 26 на території розсадника Червоногребельського лісництва було висаджено 430 шт. сіянців за схемою

Самовільне спалювання листя та сухої трави – поза законом
Осінь у багатьох асоціюється з пожовклим опалим листям і щороку постає питання перед господарями, що з
ним робити? Листя, що опадає восени з дерев – не сміття.
Розкладаючись у ґрунті, воно збагачує мінеральними і
органічними речовинами, структурує ґрунт, покращуючи
його якість, створює умови для розвитку ґрунтової мікрофлори і фауни. У лісі ніхто не готує ґрунт – природа робить
його сама з щорічно отримуваного матеріалу – опалого
листя. Отже, воно корисне. Традиційно осіннє листя спалюють. Але чи безпечно це для природи та людини? Шкода від спалювання листя багатогранна. Але мало хто звертає увагу на цю проблему. У першу чергу, варто пам’ятати, що спалювання листя найбільше шкодить тим, хто його палить, тобто людям та всім тим, хто вдихає цей дим.
При згоранні однієї тонни рослинних залишків у повітря
виділяється до 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали й низка
канцерогенних сполук. Потрапляючи в людський організм, вони пригнічують імунну систему, руйнують гормони і вітаміни, створюють сприятливі умови для утворення
злоякісних новоутворень. Крім цього, їдкий дим від спалювання осіннього листя особливо небезпечний для дітей, у яких чутлива імунна система, літніх людей, які мають серцево-судинні, алергічні захворювання та проблеми дихальних шляхів, особливо астматиків, надзвичайно
шкідливе для довкілля. Шкода для довкілля, тому, що
згорання листя призводить до загибелі мікроорганізмів у
ґрунті, сповільнює відновлення ґрунту.
Прикро визнавати, та найчастіше біля вогнищ можна
побачити дітей – дошкільного і молодшого шкільного
віку, адже вплив диму
на їх організми особливо небезпечний.
Знищення природної
листяної
підстилки
призводить до збільшення в 2-4 рази промерзання грунту.

При спалюванні трави на присадибних ділянках або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання
вогню на природні ділянки, що веде, в свою чергу до порушення законодавства і знищення диких рослин та тварин. Через спалювання стерні на полях починається більшість степових пожеж. Аналогічним чином, існує загроза
лісових пожеж і загоряння житлових будинків.
Альтернативою спалювання листя є його компостування. Метод компостування є безпечним способом переробки листя та інших органічних відходів, що не шкодить
довкіллю та здоров’ю людей. Зазвичай, компост
“достигає ” за 3-6 місяців після того, як ви почали з ним
роботу. На цей час компост стає темним та пухким матеріалом.
Ще одне застосування опалого листя – це мульчування
ним рослин на присадибній ділянці. Сухим листям можна
укривати на зиму троянди, інші багаторічники, садову
суницю, ягідні кущі, виноград, посадки часнику. Таким
способом можна захистити ґрунт і поліпшити його якості.
Одна з головних корисних властивостей мульчування –
перешкоджання росту бур’янів.
Дихати димом з дня на день мало кому приємно, тому
єдиний вихід – не палити, підвищувати свідомість населення, щодо шкідливості диму. Кожен з нас має законне
право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, що гарантує стаття 50 Конституції України.
Верховна Рада, під час позачергового пленарного засідання, 13 квітня ухвалила законопроект, який передбачає
посилення відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та
самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.
Закон суттєво підвищує розміри штрафів за забруднення
атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки
в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або
її залишків.

Згідно із законом, штраф за забруднення повітря становить від 30 тис. 600 грн до 61 тис. 200 грн або позбавлення волі терміном до 3 років.
Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених
насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць,
а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або
її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем караються штрафом від 91 тис. 800 грн до 153
тис. грн., або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.
Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 тис. 500 грн до
4 тис. 590 грн і на посадових осіб - від 4 тис. 590 грн до 15
тис. 300 грн. Якщо це ж призвело до виникнення лісової
пожежі або поширення її на значній площі, - штраф від 4
тис. 500 грн до 15 тис. 300 грн для громадян та від 10 тис.
710 грн до 18 тис. 360 грн. для посадових осіб.
Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю,
рослинності або її залишків та опалого листя на землях
сільськогосподарського призначення, у смугах відводу
автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених
насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, - карається штрафом від 3 тис. 60 грн до 6
тис. 120 грн для громадян та 15 тис. 300 до 21 тис. 420 грн
для посадових осіб.
Якщо ті самі дії вчинено в межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду - від 6 тис. 120 грн до 12 тис.
240 грн.
З огляду на викладене, громадянам слід замислитись,
чи варто випалювати суху траву, бур’ян при наведенні
ладу біля своїх садиб, на городах, прибудинкових територіях, перетворюючи родючі землі навколо нас на попелище, додаючи роботи пожежним, наносячи шкоду екології,
здоров’ю собі, оточуючим та своїм нащадкам.
Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації

Вісник «Кармелюкового Поділля»

4 ст.

ПЗФ Могилів-Подільського району

«Бернаші́вський зака́зник» — ботанічний заказник
місцевого значення. Розташований у селі Бернашівка
Могилів-Подільського району Вінницької області. Створений для охорони ділянки степової рослинності на схилі у
долині р. Жван — притоки р. Дністер.
Площа — 77 га. Утворений у 1999 р. (рішення Вінницької
обласної ради від 17.12.1999 р.). Перебуває у віданні Бернашівської сільської ради.
Територія заказника знаходиться на східному (лівому)
схилі долини р. Жван, лівої притоки Дністра. Територія
витягнута з півночі на південь і прилягає до с. Бернашівка.
На півночі до неї прилягає лісовий масив. В нижній частині схилу знаходиться дерев'яна церква Покрови Пресвятої
Богородиці, що датується другою половиною XVIII століття.
За рослинним покривом територія заказника — досить
типовий лучний степ із переважанням характерної для
цих умов рослини — тонконогу вузьколистого. Подекуди,
як домінант, виступає пирій повзучий. На найбільш стрім-

ких та освітлених ділянках переважає типчак (костриця
валійська). Флористичний склад ділянки, за попередніми
даними, складає близько 200 видів судинних рослин. Серед них чимало видів, які звичайно утворюють флористичне ядро лучних степів України. Це суниці зелені, анемона
лісова, гадючник звичайний, жовтець багатоквітковий,
горошок тонколистий, чебрець Маршала та ін. Значні популяції утворюють суниці зелені, любочки щетинисті. У
складі флори виявлені 5 видів осок — рання, стягнута,
весняна, шершава, Мікеля.
Специфічним є рослинний світ скелеподібних відслонень вапнякових порід, розташованих у верхній частині
схилів. Тут виявлено зростання трьох видів специфічних
невеликих скельних папоротей — аспленій муровий, аспленій волосовидний, пухирник ламкий. Це малопоширені
в Україні види, приурочені до виходів кам'яних порід. На
відслоненнях також рясно зростають очитки їдкий та шестирядний, тонконіг стиснутий, дзвоники ріпчастовидні,
чебрець двовидний.
У флорі заказника виявлено низку рідкісних та малопоширених видів, зокрема, двох видів. занесених до Червоної книги України — ковила волосиста та булатка великоквіткова. Із регіонально рідкісних видів зростають китяки
сибірські, китяки молдавські, фіалка гола, воловик несправжньоподібний, горицвіт весняний, анемона лісова,
кілька видів шипшин. Також, на території заказника виявлено цікаві види степової флори — осока весняна, астрагал борозенчастий, залізняк бульбистий та ін.
Заказник Бернашівський — одна з небагатьох вцілілих
ділянок степу на півдні Вінницької області.
«Ля́дівський зака́зник» — ботанічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований в районі сіл Яришів та Лядова Могилів-Подільського району Вінницької
області.

Адміністрація
та весь колектив
НПП “Кармелюкове Поділля”
щиро вітає з Днем народження
02.10 – Сібіковського Анатолія Омельяновича, майстра з
охорони природи Бритавського ПНДВ;
03.10 – Снігур Валентину Іванівну, бухгалтера І категорії;
07.10 – Могилу Володимира Віталійовича, інспектора з
охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ;
17.10 – Білоброва Сергія Івановича, начальника Любомирського ПНДВ;
18.10 – Негоду Олександра Сергійовича, майстра з охорони природи Дохнянського ПНДВ;
19.10 – Козинського Петра Григоровича, інспектора з
ПЗФ Лузького ПНДВ;
25.10 — Войта Сергія Олександровича, сторожа;
30.10 — Корнелюк Аліну Анатоліївну, фахівця з екологічної освіти.
В день народження чудовий
Побажаєм вам добра,
У роботі — перспективи,
В колі рідних — лиш тепла.
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Площа 72,9 га. Утворений рішенням сесії Вінницької обласної ради у 2009 р. Перебуває у віданні Яришівської сільської ради.
У дубово-грабових масивах на сухих, кам'янистих сонячних схилах зростає реліктовий вид — клокичка периста,
яка занесена до Червоної книги України.
Згідно із шкалою категорій, прийнятих Комісією з рідкісних та зникаючих рослин Міжнародного союзу охорони
навколишнього природного середовища, клокичка периста має другу категорію рідкісності — не піддається прямій
небезпеці зникнення, але трапляється зрідка в межах ареалу або на обмеженій території в одному місці.
Рослинність заказника
представлена трав'янистими, чагарниковими та
степовими угрупованнями з домінуванням бородача звичайного і терену колючого. На відкритих схилах ярів та балок збереглися степові
ділянки. Там росте ковила волосиста, яка занесена до
Червоної книги України, а також осока низька, бородач
звичайний, костриця валіська та багато інших, типових
для регіону, степових видів.
Серед регіонально рідкісних видів, що ростуть у заказнику,— перлівка трансільванська та яловець звичайний.
Серед лишайників та степових видів є багато таких, що
знайдені на території області вперше.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України водноболотні угіддя в долині річки Дністер включені до Списку
водно-болотних угідь міжнародного значення. Дане розпорядження прийняте за пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів України.

«Нагоря́нські пече́ри» — карстові печери
поблизу
села
Нагоряни
МогилівПодільського району Вінницької області
України. Геологічна пам'ятка природи місцевого значення.
Мальовничий скельний вихід на поверхню
вапняків крейдяного віку з карстовими печерами на лівому березі р. Дністер.
Нагорянські печери належать до епохи
середнього і верхнього палеоліту. В скелі
видовбані отвори різних розмірів, за версією дослідників, у них проживали неандертальці.
У центральній частині скелі розташована
печера, в якій проводилися народні збори, а
також зароджувалася екзогамія типу пуналуа (punalua).
Крім того, на території печер знаходився
монастир, який став козацьким осередком.
За свідченнями істориків, Нагорянські печери — місце збору Гайдамаків.
На стінах скелі є зображення Тараса Шевченка. Автором цієї роботи став один із монахів монастиря. На скелях зображено найдавніше в світі малюнкове письмо — піктограмне (40 тис. років тому).
Площа: 1 га.
Геологічна пам'ятка природи місцевого
значення «Нагорянські печери» отримала
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природоохоронний статус 1969 року
(рішення облвиконкому від 30.07.1969 р. №
441 та від 29.08.1984 № 371). Під охороною
площа 1 га, перебуває у віданні держгоспу
«Дністер».
«Сенома́нські вапняки́ » — геологічна пам'ятка природи місцевого значення.
Розташована у с. Бронниця МогилівПодільського району Вінницької області у
долині р. Котлубаївка. Оголошено відповідно до рішення Вінницького облвиконкому
від 17.11.1981 р. № 599 та від 29.08.1984 р.
№ 371. Охороняється ділянка мальовничих
скельних обривів, складених вапняками
сеноманського віку.
«Лома́зівські шари́ » — геологічна пам'ятка природи місцевого значення.
Розташована на південно-західній околиці
с. Ломазів Могилів-Подільського району
Вінницької області (схили яру на березі р.
Лядова, поблизу сільського кладовища).
Оголошено відповідно до рішення Вінницького облвиконкому від 17.11.1981 р. № 599
та від 29.08.1984 р. № 371. Охороняється
стратотипічний розріз, сформований з алевритових піщаних відшарувань, складених з
обособлених з лінз темно бурих і сірих пісковиків серед основної сланцевої маси слюдистих порід.
«Ля́довські шари́ » — геологічна пам'ятка
природи місцевого значення.
Розташована на околиці с. Нижчий Ольчедаїв Могилів-Подільського району Вінницької області (кар'єр на правому березі р. Лядова). Оголошено відповідно до рішення
Вінницького облвиконкому від 17.11.1981 р.
№ 599 та від 29.08.1984 р. № 371. Охороняється стратотипічний розріз відшарувань
аргілітів слюдистих алевритистих під назвою
«Сланці лядовські».
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