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І регіональна науково-практична конференція учнівської молоді «Природно-заповідна
спадщина Південно-східного Поділля»
Хроніка заходу
Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»
13 листопада 2020 року, відповідно до плану роботи, провів І регіональну науково-практичну конференцію учнівської молоді «Природно-заповідна спадщина – Південносхідного Поділля», приурочену до Дня науки (10 листопада).

Робота конференції проводилась за наступними напрямками:
- природоохоронний «Вчимось заповідати»;
- дослідницький: «Ландшафтно-біологічне різноманіття»;
- екологічний: «Довкілля потребує захисту».
Партнерами та співорганізаторами конференції стали
Вінницький Державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, відділи освіти Тростянецької та Чечельницької райдержадміністрації та Чечельницька селищна рада.
Участь у заході прийняли учні шкіл та навчальних закладів з різних куточків Вінницької області, віком від 14 до 17
років.
На конференцію надійшло 27 науково-дослідних робіт у
вигляді статей, а саме:
1. Жовтяк Дмитро «Створення нового природно-заповідного об’єкту на території с. Бритавка”;
2. Мазур Марина «Перлини природно-заповідного фонду
Немирівського району»;
3. Мордач Тетяна «Перспективи розвитку екологічної мережі Чечельниччини»;
4. Носик Олександр «Моніторингове дослідження балки
«Джерела», з метою розробки заходів захисту екомережі
с. Стратіївки»;
5. Стороженко Вікторія «Ландшафтний заказник «Миска»;
6. Шуткевич Аліна «Природно-заповідні об’єкти НПП
«Кармелюкове Поділля»;
7. Баклан Анастасія «Дослідження видового складу лікарських рослин лучних угідь урочища «Кручі» та впливу на
них антропогенного чинника»;
8. Бердичевська Ангеліна «Малий лісовий мураха в урочищі «Любомирська дача»;
9. Богуш Віталіна «Поширення та умови зростання Lilium
martagon l на території НПП «Кармелюкове Поділля»;
10. Бондар Євгенія «Морфо-фізіологічні особливості роду
Шипшина»;
11. Зелена Тетяна «Дослідження культур дуба звичайного,
за участю горіха чорного»;
12. Зеленянська Катерина «Дослідження поширення та
відновлення береки лікарської (Sorbus Torminalis (L.)
Crantz)
в
насадженнях
ботанічного
заказника
«Бритавський»;

13. Іщенко Юліана «Відновлення дуба звичайного в мовах
НПП «Кармелюкове Поділля»;
14. Катеринич Мирослава «Досвід інтродукції коркового
дерева (phelloodendron amurense) в умовах ДП
«Чечельницьке ЛГ»;
15. Матвійчук Анастасія «Дослідження річкової системи
території НПП «Кармелюкове Поділля»;
16. Пустова Тетяна «Стан центрального парку селища Чечельник»;
17. Сташенко Софія «Поширення і стан популяції горицвіту
весняного на території НПП «Кармелюкове Поділля»;
18. Стороженко Микола, Павловський Іван «Оцінка стану
атмосферного повітря за наявністю та різноманітністю
лишайників»;
19. Шарапаюк Уляна «Дендрарій Червоногребельського
лісництва»;
20. Шатайло Марина «Ґрунтовий покрив на території Бершадського району: агроекологічні властивості та сучасний
стан»;
21. Ярославська Єва «Лікарські рослини долини р. Савранка в межах смт. Чечельник»;
22. Кохан Діана «Річка мого дитинства»;
23. Кириценко Олена «Вплив спалювання листя на організм людини»;
24. Танасійчук Аміна «Озоновий шар землі: міфічна чи
реальна загроза»;
25. Тимчишен Валерія «Екологічна альтернатива усталеним звичкам»;
26. Цвігун Вікторія «Велика шкода від маленької батарейки»;
27. Шечук Ірина «Біорізноманіття НПП «Кармелюкове Поділля».
У зв’язку з пандемією коронавірусу робота конференції
проходила у вигляді засідання в онлайн-режимі, до якого
долучилося понад тридцять учасників.

Участь в онлайн-конференції прийняли: головний природознавець Ганна Дудник, начальник відділу рекреації
та еколого-освітньої роботи Людмила Стороженко, провідний фахівець з екологічної освіти Тетяна Сташенко, провідний фахівець з рекреації Лілія Сошнікова, старший науковий співробітник Любов Марківська, провідний інженер
з природокористування Галина Іщенко, провідний інженер з охорони природних екосистем Сергій Демченко.
З вітальним словом до учасників звернувся доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького
Державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, представник наукового куратора Парку,
заступник голови науково-технічної ради Анатолій Гудзевич: «Шановні учасники учнівської конференції. Ваша
участь у цьому заході надзвичайно важлива. Адже, саме
очима молоді необхідно подивитись на ті проблеми, які
сьогодні виникають під час освоєння природних багатств.
Саме вам, юним, активним жити в цьому світі, берегти
неоціненний скарб природної спадщини.
На конференцію представлені результати різноманітних
досліджень у галузі природо-заповідної справи, проблем
довкілля, екологічного виховання населення. Автори цих
робіт прагнуть збагачуватися новими знаннями, опановувати ази дослідницької роботи задля запобігання негативних змін у навколишньому середовищі.
Ці ваші перші кроки на науковій ниві можуть знайти продовження у вищих навчальних закладах регіону, зокрема,
на природничо-географічному факультеті Вінницького

державного педагогічного університету. Тут готують географів, краєзнавців, фахівців з туризму, біологів, хіміків. В
основу навчального процесу закладена потужна дослідницька база, яка може задовольнити цікавість учасників
конференції у напрямку вибраних тем досліджень.
Хочеться висловити свою підтримку тим натхненим особистостям, сміливцям, які взяли участь у конференції та
порадіти за те, що є в нашому суспільстві небайдужа юна
зміна».
З початком роботи першої науково-практичної конференції учнівської молоді також привітали: голова Чечельницької ОТГ Світлана Палісіка, консультант комунальної
установи «Чечельницький центр професійного розвитку
педагогічних працівників» Людмила Терезюк.
Під час онлайн-трансляції до обговорення долучились:
- кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу популяційної динаміки інституту еволюційної
екології Національної академії наук України Володимир
Горобчищин;
- доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г. Тичини Світлана Совгіра, яка висловила своє враження від конференції:
«Шановні організатори, дорогі учні та друзі сподіваюсь,
що досягнення школярів є тільки початком на довгому
шляху наукових звершень.
Ця конференція, проблематика якої присвячена дослідженню об’єктів природно-заповідного фонду Вінниччини, може, і повинна, дати відповіді на актуальні питання,
головне з яких визначити завдання і проблеми, які постають перед нашою країною, перед всім людством - збереження природної спадщини.
Наукові напрацювання, у вигляді матеріалів конференції, є унікальним простором ідей, який дає обдарованій
молоді можливість заявити про себе, почути поради науковців, отримати натхнення на подальші дослідження і
проєкти.
Проведення конференції є важливою подією і в житті
національного природного парку «Кармелюкове Поділля», яка, без сумніву, буде внеском у процес наукових
досліджень, створить стимули для подальшої плідної роботи».
Своїми враженнями від участі в конференції поділились
її учасники:
- Софія Сташенко, учениця 9кл. Чечельницької школи №1;
- Олександр Носик,учень 11 кл. Стратіївської школи;
- Ольга Макарчук, спеціаліст вищої категорії, старший
вчитель, вчитель географії Флоринської школи, керівник
гуртків «Зелений світ» та «Юні екологи».
Відділ рекреації та еколого-освітньої роботи

(продовження дивись на 2 сторінці)
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«Кармелюкового Поділля»

І регіональна науково-практична конференція учнівської молоді «Природно-заповідна
спадщина Південно-східного Поділля»
Конференція — новий етап пізнання
Відповідно до «Положення про національний природний
парк «Кармелюкове Поділля» в установі проводиться екологічна освітньо-виховна робота, з метою цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність громадян,
зокрема підростаючого покоління, стосовно збереження
природної спадщини країни, природних комплексів території та об`єктів природно-заповідного фонду, шляхом
поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.
Однією із форм роботи є організація тематичних науково-практичних заходів за участю учнівської та студентської молоді.
Таким заходом стало проведення І-ї регіональної науково-практичної конференції учнівської молоді «Природнозаповідна спадщина Південно-східного Поділля», завданням якої є залучення підростаючого покоління до науково
-дослідної діяльності, виявлення та підтримка майбутньої
зміни, розвиток пізнавальних інтересів та здібностей.
Проведення конференції приурочено до відзначення
Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку, яке відзначається щорічно 10 листопада.
Всесвітній день науки за мир і розвиток спрямований на
підвищення рівня поінформованості громадськості про
важливість науки і ліквідацію розриву між наукою і суспільством. Цей день ще й чудова нагода аби вшановувати
наукові традиції, популяризувати досягнення вчених, залучати молодь до світу науки.

Мета конференції – формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального
ставлення до навколишнього природного середовища і,
зокрема, до територій і об’єктів природно-заповідного
фонду регіону.
До заходу долучились учасники із різних учбових закладів та дитячих організацій природничого спрямування
Вінницької області.
Маємо надію, що дана конференція стане для учасників
певним етапом пізнання і площадкою для науководослідницької практики, а також посприяє розвитку творчого потенціалу особистості.
Олександр Романчук, директор Парку

уроку для учнів 8 класу «Природоохоронні території України» науковий співробітник Шпак Н.П. прийняла участь в
конкурсі фахівців з екоосвіти природо-заповідних установ
Департаменту заповідної справи Міністерства екології та
природних ресурсів. В 2016 році співробітниками науково
-дослідного відділу Чован О. О., Марківська Л. В. розробили посібник «Методичні рекомендації з проведення наукових досліджень в навчально-творчій та пошуководослідницькій діяльності шкільної молоді та студентів в
об’єктах природно-заповідного фонду» для проведення
На території Вінницької області, яка географічно знахо- науково-пошукових досліджень, які спрямовуються на
диться в межах Південно-східного Поділля, функціонує охорону і збереження лісових та лучно-степових екосиснаціональний природний парк «Кармелюкове Поділля». тем.
Він є центром організації науково-дослідної, природоохоронної діяльності, екологічної освіти та виховання населення не тільки в межах розташування установи, а й поза
її межами.
НПП «Кармелюкове Поділля» має значний потенціал
для розвитку науково-дослідної та еколого-освітньої роботи. Він є місцем впровадження так званої позашкільної
екологічної освіти, що здійснюється з метою забезпечення підтримки природно-заповідної справи широкими
верствами населення, підвищення екологічної свідомості
і розвитку екологічної культури громад, в першу чергу, Накопичений досвід науково-дослідної роботи НПП
підростаючого покоління.
«Кармелюкове Поділля» з дітьми та молоддю спонукав
Парк проводить роботи з екологічного навчання, екскур- до організації І регіональної науково-практичної конфесійної діяльності, екологічного туризму по розроблених ренції учнівської молоді «Природно-заповідна спадщина
науково-пізнавальних маршрутах і екологічних стежках, Південно-східного Поділля.
здійснює науково-дослідну роботу із залученням молоді.
Людмила Стороженко, начальник відділу рекреації та
Найменша вікова аудиторія, з якою працюють фахівці
еколого-освітньої роботи
Парку, це дошкільнята та учасники екологічного гуртка
Підсумком роботи конференції стало прийняття проєк«Первоцвіт» (учні 1-4 класів на базі Чечельницької СЗШ І- ту – резолюції.
ІІІ ст. №2) Діти долучаються до спостереження за навкоРЕЗОЛЮЦІЯ
лишнім світом, проводять експерименти, тим самим опа- І Регіональної науково-практичної конференції учнівсьновують навики дослідницької роботи.
кої молоді «Природно-заповідна спадщина ПівденноПарк є базою для проходження студентами вищих та східного Поділля»
середніх навчальних закладів природничого та лісогоспоУчасники конференції постановили.
дарського спрямування, виробничих та переддипломних 1. Відмітити значний інтерес до проблематики заходу з
практик.
боку закладів освіти, гідний рівень поставлених екологічЕлементи пошуково-дослідної роботи мають місце при них проблем та практичне значення досліджень, які предпроведенні
Міжнародного
молодіжного
форуму ставлені в доповідях учасників.
«Південне Поділля – перлина України». В рамках конкур- 2. Рекомендувати учасникам, які досліджують об’єкти та
су «Ерудит» учасники заходу, під керівництвом співробіт- території природо-заповідного фонду долучитися до ініників наукового відділу, опановують методи наукових ціатив щодо створення нових та розширення вже існуюдосліджень, як то аналітичний, порівняльний, експериме- чих.
нтальний тощо. Дослідницькі проєкти представляються на 3. Продовжити наукові дослідження, спрямовані на науобговорення круглого столу, під час якого вибирається кове обґрунтування заходів зі збереження природнокраща робота серед команд-учасників.
заповідної спадщини Південно-східного Поділля.
За час діяльності Парку було проведено ряд дослідниць- 4. Звернутися до органів місцевого самоврядування з проких робіт учнівської молоді, які прийняли участь в різних позицією щодо прийняття заходів по охороні цінних принауково-практичних заходах.
родних об’єктів.
Працівники Парку активно приймають участь в підготов- 5. Започаткувати щорічний круглий стіл щодо виявлення
ці молодих дослідників. Так, в 2015 році, з розробкою екологічних проблем регіону та шляхів їх вирішення.

Робота з молоддю в НПП
«Кармелюкове Поділля»
Необхідність гармонійного співіснування суспільства і
природи є очевидною вимогою часу, на цьому наголошують ряд міжнародних угод. Одним із втілень цих прагнень
є створення об’єктів природно-заповідного фонду, які
мають забезпечити необхідний баланс.

6. Висвітлити результати досліджень в засобах масової
інформації, інтернет ресурсах, на форумах, присвячених
збереженню природної спадщини.
7. Рекомендувати до друку збірник наукових праць за
матеріалами конференції.
Усі учасники та наукові керівники отримають сертифікати про участь у науково-практичній конференції.
За результатами проведення конференції буде надруковано збірник статей.
Організаційний комітет конференції

Щоб багато знати, треба багато вчитися
24 листопада завершився перший освітній онлайн курс ду», який складався з 5 сесій та декількох блоків запитань
підвищення кваліфікації «Система екологічної освітньо- до кожного з розділу розглянутих тем. Завдяки партнерсвиховної роботи в установах природно-заповідного фон- тву Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України, Державної екологічної академії післядипломної
освіти та управління, Європейського товариства дикої
природи було зібрано понад 120 екоосвітян з усієї України без додаткових витрат на відрядження та з дотриманням соціальної дистанції.
До заходу долучився і НПП «Кармелюкове Поділля»,
участь у якому взяла Аліна Корнелюк, фахівець з екологічної освіти.
Формування екологічної культури, комунікації ПЗФ та,
зокрема, комунікація біорізноманіття, інтерпретація природи, а також ефективна комунікація працівників установ
ПЗФ за методом WISDOM/МУДРІСТЬ, і це ще не весь пе-

релік того, чого нас зуміли навчити.
Курси були проведені на високому рівні. Це чудова можливість поспілкуватись не тільки з лекторами високого
рангу, а й з колегами з інших парків. Теми підібрані актуальні, з якими ми стикаємось щодня в роботі. Інноваційний, педагогічний і психологічний блоки найширше допомагають сучасному викладачу, працівнику екоосвіти зрозуміти студентів, дітей, людей в цілому, і допомогти їм
отримати знання, які, в подальшому, допоможуть бути
успішною особистістю або з легкістю поводити себе в тій
чи іншій ситуації.
Це курс, який спрямований на формування справжніх
українських рейнджерів, від яких багато в чому залежить
імідж та стан природозаповідної території.
Аліна Корнелюк, фахівець з екологічної освіти
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Нові насадження на території Жабокрицької школи
Завдяки співпраці адміністрації НПП «Кармелюкове Поділля» та Жабокрицької школи, у понеділок 9 листопада,
проводилася робота з озеленення шкільної ділянки.
Спочатку працівники НПП розповіли учням про значення дерев, цінність для довкілля та особливості кожної
посадкової деревної породи. А ще підкреслили, що садити дерева дуже важливо, особливо в наш час. Так ми висловлюємо любов до планети Земля, ми всі єдиний живий організм. І якщо планеті Земля добре, то і нам добре,
особливо після коронавірусу, коли ми усвідомили необхідність робити добрі справи.
Після короткого інструктажу всі дружно взялися за роботу. Як це правильно і швидко робити, дітям на власному
прикладі, показував начальник розсадника Парку Олександр Ярославський. Він і контролював за якістю цієї важливої роботи, бо хоче аби прижилося найбільше саджан-

ців.
До посадки дерев долучилися не лише учні, а й директор школи та вчителі. Перше дерево діти висаджували
разом із директором школи Галиною Іванівною. Своєю
старанністю початківці і середні класи продемонстрували
бажання
зробити
двір рідної
школи найособливішим.
Всі працювали над озелененням
території
школи – висадили на

подвір’ї дуби, ялини, береки, липи,
горобини
надані
НПП
«Кармелюкове Поділля».
Тож,
упродовж
навчання, учні доглядатимуть за посадженими рослинами,
матимуть
змогу проводити там навчальну практику чи дослідницьку роботу.
Маємо надію, що дерева, які висадили, ростимуть декілька століть, на добру згадку нащадкам.
Тетяна Сташенко, провідний фахівець
з екологічної освіти

Не допустити браконьєрства — завдання природоохоронців Парку
Одним із обмежень природоохоронного режиму на території НПП «Кармелюкове Поділля » є заборонна на полювання. Проте, ізолювати Парк від зовнішніх впливів
неможливо і тому перед службою стоїть непросте завдання - не допустити
браконьєрства,
однією з ознак
якого є полювання
в
неналежному
місці. Сам факт
порушення правил
полювання
може статись як зі

злого умислу, так і за відсутності поінформованості. Особливо актуальною ця проблема є під час сезону полювання.
В цьому році полювання на хутрових та копитних звірів
розпочалось 7 листопада 2020 року та буде тривати до
середини січня 2021 року, дні полювання субота та неділя. Саме в ці дні є ризик порушення вимог Закону України
«Про природо-заповідний фонд України». Тому працівники СДО Парку в цей період посилюють патрульнорейдову діяльність. Під час цих заходів проводиться профілактично-роз’яснювальна робота з населенням, в першу чергу, з мисливцями, яка полягає в бесідах, зустрічах
та розповсюджені друкованої продукції.

В суботу, 7 листопада, рейдова бригада, у складі працівників відділу ДО, патрулювала
територію Червоногребельського та Бритавського ПНДВ.
Особлива увага була приділена
землям запасу, які є відтворюючими дільницями мисливських
угідь Чечельницького
УТМР. Під час рейду відбулася
зустріч з мисливським колективом с. Бритавка.
Відділ ДО

Дивосвіт природи Кирнасівської ЗШ І-ІІ ступенів Тульчинського району
Рослини - це краса! Рослини – чисте повітря! Рослини –
життя!
Є у природи прекрасний закон: кожен, дбаючи про себе,
так чи інакше працює на інших. Наприклад, дерева, накопичуючи силу сонця, передають її землі. Прекрасний закон. Природа творить для всіх.
Пришкільне озеленення – важлива і незамінна частина
створення сприятливого середовища для здоров’я і всебічного розвитку школярів: естетичного, культурного, екологічного.
Кирнасівський ЗЗСО ЗШ І-ІІ ступенів Тульчинського району відомий своєю природоохоронною роботою далеко
за межами області.
Територія закладу, яка становить майже 2 га, - справжній зелений оазис. «Обсадивши школу чудовими рослинами, ми робили добру справу. І якщо кожен із нас посадить і виростить хоча б по деревцю або по кущику чи квітці, то незабаром наша школа стане квітучою і прекрасною»,- переконаний директор школи Марценюк Григорій
Петрович, який весь свій життєвий і практичний досвід
передає вихованцям.
Саме завдяки його старанням і самовідданій праці у школі відроджено учнівське лісництво, введено курс «Основи
лісової справи», створено лісорозсадник і шкільну теплицю, де учні мають можливість проводити дослідження і
вирощувати лісові породи дерев. Також у школі є клас лабораторія, яка оформлена згідно вимог, де дітям цікаво
пізнавати світ довкілля.
Школа розміщена серед багатоповерхівок, тому внутрішньому і зовнішньому озелененню приділяється значна
увага. Озеленення території знижує перегрів приміщення,
рівень шуму, поліпшує якість повітря як біля школи, так і в
класах. Озеленення малопоширеними деревними породами дозволить учням отримати перше знайомство з біорізноманіттям рідного краю.
Колектив Кирнасівського ЗЗСО І-ІІ ступенів велику увагу
приділяє лісівничопросвітницькій роботі, тісно співпрацюючи з
науковими,
природоохоронними
закладами, екологами-лісівниками.
Школярі цікавляться, як і чим живуть їх
наставники-лісівники, беруть участь у
посадці лісу, допомагають заготовляти

соковиті корми для підгодівлі диких звірів,
збирають лісове насіння, працюють у лісорозсаднику Кирнасівського лісництва, пишуть
науково-дослідницькі
роботи з лісівництва.
Лісівники-професіонали ДП «Тульчинський
лісгосп» (директор Дан
М.М., головний лісничий Кілимник Г.П.) завжди підтримують природоохоронні ініціативи школярів, охоче діляться досвідом та знаннями.
Яскравим прикладом дружньої і плідної науководослідницької роботи є співпраця нашої школи із Національним природним парком «Кармелюкове Поділля» дивовижною перлиною природи Вінниччини.
Нещодавно
Національним
природним
парком
«Кармелюкове Поділля» надана допомога в озелененні
школи, передано 20 саджанців береки лікарської, яка
занесена до Червоної книги України та 10 саджанців горобини проміжної, яка є тетраплоїдним гібридом – результат міжвидового схрещування. Це один із заходів збереження та поширення береки лікарської, як малопоширеної в культурі плодово-ягідної рослини в декоративному садівництві.
Берека лікарська стійка до стресових факторів, підвищує
якість оточуючого середовища при пиловому і газовому
забрудненні, маючи фітонцидні властивості позитивно
впливає на життєздатність людини. Це високо декоративна лісова порода, яка надає любій території комфорт і
природну красу. Навіть, в період спокою вона продовжує
виконувати свої функція, її щільна крона є захистом для
дрібних зимуючих птахів, а дозрілі плоди, які залишилися на дереві – вітамінним кормом в зимовий період. Плоди і листя – справжній природний скарб. В минулому відвари з листя та плодів застосовувалися при лікуванні холери, цинги, дизентерії, сьогодні використовуються як
протидіарейний, сечогінний, протизапальний та протидіабетичний засоби. Запарені листя, квіти, плоди рекомендовано для лікування кишкового тракту, бронхів (як відхаркувальний засіб). Квітки береки використовуються проти
кашлю і при зобі, а кора – при гіпертонії, атеросклерозі.
При захворюваннях шкіри, золотухи у дітей лікувальний
ефект має купання в настої з гілок та листя. Гілка береки,
занурена у воду, сприяє знезараженню її, а вміст дубильних речовин у корі вищий, ніж у дуба. Корені містять

олію, із значним вмістом синильної кислоти. Для лісової
фауни берека є кормовою та медоносною рослиною.
Отримавши саджанці рідкісних рослин від НПП
«Кармелюкове Поділля», ми організували посадку їх на
території школи. Створено вертикальне озеленення по
периметру, висаджено дані породи на фоні хвойних порід. Таке декоративне поєднання створить прекрасну
композицію в будь яку пору року.
У посадці рослин активну участь приймали учні 8 і 9
класів, зокрема, Клоченко Марина, Зелена Тетяна, Острижнюк Олег, Кравчук Марина, Годованик Богдан, Рикало
Олександр, Зварич Альона - члени шкільного лісництва
разом зі вчителем біології Лошак Л.М. Роботу уміло організував директор школи Марценюк Г.П., який просто
вражає своїм умінням господарювати, цінує і дбає про
озеленення школи , надихає до праці усіх інших.
Знати, берегти всі дари природи - наш святий і непорушний обов'язок. Успіхи вихованців учнівського лісництва
«Зелений гомін» у практичній та науковій діяльності високо оцінюються на Всеукраїнському та обласному рівнях.
13 листопада 2020 року в Національному природному
парку «Кармелюкове Поділля» відбулася І регіональна
науково-практична конференція учнівської молоді
«Природно-заповідна спадщина Південно-східного Поділля» (в онлайн режимі).
Активними учасниками онлайн-конференції стали Зелена Тетяна, учениця 9 класу, член учнівського лісництва
Кирнасівського ЗЗСО І-ІІ ст., Лошак Лариса Михайлівна,
вчитель біології, керівник учнівського лісництва.
До уваги учасників була представлена науково-дослідницька робота «Дослідження культур дуба звичайного за
участю горіха чорного».
Звичайно, Кирнасівським учням дуже приємно бути учасниками такого цікавого зібрання та презентувати свою
школу. До того ж, юні лісівники мали змогу поділитися
власним досвідом та почути щось нове.
Саме завдяки такій тісній співпраці виховується любов
до природи, підвищується екологічна свідомість підростаючого покоління.
Ми щиро вдячні організаторам онлайн-конференції за
можливість стати учасниками важливого природоохоронного заходу.
Бережімо ліси, впроваджуймо цінні і рідкісні породи
дерев. Вони – наші захисники і найвірніші друзі, безцінний скарб України.
Юні лісівники Кирнасівки впевнені на сто відсотків: щоб
жити на зеленій чистій планеті завтра, створювати ліси
необхідно уже сьогодні!
Лариса Лошак, вчитель біології Кирнасівського
ЗЗСО І-ІІ ст., керівник учнівського лісництва,
Ніна Шпак, науковий співробітник НПП
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ПЗФ Мурованокуриловецького району
«Немерча́нський парк» — парк-пам'ятка садовопаркового мистецтва загальнодержавного значення, що
розташовується у селі Немерче Мурованокуриловецького
району Вінницької області. Перебуває у користуванні
Немерченської сільської ради.
Парк був
створений
1886 року. У
18 столітті у
будинку на території парку розташовувалась дослідницько-селекціонна станція. Ініціатива створення парку належала працівникам станції К. Бушинському, М. Лонжинському та І. Орловському. У долині балки розташовувались
джерела, на цих територіях були створені ставки. Посеред верхнього ставка створили штучний острів, де розмістилась альтанка. Ця частина пам'ятки не збережена. В
1957—1958 роках була створена нова частина парку перед фасадом старовинного будинку. Немерчанський парк
було оголошено парком-пам'яткою садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення згідно з постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по екології і раціональному природокористуванню від
30.08.1990 року № 18. Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
«Немерчанський парк» було затверджено від 12 жовтня
2012 року № 522.
Природоохоронна територія розташована у Новоушицько-Муровано-Куриловецькому геоботанічному районі, в
якому переважають грабово-дубові та дубові ліси. На схилах балок розташовані орні землі. Загальна площа парку
становить 20 гектарів. З них 9,6 гектарів — озеленена площа Немерчанського парку. На 35,4 % озелененої території
зростає ясен звичайний, галявини та луки займають 18,8
% площі, на 21,9 % території не переважає жоден вид рослинності. Плодовий сад розташовується на 12,5 % озелененої площі Немерчанського парку, по 5,7 % відведено
для зростання дуба звичайного та алейних і рядових посадок. Зростають два дерева дуба черешчатого, вік яких
перевищує 200 років. Основою парку були природні дубові ліси та штучні створені паркові угрупування. Парк був
заснований на природному лісовому масиві, що розміщу-

вався на схилах поблизу річки Лядової. Розташовувались і
три ставки, в яких була створена система гребель. На території парку зростають ясени, яким більше 200 років. Є
дерева сосни Веймутової, декілька форм глоду. Представлені декоративні форми яблуні. Всього на території парку
зростають близько 60 форм та видів чагарників та дерев.
Містяться екзоти та представники місцевих видів рослин.
Зростають черешні. Між прогулянковими доріжками паркової території розташовані ялини звичайні, дуби пірамідальні, дуб червоний, бузок, клен, липа, верба вавилонська. Алеї парку оформлені огорожею із самшита. Немерчанський парк відноситься до малих за розмірами садово
-паркових ансамблів. Збереглись джерела, які свідчать,
що однією з причин заснування парку була необхідність
збереження популяції орлана-білохвоста та букового пралісу.
«Значо́ к» — ботанічний заказник місцевого значення
в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Вінницької
області.
Розташований у межах Мурованокуриловецького району Вінницької області, на околиці села Вищеольчедаїв.
Площа 63 га. Утворений 1978 року (розпорядження виконкому від 04.09.1978 р. № 336-р). Перебуває у віданні
Могилів-Подільського держлісгоспу.
Статус надано для збереження ділянки вільхово-дубово
-грабових лісонасаджень, серед яких у понижених місцях
зростає цінна рідкісна в області рослина — валеріана висока. Місцевість пересічена струмками та балками.
Територія заказника вкрита дубово-грабовим лісом,
який тягнеться вузькою смугою (600 м завширшки) по
західному схилу долини р Лядова, лівої притоки р.Дністер
крутизною 25-40°. Раніше на лобовій ділянці схилу переважали ценози дубових лісів кизилово-сірочникових; в
середніх частинах - дубових лісів кизилово-конвалієвих; а
в нижніх, більш вологих частинах - дубові ліси свидиновояглицеві. Внаслідок рубок догляду і інтенсивного випасання худоби на їх місці сформувалися дубово-грабові
ліси рідкотравні з поодинокими кущами кизилу і калинигордовини в підліску, з переважанням в травостані бур'янорудеральних видів, таких як ториліс японський, гравілат міський, бугила лісова, і з поодинокими видами неморального травостану - копитняк європейський, зірочник лісовий, медунка темна.
«Наддністря́нський зака́зник» — ботанічний заказник
місцевого значення в Україні. Розташований у селі Наддністрянське Мурованокуриловецького району Вінницької області.

Адміністрація та
весь колектив
НПП “Кармелюкове Поділля”
щиро вітає
з Днем народження
03.11 — Шевченка Дмитра Івановича, начальника
Дохнянського ПНДВ;
06.11 — Поліщука Дмитра Сергійовича, майстра Любомирського ПНДВ;
24.11 — Ярославського Олександра Володимировича, завідувача розсадником;
24.11 — Литвиненка Миколу Миколайовича,
інспектора Любомирського НДПВ;
30.11 — Дудник Ганну Леонідівну, головного
природознавця Парку.

«До́ шка» — ботанічний заказник місцевого значення. Розташований у долині р. Жван, притоки
Дністра, на околицях с. Жван Мурованокуриловецького району Вінницької області. Оголошений
відповідно до рішення 10 сесії 7 скликання Вінницької обласної ради від 22.09.2016 № 197.
Охороняється добре збережена ділянка лучностепової рослинності. Ділянка розташована на
вершині схилу з мальовничими краєвидами на
каньйон р. Жван.
У 2005 році науковцями Інституту ботаніки ім. М.
Г. Холодного НАН України була проведена науково-дослідна робота по створенню кадастру рідкісних видів рослин області і виділення на його основі природних ядер екомережі. Проведено флористичне та геоботанічне обстеження долини р. Дністер, за результатами якого виділені ділянки на

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!
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Площа 709 га. Утворений згідно з розпорядженням облвиконкому від 29.10.1990 року № 263. Перебуває у віданні Могилів-Подільського держлісгоспу.
Територія заказника являє собою мальовничий ландшафт, що прилягає до Дністровського водосховища, має
сильнорозчленований рельєф (глибина ярів 40-70 метрів)
з виходами вапнякових порід, вкрита дубово-грабовим
лісом, що тягнеться вузькою смугою (600 метрів завширшки) по західному схилу долини р. Лядова крутизною 2540°.
Раніше на верхній ділянці схилу переважали ценози
дубових лісів кизилово-зірочникових, а в середніх частинах - дубових лісів кизилово-конвалієвих, а в нижніх,
більш вологих частинах - дубові ліси свидиново-яглицеві.
Внаслідок рубок догляду і інтенсивного випасання худоби
на їх місці сформувалися дубово-грабові ліси рідкотравні
з поодинокими кущами кизилу і калини-гордовини в підліску, з переважанням в травостані бур'янорудеральних
видів, таких як ториліс японський, гравілат міський, бутила лісова із поодинокими видами неморального травостану - копитняк європейський, зірочник лісовий, медунка
темна.
«Доли́ на іри́ сів» — ботанічний заказник місцевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Вінницької області.
Розташований у межах Мурованокуриловецького району Вінницької
області,
на північний захід
від села
Снітків,
на території Снітківської
сільської
ради.
Площа
13,7 га. Оголошений відповідно до рішення 20 сесії обласної ради №645 від 20.12.2013 року. Перебуває у віданні
Снітківської сільської ради.
Статус надано для збереження заболоченої ділянки в
долині річки Караєць, на якій зростають півники болотні
(ірис), що занесені до «Загального переліку рідкісних та
зникаючих видів судинних рослин і тварин Вінницької
області, які потребують охорони»
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території Мурованокуриловецького району перспективні до заповідання.
На даних територіях відмічено степові угруповання з переважанням бородача звичайного та за
участю типових для регіону степових елементів
деревія щетинистого, костриці валіської, підмаренника дністровського, чебреця повзучого, астрагала еспарцетного.
«Карає́цький» — ландшафтний заказник місцевого значення площею 60 га, розташований на
околиці с. Рівне Мурованокуриловецького району
Вінницької області у долині правого берега р. Караєць (притоки Дністра). Оголошений відповідно
до рішення № 745 27 сесії 6 скликання обласної
ради від 10.10.2014 р. Ділянка представлена природною степовою рослинністю з місцем зростання
видів рослин, занесених до Червоної книги України. Тут зростає також рідкісний для регіону вид
рослин — леопольдія тонкоцвіта.
«Яриші́вська гора́» — ландшафтний заказник
місцевого значення площею 130,2 га, розташований на околиці с. Нишівці Мурованокуриловецького району Вінницької області. Оголошений відповідно до рішення № 745 27 сесії 6 скликання
обласної ради від 10.10.2014 р. Ділянка являє собою каньйоноподібну долину з шарами пісковиків, вапняків, глинистих сланців та інших порід,
вкриту степовою рослинністю.
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