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                                                  З Новим                    роком! 

11 років нацпарку «Кармелюкове Поділля» ! 

   Наступ кожного нового року – це підбиття підсумків ро-
ку, що минає і сподівання на радість та щастя в році при-
йдешньому. 
    2020-й був справді несамовитим, він змінив життя бага-
тьох. Лише за рік світ змінився.  
   Усім нам було складно і подекуди страшно. Проте, нас 

зігрівала підтримка друзів, рідних і близьких. Непрості 
умови спонукали людей жити сьогоденням і присвячува-
ти час лише тому, що для них дійсно важливо. Цей рік 
змусив нас поставити життя на паузу. Однак, чимало лю-
дей ефективно використовували додатковий час, щоб 
реалізувати своє покликання та займатися улюбленою 
справою. 
   Наближення Нового року – це нові надії та сподівання, 
життєві задуми і бажання, віра та надія на краще майбут-
нє. Тож нехай 2021 рік буде багатим на щастя та радість, 
успішним на подоланні перешкод, щедрим на втілення у 
життя нових ідей, прийняття мудрих рішень та здійснення 
мрій! 
   Бажаю усім вам та вашим родинам міцного здоров’я та 
сил, миру, достатку, натхнення та енергії для здійснення 
добрих справ! 

Олександр Романчук, директор Парку 

   Шановні колеги! Вітаю Вас з Новим роком! Бажаю, щоб 
іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прек-
расні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться най-
бажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а 
життя наповниться любов'ю, добротою і світлом! 

Дмитро Шевченко, голова профспілки 

   Межі степу та лісостепу об’єднав НПП «Карме-
люкове Поділля». Тут ліси та пагорби заквітчані релі-
ктовими рослинами, а хижі птахи з висоти небес ви-
дивляються свою здобич. На цих територіях збере-
жено народні традиції, історію України та розвиток 
землеробства. 
   Вітаємо працівників національного природного 
парку та щиро зичимо здоров’я та енергії берегти 
природні багатства і дбати про щедрість українсько-
го чорнозему! 
   Вдячні всім причетним до заповідання цієї перлини 
української Природи! 

https://mepr.gov.ua/news/36524.html 

Підсумки фотоконкурсу «Природа через об’єктив» 
   Людина завжди милувалася природою та прагнула зафі-
ксувати її красу можливими засобами. Наскальні малюн-
ки, картини, вишивання на гобеленах і, нарешті, фотогра-
фія. Вона дозволяє передати без перекручувань неповто-
рну красу природи, її чарівний світ, адже - це відбиток, 
точна копія, але, у той же час, фотографія залишає людині 
простір для уяви, імпровізації, можливість відкрити та 
показати іншим свій світ, самого себе. Навіть, непрофесіо-
нал у фотографуванні може зробити фотографію, від якої 
неможливо відірвати погляд, настільки оригінальним 
виявляється бачення фотографом навколишньої дійснос-
ті. Саме тому цей конкурс  дав можливість кожному про-
явити себе. 
  Фотоконкурс "Природа через об’єктив " проходив з 15 
грудня 2019 року по 30 березня 2020 року, але, у зв’язку з 
пандемією коронавірусу, його було продовжено до 27 
листопада.  Кожний учасник мав можливість надіслати 
свої фотографії, які були оцінені голосуванням авторитет-

ного журі: голова - Олег Нич, позаштатний фотокореспон-
дент газети «День», член національної спілки журналістів 
України, лауреат міжнародних фотоконкурсів; Ганна Дуд-
ник – головний природознавець Парку, заступник дирек-
тора Парку; Людмила Люлько – консультант КУ 
«Чечельницький центр професійної підготовки педагогіч-
них працівників»; Олеся П'яніщук – головний спеціаліст 
відділу правового забезпечення та діловодства апарату 
РДА; Світлана Ситник – директор Чечельницького район-
ного будинку дитячої творчості. 
   Тематика конкурсу була розкрита у трьох номінаціях: 
«Світ дикої природи», «Вода – основа життя» та 
«Чудернацькі витівки природи», що відкрила широкий 
простір для вибору об'єкту зйомки. Найчисельнішою ста-
ла номінація «Чудернацькі витівки природи», фотороботи 
якої висвітлювали неймовірні пейзажні фотографії приро-
дних об’єктів. Збільшення обізнаності людей про красоти 
України є надзвичайно важливим для збереження її при-

родної різноманітності, покращення екологічного стану та 
підтримки природоохоронних об’єктів нашої країни. 
   Сьогодні, 22 грудня, було підведено його підсумки. На 
конкурс надійшло 62 фотографії. Варто зазначити, що на-
діслані фотороботи відзначаються художньою виразніс-
тю, яскравістю та унікальністю. 
   Хочеться відмітити, що журі конкурсу було приємно 

здивоване та, у той же час, поставлене перед дуже не-
простим завданням, тому що багато фотографій заслуго-
вують високої оцінки, а вибирати кращих із 
кращих завжди важко.   Для визначення 
переможців звертали увагу на композицій-
не та колірне рішення, технічну якість та 
естетичність виконання. 
                           (продовження на 2 сторінці) 

ІІ місце – «Жовта стріла розцвіла» 

ІІ місце – «Новорічна казка» 
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Підсумки фотоконкурсу «Природа через об’єктив»  

За свої вчинки потрібно відповідати  
   Багата природа Чечельниччини  на густі діброви і пере-
ліски, яри та балки, луки та  заплави, подекуди ще збере-
жені нерозорані клаптики степових ділянок. Все це спри-
яє перебуванню в даних умовах різноманітних пристав-
ників тваринного світу, які знаходять достатню кормову 
базу та надійний прихисток. Безліч земноводних, плазу-
нів, птахів та звірів, не беручи до уваги більш дрібних 
представників фауни, облюбували цей благодатний куто-
чок Поділля. 
   Пересічних громадян, особливо мисливців, безперечно 
приваблюють об’єкти полювання – перната дичина, ко-
питні та хутрові звірі. Проте, дуже  часто уявлення про 
полювання є чисто споживацьким  у відношенні  до братів 
наших менших, зводиться до їх хижацького винищення на 
власну потребу, при цьому зневажаються  елементарні 
поняття мисливської етики.  
   Мисливство — спеціальне використання тваринного 
світу шляхом добування мисливських тварин, що перебу-
вають у стані природної волі або утримуються в напіввіль-
них умовах у межах мисливських угідь.  
   Мисливець – це той, хто полює у  мисливських угіддях, з 
відповідними дозволами у відповідний строк. Всі хто ігно-
рує ці вимоги вважається браконьєром. Браконьє́рство- 
це незаконне добування природних ресурсів, в тому числі 
і незаконне полювання.  
   Полювання – це пошук, переслідування та здобування  

диких тварин. У 
первісному 
суспільстві ме-
тою  полюван-
ня, крім отри-
маних про-
дуктів, могли 
бути обряди чи 
ритуали. Полю-
вання в сучас-
ному світі – є 
формою ор-
ганізованої ак-
тивності ми-
сливців, робо-
тою і послугою 
мисливських 
господарств та 
мисливських 
товариств. Вся 
діяльність,  

яких, в нашій країні,  відбувається в межах законів України 
«Про охоронну тваринного світу» та «Про мисливське 
господарство та полювання». 
   Користувачами мисливських угідь в Чечельницькому 
районі є ДП «Чечельницьке лісове господарство» та Чече-
льницька районна організація Українського товариства 
мисливців та рибалок. Проте значна частина цих угідь 
знаходиться у межах природо-заповідного фонду НПП 
«Кармелюкове Поділля», на території якого,  згідно із ст. 
61 закону України «Про природо-заповідний фонд Украї-
ни», полювання заборонено. 
   На даний час об’єктами полювання є заєць, лисиця, фа-
зан та дозволені види водоплавних птахів, на яких можна 
полювати в угіддях УТМР, за виключенням ділянок, які 
входять у склад Парку. 
   Незважаючи на значні обмеження полювання, які вве-
дені в останні роки, спостерігається тенденція до змен-
шення кількості поголів’я диких звірів. Про це свідчать і 
проведені обліки, і спостереження мисливців та й випад-
ки незапланованих зустрічей із мешканцями лісів та полів 
трапляються все рідше. 
   Причиною цього є ряд факторів, які в сукупності зумов-
люють зменшення не тільки кількості поголів’я, а навіть, 
призводять до повного знищення деяких видів на  даній 
території . 
   Насамперед—це бурхливий розвиток землеробства та 
освоєння раніше  непридатних для сільгоспвиробництва 
ділянок землі, інтенсивне застосування токсичних хіміч-
них препаратів для догляду за рослинами, використання 
швидкісної техніки з широко захоплюючим  агрегатами, 
що залишає мінімум шансів для виживання деяких тва-
рин, особливо молодняку. Не менш вагомим  фактором 
ризику є поширення інфекційних хвороб, наприклад, та-
ких як африканська чума свиней, сказ, чума тощо. Слід, 
також, зауважити на збільшення кількості хижих тварин,  
таких як вовк та лисиця, які вносять свій вклад у зменшен-
ня поголів’я диких  кіз, свиней  та зайців. Все перерахова-
не є наслідком екологічних, соціальних економічних та 
інших існуючих проблем, які слід вирішувати в законодав-
чому  полі на  державному рівні. 
   Проте, такий фактор, як браконьєрство, хоч і є суспіль-
ним явищем—це, переважно, вибір індивіда, зумовлений 
його рівнем цивілізаційного розвитку та екологічної  сві-
домості. На жаль, ми  є свідками бездумного і безжально-
го винищення диких тварин, самими варварськими спосо-
бами. Тільки за листопад місяць було зафіксовано три 
таких випадки. 

   А саме, в  межах села Луги виявлено та знешкоджено 
сорок петель, в одній з яких знаходилась загибла косуля. 
   В урочищі «Вербська  дача» було знайдено труп оленя, 
неймовірніше підранка. 
   У «Стартіївській дачі»  працівниками Вінницької держав-
ної екологічної інспекції затримано браконьєрів із тушею 
застреленої косулі. 
   І це тільки те, що вдалось виявити, а скільки подібних 
випадків, які так і залишиться на совісті тих, хто вчинив 
подібне. 
   Виправдання, на кшталт того, що таке вчинюють заради 
продуктів харчування, м’яса, яке купити немає коштів, не 
витримує ніякої критики.  Адже в наш час вартість рушни-
ці, набоїв та різного оснащення вартує немалих грошей.  
Боротись з цим явищем нелегко, незважаючи на значні 
штрафні санкції, адміністративну та кримінальну  відпові-
дальність, передбачену законом за  подібні порушення.  
   Необхідно усвідомити кожному, що він несе відповіда-
льність за майбутнє людства. Природа не прощає образи і 
за заподіяне їй зло доведеться заплатити сповна. Тому що 
безслідно ніяке зло не проходить. Фізичні, а особливо 
моральні страждання, - ось справедлива відплата за зух-
валі спроби підкорити, підпорядкувати або, навіть, зни-
щити хоча б частинку природи. 
   Посягнувши на живу істоту, будь то риба, що несе в собі 
мільйони ікринок, або птах, або звір в лісі, людина розри-
ває ланцюг, що зв'язує його з природою, з гармонією жит-
тя на землі. Він випадає з цього ланцюга і залишається 
один. І повернутися назад, виправити свої помилки вже 
неможливо. 

Ганна Дудник, головний природознавець  Парку 

   Отже, нарешті, про результати. У кожній категорії були 
відібрані кращі фотографії: 
1.  «Світ дикої природи»:  
І місце – «День народження», автор Стороженко Оксана, 
с. Ободівка; 
ІІ місце –  «Красота – велика сила», автор Нагірняк Мико-
ла, смт Чечельник; 
ІІІ місце – «Метелик на квітці давясилу», автор Корчак 
Роман, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 

2. «Вода – 
основа жит-
тя»: 
І місце – 
«Природний 
релакс», ав-
тор Ізотова 
Олена, м. 
Вінниця; 
ІІ місце – 
«Новорічна 
казка», автор 
Кухарець Ва-
лерій, смт 
Чечельник; 
ІІІ місце – 
«Живильна 
краплина», 
автор Крук 
Анна, смт 
Чечельник. 

3. «Чудернацькі витівки природи»: 
І місце – «Рости, мале, я підставлю тобі плече», автор Ша-
бельник Лариса, смт Чечельник; 
ІІ місце – «Жовта стріла розцвіла», автор Кияшко Тамара, 
с. Куренівка; 
ІІІ місце – «Хвилясті витівки природи», автор Кияшко Та-
мара, с. Куренівка та «Тут рідне все», автор Ста-
шенко Аріна, смт Чечельник. 
   Під час конкурсу відбулася виставка-
ретроспектива фотографій Касаківського Вікто-
ра Афанасійовича, який представив свої робо-
ти, що відобразили красу Чечельниччини. 
   Відзначені автори будуть нагороджені грамо-
тами, а також призами. 

Ми дякуємо 
всім учасни-
кам нашого 
фотоконкурсу 
за сміливість, 
натхнення, 
оригінальний 
підхід до зйо-
мки, завдяки 
яким журі, 
при перегляді 
конкурсних 
фотографій, 
отримали 
неймовірне 
естетичне 
задоволення. 
І якщо хтось 
не був відзна-
чений за 
свою твор-
чість, це не 

озна-
чає, 
що треба назавжди закинути фотоапарат у дале-
кий кут та образитися на увесь світ. Ми сподіває-
мося, що це слугуватиме стимулом для подальшо-
го вдосконалювання й розкриття себе у фотозйом-
ці. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації І місце— «День народження» 

І місце – «Природний релакс» 
 

І місце – «Рости,    мале, я підстав-

лю тобі плече» 
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Візит у Вінницьку лісову науково-дослідну станцію і Вінницьку насіннєву лабораторію  

Зимові ризики для здоров’я: як надати домедичну допомогу  

 

   15 грудня працівники науково-дослідного відділу НППП 
«Кармелюкове Поділля» у складі начальника відділу Люб-
ченка В.Є, наук. сп. Шпак Н.П. та завідуючого розсадником 
Ярославського О.В. відвідали Вінницьку лісову науково-
дослідну станцію (Директор Василевський Олег Григоро-
вич, канд. с.-г. наук, с.н.с.) і Вінницьку насіннєву лаборато-
рію. Метою візиту було ознайомлення з роботою цих ор-
ганізацій, обмін досвідом та обговорення проблем над 
вирішенням яких могли спільно працювати та досліджува-
ти територію Парку. 
   ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» є струк-
турним науково-дослідним та виробничим підрозділом 
Українського науково-дослідного інституту лісового госпо-
дарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Націона-
льної академія наук України (УкрНДІЛГА м. Харків). Дослі-
дна станція проводить наукові дослідження у галузі лісів-
ництва, лісових культур, лісової селекції та є провідним 
науково-дослідним підприємством Подільського регіону 
(Вінницька, Хмельницька області).  
   Заступником директора д.с-г.н., с.н.с. Нейко Ігор Степа-

нович ознайомив науковців з Чечельниччини з історією та 
науково-дослідною роботою станції, яка створена в 1959 
році, з метою вдосконалення технології створення й виро-
щування високопродуктивних дубових насаджень і покра-
щання системи лісомеліоративних заходів на Поділлі. У 
межах тематики Вінницької станції розроблено наукові 
засади елітного насінництва дуба звичайного в лісах пра-
вобережжя України. Створено елітний насіннєвий ком-
плекс на площі 100 га. При спілкуванні окреслилися спіль-
ні інтереси в досліджені лісових генетичних резерватів, 
лісівничо-екологічний стан плюсових дерев дуба звичай-
ного, які входять до лісонасінної бази і потребують заміни 
на кращі нормативно розвинені дерева, дослідження при-
родного відновлення дуба звичайного і береки лікарської, 
створення моніторингових стаціонарів в лісових масивах 
Парку та інших напрямках. 
   Цікаву екскурсію територією дендропарку ДП «Ві-
нницька ЛНДС», яка є пам'яткою природи місцевого зна-
чення, провів н.с. Юрій Анатолійович Єлісавенко. Підчас 
екскурсії зібраний насіннєвий матеріал – горіхи карії ова-
льної (Carya ovata). Цікавим виявилися насадження псев-

дотсу́ги, дугласії (Pseudotsuga) або Дугласова піхта — рід 
хвойних вічнозелених дерев родини соснових та такої 
екзотичної рослини як секвоя, які висаджені по секторам і 
утворюють окремі угруповання.  
   На завершення візиту був підписаний договір про спів-
працю. 

   Другим об’єктом, який відвідала делегація Парку була 
ВП «Вінницька лісонасіннєва лабораторія». Вона є відо-
кремленим підрозділом Державної організації 
«Український лісовий селекційний центр» (м. Боярка) і 
створена згідно наказу ДО «Український ЛСЦ» № 53 від 05 
вересня 2013 р. Місце знаходження ВП «Вінницька ЛНЛ»: 
21020, м. Вінниця, провулок Пугачова, 16. Розпоряджен-
ням Державного агентства лісових ресурсів України визна-
чено зону діяльності ВП «Вінницька лісонасіннєва лабора-
торія» це: Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одесь-
ка та Хмельницька області. Згідно штатного розпису у ВП 
«Вінницька лісонасіннєва лабораторія» працює 9 праців-
ників, а саме – начальник лабораторії (Юрків Зіновій Ми-
ронович), два провідних інженера аналітика, провідний 
інженер з насінництва, провідний інженер лісопатолог, 
два техніка І категорії, технік ІІ категорії, прибиральник. 

   ВП «Вінницька ЛНЛ» проводить моніторинг у сфері лісо-
вого насінництва розсадництва у 61 підприємстві, що на-
лежать до сфери управління Держлісагентства України, та 
у 25 підприємствах інших відомств, незалежно від форм 
власності, що займаються виробництвом та використан-
ням лісового насіння (всього 86 підприємств). В складі 
лабораторії є три відділи: аналітики та моніторингу лісово-
го насінництва, лісопатології та лісового насінництва. Від-
діл аналітики та моніторингу лісового насінництва визна-
чає якість насіння за методами аналізу (пророщування, 
фарбування та розрізування), масу 1000 шт. насінин, чис-
тоту. На основі цих методів визначається схожість, життє-
здатність чи доброякісність насіння. Кінцевою метою ана-
лізу є отримання відомостей на придатність насіння до 
висіву. 
   Крім визначення якості, насіння проходить фітопатологі-
чну та ентомологічну експертизи. Фітопатологічний аналіз 
виявляє наявність грибів, які викликають захворювання 
насіння та їх видовий склад. Ентомологічний аналіз дозво-
ляє виявити в насінні наявність шкідників. За результата-
ми аналізів даються рекомендації щодо прийняття заходів  
для боротьби з хворобами та шкідниками лісового насін-
ня. На основі аналітичної та фітопатологічної експертизи 
на кожну партію насіння лабораторія видає документи, 
що засвідчують посівну якість насіння. Відділ лісового на-
сінництва веде державний реєстр об’єктів постійної лісо-
насіннєвої бази по зоні діяльності лабораторії, провадить 
моніторинг своєчасного збору та переробки лісонасінної 
сировини, проведення фенологічних спостережень, про-
гнозування очікуваного врожаю та заготівлю насіння з 
об’єктів постійної лісонасінневої бази (ПЛНБ). 
   Результатом зустрічі з колективом лабораторії отримані 
зразки оформлення документації для проведення аналізів 
насіння, придбано колекцію лісового насіння - більше 90 
видів деревних рослин, отримано інформацію про роботу 
установи, а в подарунок – наукову літературу. Підписано 
угоду про подальшу співпрацю. 

Василь Любченко, начальник  
науково-дослідного відділу 

   14 грудня 2020 року відбувся вебінар на тему: «Зимові 
ризики для здоров’я: як надати домедичну допомогу». 
НПП «Кармелюкове Поділля» на вебінарі представила 
інженер з охорони праці Ярославська Марина. Вебінар 
проводив Чемерис Михайло, експерт із питань домедич-
ної допомоги. 
   Ми всі стикалися з ситуаціями, коли хтось потребує не-
відкладної допомоги: міг трапитися нещасний випадок, 

дехто бачив, 
як уже нада-
ють допомогу, 
а інколи це 
необхідно 
нам самим.  
   У відео тре-
нінгу було 
роз’яснено 
декілька тем: 
1) які причини 
та симптоми 
переохоло-
дження, озна-
ки відморо-
ження; 

2) як надати домедичну допомогу у разі переохолоджен-
ня і відмороження; 
3) як розпізнати перелом і допомогти потерпілому; 
4) коли і як проводити серцево-легеневу реанімацію; 
5) як правильно викликати бригаду швидкої медичної 
допомоги. 
   Переохолодження та відмороження, переломи й інші 
травми — найпоширеніші ризики для здоров’я працівни-
ків узимку.  На відеозв’язку було надано інформацію як 
правильно допомагти потерпілим. Розповіли як врятувати 
потерпілого від нещасного випадку, полегшити й стабілі-

зувати його стан, доки не приїде швидка, тому що надана 
правильна і своєчасна допомога рятує життя.  
   Ази першої домедичної допомоги варто знати всім, 
адже саме до приїзду медиків часто спливає дорогоцін-
ний час, коли можна врятувати життя чи не допустити 
погіршення стану. Надавати таку допомогу можуть усі, хто 

пройшли спеціальне навчання та здатні убезпечити до 
приїзду медиків. Пройшовши відео тренінг, я дізналась як 
діяти швидко і правильно у критичній ситуації. 
 По завершенні вебінару усі зареєстровані учасники отри-
мали сертифікат.  

Марина Ярославська, інженер з охорони праці 
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   Кра́сне — ботанічний заказник місцевого значення. 
Розташований у долині р. Жван, притоки Дністра, на око-
лицях с. Галайківці Мурованокуриловецького району Він-
ницької області. Оголошений відповідно до рішення 10 
сесії 7 скликання Вінницької обласної ради від 22.09.2016 
року  № 197 
   Заказник знаходиться у долині струмка, що впадає у 
Жван. Струмок утворює мальовничий каньйон, де на по-
верхню виходять вапняки, пісковики та глинисті сланці. 
Виявлено кілька джерел. Добре збереглася лучно-степова 
рослинність. 

   У 2005 році науковцями Інституту ботаніки ім. М. Г. Холо-
дного НАН України була проведена науково-дослідна ро-
бота по створенню кадастру рідкісних видів рослин облас-
ті і виділення на його основі природних ядер екомережі. 
Проведено флористичне та геоботанічне обстеження до-
лини р. Дністер (Муровано-Куриловецький, Ямпільський, 
Могилів-Подільський, Чернівецький райони). За результа-
тами проведених обстежень виділені ділянки на території 
Муровано-Куриловецького району перспективні до запо-
відання. На даних територіях відмічено степові угрупован-

ня з переважанням Bothriochloa ischaemum та за участю 
типових для регіону степових елементів (Achillea setacea, 
Festuca valesiaca, Galium tyraicum, Taraxacum serotinum, 
Teucrium chamaedrys, Thymus serpyllum, Astragalus on-
obrychis, A.cicer, A.sulcatus). Антропогенний вплив призвів 
до поширення синантропних елементів (Echium vuigare, 
Elytrigia repens, Matricaria perforata, Falcaria vulgaris, Arcti-
um lappa, Verbascum phlomoides, Cirsium arvense, Tussilago 
farfara). Відмічено місце зростання трьох регіонально рід-
кісних видів (Leopoldia tenuiflora, Adonis vernalis, Equise-
tum telmateia). 
   Дністе́р — ландшафтний заказник місцевого значення. 
Розташований у долині р. Дністер, на південно-західній 
околиці с. Жван Мурованокуриловецького району Вінни-
цької області. Оголошений відповідно до рішення 27 сесії 
3 скликання Вінницької обласної ради від 19.02.2002 року 
№ 593 
   За фізико-географічним районуванням України (1968) ця 
територія належить до Придністровсько-Подільської лісос-
тепової області (Південно-східного Поділля) лісостепової 
зони (район Могилівського Придністров'я). За геоботаніч-
ним районуванням України ця територія належить до Єв-
ропейської широколистянолісової області, Подільсько-
Бесарабської провінції, Вінницького (Центрально-
подільського) округу. Вона входить до Новоушицько-
Муровано-Куриловецького геоботанічного району. 
   Заказник являє собою єдиний контур, але за рослинним 
покривом в ньому можна виділити декілька ділянок. Най-
більшу площу займають протиерозійні насадження на 
схилах Дністра, меншу — ділянки природного лісу в бал-
ках, які впадають у Дністер. На деяких, більш освітлених, 
місцях збереглись степові ділянки. 
   На ділянках із протиерозійними насадженнями перева-
жають культури сосни австрійської (чорної), в меншій кіль-
кості — сосни звичайної, місцями — робінії (білої акації), 
лоху. Як домішка трапляються інші деревні та чагарникові 
породи — дика груша, черешня, явір, клен польовий, сви-

дина. В нижній частині схилу є молоді культури дуба та 
липи, практично без виявленого трав'яного покриву. Куль-

тури сосни нині ще не зімкнені, частина з них має ознаки 
пригнічення, пожовтіння, окремі гілки всихають. Дерева 
різної висоти та розвитку, місцями культури загущені. В 
таких місцях покрив рідкотравний. 
   Там, де дерева розріджуються і покращуються умови 
освітлення, утворюються своєрідні галявини. Тут віднов-
люється степовий травостій, що раніше переважав разом 
із групами чагарників на цих схилах. На таких степових 
ділянках переважають тонконіг вузьколистий та самосил 
гайовий. Тут трапляються інші лучно-степові види, такі як: 
відкасник Біберштейна, вероніка австрійська, келерія 
струнка, люцерна румунська, дзвоники сибірські, шавлії 
заростева та кільчаста. Серед природних видів, що зберег-
лися в штучних насадженнях по схилу, є малопоширені 
види, такі як: валеріана пагононосна, юринея вапнякова, 
горицвіт літній. Тут знайдений рідкісний вид флори Украї-
ни — тирлич хрещатий, відомий під назвою тирлич-
лихоманник. Це — цінна лікарська рослина. На ділянці з 
боку с. Жван на схилі виявлено дві розташовані поруч її 
куртини (10 та 8 екземплярів) з торішніми плодоносними 
екземплярами. 

   В середній частині заказника неподалік від 
лінії ЛЕП на схилах південної та південно-
західної експозиції протиерозійні насадження 
розріджені і місцями майже зовсім випали. Тут 
наявні ділянки із степовою рослинністю, яка 
відновилась, хоча на цих ділянках добре поміт-
ні сліди терасування для посадки дерев. Тут у 
степовому травостої переважає типчак, є ділян-
ки з видами ковили — ковилою пірчатою та 
ковилою волосистою, занесеними до Червоної 

книги України. Тут виявлені також такі малопо-
ширені види степової флори як горицвіт весня-
ний, оман мечолистий, воловик високий. Сте-
пові ділянки на схилах мають тенденцію до 
поширення. 
   Значний інтерес являють ділянки природного 
лісу в центральній частині заказника. Ліс досить 
старий, 60-90 років, в основному дубово-

грабовий з домішкою клена гостролистого та 
черешні. Переважають у зв'язку із високою заті-
неністю ділянки із розрідженим трав'яним пок-
ривом, на стрімких схилах з осокою колосис-
тою. Ліс має багату та своєрідну флору в її скла-
ді виявлені типові види неморальних лісів 
(зеленчук, чини весняна та чорна, дзвоники 
кропиволисті, копитняк, зубниця бульбиста, 
печіночниця благородна та ін.). Поряд і цим у 
флорі цієї ділянки чимало видів, ареал яких 
охоплює Центральну та Південну Європу, Се-
редземномор'я. На Поділлі та Придністров'ї ці 
види знаходяться поблизу східної або північної 
межі суцільного ареалу. До них належать ки-
зил, що трапляється окремими групами на під-
вищених ділянках та осока парвська. Дещо далі 
на територію України просуваються рівноплід-
ник рутвицелистий, купина широколиста, шо-
ломниця висока, горобейник пурпурово-
голубий. На ділянці старого лісу виявлені дві 
лісові орхідеї, занесені до Червоної книги Укра-
їни — гніздівка звичайна, що утворює великі 
популяції, та любка дволиста, що трапляється 
поодиноко. Лісові ділянки заказника потребу-
ють подальшого дослідження, особливо навес-
ні, під час розвитку рослин-ефемероїдів. Без 
сумніву, тут ще будуть виявлені місця зростан-
ня рідкісних видів флори. 
   Отже, територія заказника Дністер відзнача-
ється високою мальовничістю, наявністю рідкіс-
них видів флори і рідкісних угруповань, до яких 
насамперед належать ковилові ділянки. 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  з Днем народження 

8.12 - Таранця Миколу Дмитровича, дільничого 
інспектора Лузького ПНДВ; 
20.12 – Сошнікову Лілію Миколаївну, провідного 
фахівця з рекреації; 
20.12 - Рудя Анатолія Івановича, сторожа. 

Літа цвіли не просто цвітом, 
А проростали у труді, 
Дорослими вже стали діти 
А Ви душею молоді. 
Хай щастя панує у вашому домі 
І радість у ньому живе, 
Здоров’я міцного і щирої долі 
Хай Бог посилає і Вас береже, 
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї, 
Вам многії літа! Щедрої долі! 


