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Діяльність науково-технічної ради  в нових  реаліях 

            

Підсумки акції «Великий зимовий облік птахів»   

Затвердження планів роботи на 2021 рік 

   Незважаючи на пандемію COVID-19 установа не припи-
няла в 2020 році своєї діяльності. В умовах карантинних 
обмежень чергове засідання  НТР було перенесено на 
2021 рік.  
   Наразі, виникло ряд питань, які необхідно негайно вирі-
шити, щоб забезпечити стабільну діяльність Парку в пото-
чному році.  Засідання відбулося 25.01 2021 року і  прохо-
дило в очному форматі для місцевих членів НТР та для 
іногородніх  в онлайн режимі на платформі Google Meet. 
Із 23 членів НТР участь приняло  13 в.т.ч. очно - 6  чол, в 
онлайн режимі  – 7 чол. 
   Згідно порядку денного засідання  на розгляд було ви-

несено наступні питання: 
1. Затвердження планів роботи НПП «Кармелюкове По-
ділля» на 2021 рік (Доповідач: заступник директора Дуд-
ник Г.Л.). 
2. Звіт про наукове обґрунтування на використання  при-
родних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ», в межах   НПП 
«Кармелюкове Поділля» за 2020 рік (Доповідач: заступ-
ник директора Дудник Г.Л.). 
3. Про згоду на надання лімітів на виконання природних 
ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» в межах НПП 
«Кармелюкове Поділля» на 2021 рік (Доповідач: дирек-
тор ДП «Чечельницьке ЛГ» Сокиринський О.М.). 

4. Щодо розширення території Парку (Доповідач:  дирек-
тор Романчук О.П.). 
5. Різне. 
   Сучасні реалії нашого життя ставлять перед нами нові 
виклики і ми маємо пристосовуватися до них. Як показало 
проведене засідання, спілкування у комбінованому фор-
маті очного та онлайн режиму доволі ефективне. Винесе-
ні на розгляд питання були важливими та викликали, в 
процесі обговорення, ряд пропозицій та рекомендацій.    
Більшістю голосів було прийнято позитивне  рішення що-
до  винесених на розгляд питань. 
                                       Ганна Дудник, заступник голови НТР 

   Діяльність Паку здійснюється за трьома основними на-
прямками: науково-дослідна робота, еколого-освітня ро-
бота  та рекреаційна діяльність, охорона ПЗФ та дотри-
мання природоохоронного режиму території Парку. 
   Науково-дослідна робота  запланована відповідно 
«Програми Літопису природи». Особливістю цього року є 
планомірне виявлення місць локалізації видів, які потре-
бують особливої охоронни (ЧКУ, Міжнародні списки, регі-
онально рідкісні) на основі поквартально-видільної бази, 
з урахуванням раніше досліджених територій. На разі це є 
надзвичайно актуальним для картування та планування 
заходів на території Парку. 
   Продовжаться роботи з реалізації Програми по збере-
женню та відновленню береки: дослідження з мікрокло-
нального розмноження, вирощування сіянців та саджан-
ців береки, щеплення береки на близьких видах. 
   Планується приділити особливу увагу дослідженням 
рекреаційного та антропогенного  навантаження. Також, 
сподіваємось  розпочати дослідження ґрунтів та продов-
жити ландшафтне дослідження із залученням фахівців із 

інших наукових установ. Необхідно започаткувати вияв-
лення місць  рослинних угрупувань, занесених до Зеленої 
книги України. Будуть продовжуватись роботи по обліку 
гнізд хижих птахів та місць перебувань нірних тварин. 
   В цьому році буде видано 8 том «Літопису природи».  
   Також ми плануємо на кінець другого, початок третього 
кварталу провести науково-практичний семінар з питань 
збереження та відновлення лісових екосистем Південно-
Східного Поділля. 
   Еколого-освітня робота та рекреаційна діяльність в по-
точному році запланована з врахуванням «COVID-19», 
тому що цей вид роботи, зазвичай, опирається на безпо-
середнє спілкування із людьми. Передбачаються роботи з 
розробки та облаштування рекреаційної інфраструктури 
Парку.  
   Еколого-освітня робота, в основному, орієнтується на 
онлайн режим та мікро заходи з обмеженням кількості 
учасників з дотриманням санітарних норм. Із таких захо-
дів можна назвати проведення фотоконкурсу «Природа 
через об’єктив», круглий стіл «Історико-культурна спад-

щина в зоні діяльності Парку», молодіжний форум 
«Південне Поділля – перлина України» у форматі, що від-
повідає вимогам санітарних норм. Продовжить роботу 
екологічний гурток «Первоцвіт». 
   Напрям роботи з охоронни ПЗФ та дотриман-
ня природоохоронного режиму території Парку перед-
бачає постійну рейдово-патрульну роботу, із залученням 
інших контролюючих органів. Актуальним залишається 
контроль за діяльністю землекористувачів у межах Парку 
та дотримання цільового призначення земельних ділянок 
ПЗФ. Заплановано проведення натурного оформлення 
території Парку, протипожежні та природоохоронні захо-
ди. Важливою частиною роботи є проведення біотехніч-
них заходів, лісопатологічне обстеження та санітарний 
огляд насаджень; залишається обов’язковим проведення 
профілактичної та роз’яснювальної роботи серед населен-
ня. 
   З конкретними показниками діяльності на 2021 рік мож-
на ознайомитись  на сайті Парку.  

Олександр Романчук, директор Парку  

  Незалежно від того звертаємо ми на них увагу чи ні, пта-
хи є невід’ємною частиною нашого життя. Споконвіку лю-
ди придивляються, прислуховуються, спостерігають, ви-
вчають, малюють, описують, фотографують, оспівують цих 
володарів піднебесся. Птахи є представниками найбільш 
чисельної групи тварин, невід’ємною частиною багатьох 
екосистем. Вони захоплюють нас своїм розмаїтим забарв-
лення, піснями й вмінням літати. Спостерігаючи за птаха-
ми, можна багато чого побачити! 
   Близько 270 видів птахів гніздиться в весняно-літній пе-
ріод на території України. 
   До 140 видів можна зустріти в осінньо-зимовий період 
на території нашої країни. З них 20 видів відвідують нашу 
територію тільки в цей період. 
   Традиційно Великий зимовий облік птахів проходить в 
останній тиждень січня (цьогоріч з 18 по 25 січня 2021 
року). Він є найбільшим заходом для досліджування пта-
хів у всьому світі. Його, іноді, називають Різдвяним.  
   Головна мета зимового обліку – з’ясувати чисельність 
птахів і види, які залишилися зимувати поряд із нашими 
домівками. Традиція обліковувати птахів народилася в 
1900 році у США, коли редактор орнітологічного журналу 
Bird-Lore Френк Чепмен запропонував новий спосіб Різд-
вяного полювання – з біноклем в руках, замість зброї. За 
його закликом 26 осіб вперше провели цей день разом з 

пташками, спостерігаючи за ними та вивчаючи їх, радіючи 
їхньому польоту та свободі. З цього часу обліковування 
птахів у Різдвяні дні поширилося на теренах США, Канади, 
Латинської Америки, Карибських та деяких Тихоокеансь-
ких островів. 
   Завдяки простоті проведення та незначним витратам 
часу, Великий зимовий облік знайшов широку підтримку 
серед дітей і дорослих. З року в рік кількість учасників 
Великого зимового обліку птахів в Україні зростає, що 
допомагає одержати важливі дані про стан популяцій 
загальнопоширених видів птахів Європи. 
   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
також долучився до Всеукраїнської акції «Великий зимо-
вий облік птахів». Працівниками відділу рекреації та еко-
лого-освітньої роботи було розроблено анкету спостере-
жень, ряд презентацій про зимуючих птахів нашої місце-
вості та чим їх підгодовувати взимку. Також вся інформа-
ція  була розміщена в ЗМІ та на веб сторінках Парку. Пра-
цівниками СДО установи було здійснено роз’яснювальну 
роботу серед населення щодо правильності спостережен-
ня за пернатими та заповнення анкет. Кожен бажаючий 
міг долучитися до акції та передати дані своїх спостере-
жень особисто чи електронною поштою.  
   На адресу НПП надійшло 57 анкет. Всі вони були про-
аналізовані та обраховані. Загалом в акції взяли участь 89 
чоловік: дорослих – 62, дітей – 50. Найбільше спостере-
жень проводилося на власних присадибних ділянках та 
біля водойм, в межах населених пунктів. Згідно надісла-
них даних, на території Парку під час Всеукраїнської акції 
«Великий зимовий облік птахів» було виявлено: 
Горлиця садова – 16 особин 
Галка - 21 особина 
Горобець хатній - 248 особин 
Дятел звичайний - 36 особин 
Синиця велика - 40 особин 
Снігур - 5 особин 
Сорока - 21 особина 
Крук - 35 особин  

Ворона сіра - 43 особини 
Сойка - 13 особин 
Чиж - 2 особини  
Фазан - 50 особин 
Голуб - 96 особин 
Жовна - 2 особини 
Щедрик—14 особин 
Сова сіра—1 особина 
Синиця блакитна - 20 особин 
Горобець польовий - 116 особин  
Рибалочка - 7 особин 
Шуліка чорний - 17 особин 
Ворона чорна - 9 особин 
Лебідь шипун - 35 особин 
Дика качка – 24 особини 
Чиж -  2 особини 
Щиглик — 1 особина 
Грак— 6 особин 
   Ми, навіть, і не уявляємо як багато різнобарвних, краси-
вих, малих і великих птахів зимують поруч з нами.    
   Дякуємо всім учасникам, які долучилися до спостере-
ження за птахами взимку. Завдяки зібраним даним, мож-
на відстежувати динаміку змін та довідуватися, чи перегу-
куються вони з результатами наукових досліджень, зроб-
лених професійними орнітологами. 

Лілія Сошнікова, провідний фахівець з рекреації 
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Адміністрація   

та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає з Днем народження 

01.01— Бабського Василя Володимировича, 
пожежника Дохнянського ПНДВ; 
02.01 – Мураховського Миколу Михайловича, 
водія; 
02.01—Бондаренка Василя Олексійовича, ін-
спектора з охорони ПЗФ Дохнянського ПНДВ; 
23.01— Кориченську Оксану Федорівну,  при-
биральницю. 

Бажаємо вам лише добрих подій, 

Ясного сонця, здійснення мрій, 

Друзів чудових, кохання міцного, 

Більше веселого, менше сумного, 

Різних приємностей, класних відпусток, 

Щоб в гаманці у вас не було пусто. 

Те, що задумали, хай все вдається, 

Та добра доля до вас посміхнеться! 

 

   Лісовий заказник загальнодержавного значення «Марк-
сова Дубина». Розташований у межах Немирівсько-го ра-
йону Вінницької області, у лісовому масиві між 
с.Монастирське та смт Брацлав (кв. 35-40 Брацлавського 
лісництва). 
   Площа 295 га. Створений у 1974 році. Підпорядкований 
Тульчинському держлісгоспу. 

   Охороняються суцільний лісовий масив на підвищеному 
плато між річками Південний Буг та його правою прито-
кою — Шпиківкою. Тут зростають типові для Поділ-
ля дубові ліси з домішкою граба звичайного і незначною 
домішкою липи серцелистої, в'яза голого, груші звичай-
ної. У підліску зустрічаються ліщина, бруслина, свиди-
на, шипшина. Наявні рідкісні угруповання дубового лісу — 
свидиново-гірськоосокові. У багатому трав'яному покриві 
трапляються підсніжник звичайний, лілія лісова, коручка 
чемерникоподібна, занесені до Червоної книги України. 
   За фізико-географічним районуванням України ця тери-
торія належить до Гніванського-Гайсинського району об-
ласті Подільського Побужжя Дністоровсько-Дніпровської 
лісостепової провінції Лісостепової зони. Для території, на 
якій розташовано заказник, характерними є розчленовані 
лесові височини з сірими опідзоленими ґрунтами. З гео-
морфологічної точки зору описувана територія являє со-
бою ерозійно-акумулятивно-денудаційну рівнину. 

   Клімат території є помірно континентальним. Для нього 
характерне тривале, нежарке літо і порівняно недовга, 
м’яка зима. Середня температура січня становить -5,5°С...-
6°С. липня + 19°...+19,5°С. Річна кількість опадів складає 
500-525 мм. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області По-
дільсько-Бесарабської провінції Вінницького (Централь-
ноподільського) округу. 
   Займає верхню частину великого плакору, який спуска-
ється в долину річки Південний Буг. Територія заказника 
знаходиться в 3 км від річки. Рельєф його слабохвилястий 
з перепадами висот 2-4 м, слабо розсічений неглибокими 
яругами та балками. Постійних водотоків в заказнику не-
має, переважає внутрішній стік, якому сприяє наявність 
лісової рослинності. 
   Ґрунти заказника сформувалися під широколистяними 
лісами на лесовидних суглинках і представлені, переваж-
но, сірими та темно-сірими лісовими суглинковими ґрун-
тами суглинкового та глинистого складу із слідами опідзо-
лювання. 
   В зв'язку із плакорними умовами більшу частину площі 
заказника займають дубові ліси з дуба черещатого, що 
мають середній вік 80-100 років, а найстаріші ділянки - 
160-180 років. В заказнику є також молоді та середнього 
віку грабово-дубові ліси. 
   Найбільшу наукову цікавість явлють собою дубові ліси 
свидиново-гірськоосокові, шо є типовими для Поділля. 
Вони характеризуються багатокомпонентним дерсноста-
ном зімкнутістю 0,8-1,0 та добре вираженим зімкнутим 
(0,3-0,4) підліском із свидини криваво-червоної. Осока 
гірська з покриттям 25-30°, утворює основу травостою. В 
його склад входять світлолюбиві види: перстач білий, фіа-
лка шерстиста, дзвоники персиколисті та інші. 
   На більш вологих місцях ця асоціація замінюється близь-
кою до неї асоціацією дубових лісів ліщиново-
гірськоосоковх з дещо більш мезофітним травостоєм. 
   В заказнику представлено також дубові ліси асоціації 
ліщиново-конвалієвої, які займають верхні і середні части-
ни виположених північних та західних схилів, а також не-

високі гриви. Вони мають типові для асоціації склад і бу-
дову, осока гірська зустрічається в них як асектатор (5-
10%). 
   Нижні частини схилів та днища балок займають ценози 
дубових лісів ліщиново-яглицевих з густим (60-80 %) тра-
востоєм, з переважанням неморальних видів. Дубово-
грабові ліси в заказниику займають найбільш підвищені 
вилуговані дялянки, розсічені слідками. На схилах вони 
утворюють типовий екологічний ряд від волосистоосоко-
вих до зірочникових та яглицевих. Через загущеність де-
ревостанів на ряді ділянок сформувалися рідкотравні гра-
бово-дубові та їх похідні грабові ценози. 
   В заказнику зростають рідкісні види, занесені в "Червону 
книгу України": любка дволиста і зеленоквіткова., гніздів-
ка звичайна, коручка чемерниковидна, зозулині сльози 
яйцевидні, лілія лісова, підсніжних білосніжний, а також 
рідкісний для Поділля — багаторядник лопасний. Охоро-
няється також популяція цінного лікарського виду - девя-
сила високого. 
   Заповідне урочище «Криковецька дача». Розташоване 
на території Немирівського району Вінницької області 
(Рубанська сільська рада, Немирівське лісництво кв. 37, 
діл. 6, 10, кв. 36, вид. 3). Оголошене відповідно до розпо-
рядження Вінницького облвиконкому № 580 від 29-
.12.1979 р. 
   За геоботанічним районуванням України ця територія 
належить до Європейської широколистяної області, По-
дільсько-Бессарабської провінції Вінницького (Централь-
ноподільського) округу. 
   Деревостан являє собою стиглі (95—100 років) штучні 
насадження дуба черещатого з запасом деревини 520 
куб. м/га. Це — одне з найбільш високопродуктивних ду-
бових насаджень на Поділлі. 
   Флористичний склад лісів — типово-неморальний, з 
переважанням копитняка європейського, зірочника лісо-
вого, яглиці звичайної, маренки пахучої, фіалки Рейхеба-
ха, мерінгії трижилкової тощо. 
   Зустрічаються також види, занесені до Червоної книги 
України: гніздівка звичайна, коручка чемерниковидна і 
пурпурова. 

   В 2020 році вийшов в світ збірник 
«Знахідки видів рослин, тварин та грибів, 
що знаходяться під охороною, в Україні». 
До цього збірника включені відомості про 
знахідки у 2009-2020 роках всіх видів тва-
рин, рослин та грибів, занесених до Чер-
воної книги України та Резолюції 6 Бернсь-
кої конвенції. Саме ці два документи в 
Україні створюють юридичні умови для 
охорони рідкісних видів. Уся зібрана інфо-

рмація буде використана для підготовки 
IV видання Червоної книги України, а та-
кож буде корисною для створення описів 
проєктованих територій природно-запові-
дного фонду та Смарагдової мережі. 
   Над збіркою працювали 187 фахівців-
біологів та аматорів. Загалом подано інфо-
рмацію про понад як 12400 зустрічей ви-
дів тварин, рослин та грибів. До збірника 
увійшло дві статті Марківської  Л.В., стар-
шого наукового співробітника науково-
дослідного відділу НПП «Кармелюкове 
Поділля»: «Матеріали про місця зустрі-
чей /локалітетів видів рослин, що охоро-
няються на міжнародному та національно-
му рівнях в НПП «Кармелюкове Поділля» 
та на прилеглих до нього територіях», 
«Рослини і гриби Червоної книги України 
на території країни на території НПП 
«Кармелюкове Поділля». 
   Приведена в публікації  інформація  буде 
використана для створення міжнародної 
бази даних GBIF(Глобальний інформацій-
ний фонд біорізноманіття), міжнародної 
мережі та інфраструктури даних, що фі-
нансується урядами світу і спрямована на 
те, щоб забезпечити будь-кому та де-
небудь відкритий доступ до даних про всі 
типи життя на Землі. 

Анна Куземко, д.б.н., науковий  
співробітник інституту ботаніки  

ім. М.М. Холодного НАН України  

Новини  книговидання     


