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Водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні! 

ГІС у сфері лісового господарства 

Підведено підсумки навчання 

   Начальник науково-дослідного відділу Любченко В.Є. та 
провідний інженер природних екосистем Демченко С.В. 
взяли участь у вебінарі «Геоінформаційна система для 
управління лісовим господарством», який проводила 
«Агенція регіонального розвитку Вінницької області». 
   Метою  вебінару було ознайомлення учасників яким 
чином геоінформаційна система вирішує практичні за-
вдання щодо розробки комплексу заходів, спрямованих 
на забезпечення раціонального ведення лісового госпо-
дарства і користування лісовим фондом, ефективного від-
творення, охорони і захисту лісів.  
   Головне завдання впровадження геоінформаційної сис-
теми (ГІС) у сферу лісового господарства – забезпечення 
фахівців лісового господарства та органів державної вла-
ди просторовою інформацією про лісові ресурси, забезпе-

чення контролю за станом та використанням лісового фо-
нду. Геоінформаційна система вирішує практичні завдан-
ня щодо розробки комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення раціонального ведення лісового господарс-
тва і користування лісовим фондом, ефективного відтво-
рення, охорони і захисту лісів. 
   Впровадження сучасних геоінформаційних технологій 
(ГІС, мобільного картографічного додатку, мобільних ко-
лекторів збору даних та ін.) розширює можливості оцінки 
лісового фонду, шляхом формування тематичних карт, 
отримання детальної інформації про окремі ділянки лісів, 
прогнозування динаміки лісового фонду за різних сцена-
ріїв організації лісогосподарського виробництва, побудо-
ви поверхонь і розрізів рельєфу та дає змогу забезпечити 
стале управління лісами на всіх рівнях (лісництво, лісогос-
подарське підприємство, громаду, область). 

Сергій Демченко, провідний інженер  
природних екосистем  

   На початку місяця відбулася чергова перевірка знань 
працівників служби державної охорони. Комісія по пере-
вірці знань  у складі голови  комісії головного природозна-
вця  Дудник Г.Л.  та членів комісії: начальника відділу ДО   
Дудника  О.М.,  старшого наукового співробітника Марків-
ської Л.В., провідного фахівця з еколого-освітньої роботи   
Сташенко  Т.Г. з 08.02.по 12.02.2021 року проекзаменува-
ла працівників природоохоронних науково-дослідних 
відділень  за підсумками навчання в 2020 році.  

   Іспити проводилися у формі анкетування  за наступними 
напрямками фахових вимог: ботаніка, дендрологія – за 
гербарними зразками, рослини ЧКУ, лісове насіння, сліди 
тварин,  птахи, топографія, рекреаційні знаки, охорона 
ПЗФ та техніка безпеки. Всього в анкеті було 129 запитань. 
При умові правильних відповідей понад 90% питань – 
знання оцінювались, як відмінні, від  70% до 90% - добрі, 
від 50% до 70% - достатні, менше 50% - рівень знань неза-
довільний.  
   Перевіркою було охоплено 29 працівників.  Із них від-
мінний результат показали  – 2  чол., добрий -23 чол. та 
достатній - 4 чол. Найкращих індивідуальних результатів 
досягли начальник Любомирського ПНДВ Білобров С.І., 
інспектор з охоронни ПЗФ  Любомирського ПНДВ Літвіне-
нко М.М., майстер з охорони природи Червоногребельсь-
кого ПНДВ Шуткевич В.М., інспектор з охоронни ПЗФ   
Лузького ПНДВ Козинський П.Г. та майстер з охорони при-
роди Дохнянського ПНДВ Негода О.С.  Найкращий резуль-
тат по підрозділам показало Любомирське  ПНДВ. 
   Підсумки перевірки знань висвітлили ряд питань, які 

потрібно опрацьовувати надалі. Це, насамперед, визна-
чення рослин ЧКУ та знання природоохоронного режиму 
території Парку. 
   Комісія врахувала виявлені недоліки в знаннях та відпо-
відно до цього рекомендувала скорегувати  план навчань  
на 2021 рік, особливо звернути увагу на тренінги в приро-
дних комплексах.  

Олександр Дудник, начальник відділу ДО 

   Другого лютого екологічна спільнота світу відзначає Все-
світній день водно-болотних угідь. Саме у цей день 50 
років тому була підписана Рамсарська конвенція, яка за-
хищає водно-болотні угіддя, як середовище водоплавних 
птахів. Лозунг цього року «Водно-болотні угіддя, вода і 
життя – нероздільні!» привертає увагу до використання 
прісної води та ролі водно-болотних угідь у накопиченні, 
очищенні й постачанні чистої прісної води для потреб 
людства і природних процесів. 
   Водно-болотні угіддя це природні комплекси боліт, за-
плавних лук і лісів, а також плавні та мілководні водойми 
чи їх ділянки глибиною до 6 метрів. Такі мілководні во-
дойми та заплави відіграють дуже важливу роль в екосис-
темі, оскільки є одним з найбільших джерел прісної води 
та природнім місцем проживання для багатьох водоплав-
них тварин та рослин, допомагають зменшити вплив по-
веней, продукують кисень та допомагають у боротьбі зі 
змінами клімату, тому заслуговують на охорону і збере-
ження. 
   Хоча водно-болотні угіддя на території НПП «Карме-
люкове Поділля» відсутні, але є прилеглі водні об’єкти, 
що характеризуються цінним біорізноманіттям у межах 
Чечельницького району. Вони відіграють значну природо-
охоронну та екологічну функцію. 

   З нагоди відзначення Всесвітнього дня водно-болотних 
угідь в НПП «Кармелюкове Поділля» проводився ряд еко-
просвітницьких заходів. 
   Працівники Парку підготували цікаві та пізнавальні ма-
теріали, презентації, відеоролик, брейн-ринг «Водно-
болотні угіддя і прісні водойми», вікторину «Водно-
болотні угіддя та їх значення» для різної шкільної вікової 
категорії. 
   Переглянувши тематичні презентації, школярі повинні 
були відповісти на запитання: “Водно-болотні угіддя! Чо-
му я повинен піклуватися про них?”, “Що я можу зробити 
особисто?”, а також визначити цінності водно-болотних 
угідь для нашого майбутнього. Окрім цього, учні ознайо-
мились з водно-болотним угіддям Вінниччинни, яке має 
статус міжнародного значення; рослинним та тваринним 
світом водно-болотних угідь Чечельниччини. 
   До участі долучились такі навчальні заклади: Вінницька 
СЮН, Тульчинська СЮН, Кирнасівський ЗЗСО І-ІІІ ст., Бог-
данівський ЗЗСО І-ІІІ ст. (Тульчинський р-н), Новоободівсь-
ка СЗШ І-ІІІ ст., Ободівська СЗШ І-ІІІ ст. (Тростянецький р-
н), Флоринська ЗОШ І-ІІІ ст. (Бершадський р-н), КЗ 
"Стратіївський НВК І-ІІІ ст.", КЗ «Берізецька СЗШ І-ІІ ст.», КЗ 

"Поповогребельська СЗШ І-ІІІ ст.", КЗ "Лузька СЗШ І-ІІ ст." 
   Щиро вдячні учням та педагогам за активну участь у за-
ходах і співпрацю. Судячи з надісланих фото, учні, озброє-
ні новими знаннями і гарним настроєм, справились із за-
вданнями вікторини і брейн-рингу успішно. 
   Усі бажаючі могли взяти участь в онлайн-фотовиставці 
«Краса водойм». Мета виставки - привернути увагу грома-
ди до екологічних проблем довкілля та підкреслити красу 
водойм, які є у нашому краї. До виставки надійшло 52 
фото, які отримали чимало позитивних відміток. 
   А от на дозвіллі можна було скласти головоломку 
«Водойми Чечельниччини». Для її створення використано 
світлину Юлії Химишинець. 
   Всі заходи висвітлювались на сайті World Wetlands Day 
event map. 

   Неймовірно корисними у підготовці екоосвітніх заходів 
стали інформаційні матеріали спеціального сайту Рамса-
ру, адаптовані українською мовою, посилання на які на-
дані Департаментом заповідної справи Мінприроди Укра-
їни.  

Тетяна Сташенко,  
провідний фахівець з екологічної освіти 
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Допомога тваринам – це наша справа 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

19.02 – Брижатого Анатолія Івановича, 
дільничого інспектора Дохнянського НДПВ 

З днем народження вітаєм 

Та дуже щиро побажаєм 

Здоров’я, щастя і везіння, 

Натхнення, миру і терпіння. 

Кохання, спокою, надії, 

І щоб збулися ваші мрії, 

А ще достатку і тепла, 

Благополуччя і добра. 

   Ландшафтний заказник загальнодержавного значення 
«Урочище Самчинецьке». Розташований у межах Неми-
рівського району Вінницької області, між селами Самчин-
ці та Сорокодуби. 
   Площа 218 га. Створений у 1982 р. Перебуває у віданні 
Тульчинського держлісгоспу. 
   Охороняються ділянка високого лівого берега Південно-
го Бугу, поросла віковою дібровою природного походжен-
ня. Долина річки у межах заказника має каньйоноподібну 
форму. Гранітні відслонення вкриті лучно-степовою рос-
линністю. Тут зростають очиток шестирядний, підмарен-
ник справжній, парило велике тощо, з чагарників — глід. 
   Ландшафт заказника унікальний, а в минулому - дуже 
типовий для Подолії. Територія нахилена до р.Південний 
Буг (лівий берег), частина її знаходиться на плакорі, інша 
частина на схилі річкової долини з численними виходами 
гранітогнейсів. 
   Тут на боровій терасі річки Південний Буг переважають 
дубові ліси, найцінніші корінні деревостани яких мають 
вік 90-110 років. Серед них переважають угруповання ду-
бових лісів ліщиново-гірськоосокових типового складу і 
будови, які займають верхні частини грив із світло-сірими 
лісовими ґрунтами. 
   Менші площі займає асоціація дубових лісів ліщиново-
конвалієвих, що займає плоскі середньовисокі гриви. 

   Найбільш цікавими в заказнику є ценози дубових лісів 
ліщиново-трясунковидноосокових, які знаходяться тут на 
південній межі ареалу і внесені в "Зелену книгу України". 
Травостій в цих угрупуваннях утворює осока трясунковид-
на (25-35%), постійно зустрічаються ожина волосиста, пер-
стач білий, перлівка поникла, підмаренник весняний. 
   Невисокі плоскі гриви в заказнику займає асоціація ду-
бових лісів орлякових, в складі якої зростає участь бореа-
льних видів. На виходах гранітів на дернових, шебнистих, 
мікропрофільних ґрунтах південно-західних схилів серед-
ньої крутизни (25-30°) формуються асоціації дубових лісів 
татарськокленово-зірочникових, а на більш крутих схилах 
- татарськокленово-горобейникових з егоніхономпурпур-
но-блакитним в травостої типового складу і будови, в них 
зустрічаються субсередземноморські неморальні види, 
такі як перлівка строката шоломник високий та інші. 
   Вузьку стрічку на кам'янистих виходах займає лучно-
степова рослинність, представлена, переважно, формаці-
єю костриці валлійської і келерії стрункої. В склад даних 
угруповань входять низькі чагарники - зіновать австрійсь-
ка і Блоцького та спірея середня, що розсіяно зустрічають-
ся в регіоні. Численними є види мезофітного різнотрав'я: 
в'язіль різнокольоровий, суниця зелена фіалка горбова, 
шавлія лучна прикрашена і кільчаста, залізняк бульбис-
тий, скабіоза блідо-жовта, полин австрійський, сон чорні-

ючий тощо. 
   На невели-
ких ділянках 
в заказнику 
зустрічають-
ся фрагмен-
ти асоціації 
ковили пір-
частої, зане-
сеної в 
"Червону 
книгу України". У флорі заказника зустрічаються і інші ви-
ди, занесені до "Червоної книги України": лілія лісова, 
любка дволиста, гніздівка звичайна, ковила пірчаста, сон 
чорніючий. 
   Крім того, даний заказник зберігає генофонд багатьох 
видів лікарських рослин, таких як звіробій звичайний, пе-
рстач білий, конвалія травнева, валеріана російська, пер-
воцвіт весняний, наперстянка великоквіткова. 
   Ботанічний заказник місцевого значення «Урочище 
«Анциполівське». Розташований у селі Анциполів-
ка Немирівського району Вінницької області. 
   Призначений для збереження у природному стані рос-
линного світу скелястих відслонень гранітів, де яскраво 
видно стадії їх заростання. 

   Площа — 39,1 га. Утворений у 2002 р. Перебу-
ває у віданні Зяньковецької сільської ради. 
      В межах заказника на південь від села вздовж 
правого берега р. Південний Буг тягнуться кам'я-
нисті схили. Вони мають форму "баранячих ло-
бів", іноді це нагромадження окремих валунів, 
що виступають із ґрунту. Виходи мають похиле, 
або навіть, горизонтальне положення. 
   Специфічним є рослинний світ скелистих відсло-
нень гранітів. Тут заростання гранітів йде в декі-
лька стадій. Спочатку камінь вкривають накипні 
лишайники, потім оселяються мохи, кладо-
нія та очиток їдкий, очиток шестирядний. На на-
ступній стадії - папороті асплентй волосовид-
ний, аспленій північний, багатоніжка звичайна, 
зрідка чоловіча папороть розростається вузькими 
довгими смугами попід камінням, в заглибинах, 
тріщинах, навіть, на горизонтальних поверхнях. 
Серед папоротей зустрічаються різушка Та-
ля, очиток Рупрехта, вероніка сива, цибуля овоче-
ва, поодинокі волошка рейнська, нечуйвітер си-
няковидний, тонконіг стиснутий, деревій майже 
звичайний, тонконіг бульбистий. Ця стадія у міс-
цях, де є можливість накопичення більшої кілько-
сті ґрунту, змінюється угрупованнями з костри-
цею овечою, тонконогом стиснутим, полином 
дніпровським, полином австрійським, в яких пос-
тійними є люцерна румунська, нечуйвітер синя-
ковидний, перстач сріблястий, портулак город-
ній, гикавка сіра, дивина борошниста, віскарія 

звичайна, чебрець подільський, вероніка си-
ва, чистотіл звичайний, деревій благород-
ний, молочай кипарисовидний, волошка рейнсь-
ка, маренка рожева, шавлія кільчаста, щавель 
горобиний. Цей тип заростання може змінювати-
ся барвистим високотрав’ям з торилісом японсь-
ким, волошкою рейнською, звіробоєм звичай-
ним, дивиною борошнистою, тонконогом вузько-
лисним, полином гірким, самосилом гайовим, 
ластовнем лікарським. В нижній частині схили 
заростають деревними видами - в’язом граболис-
тим, кленом татарським, черешнею, грушею зви-
чайною, гордовиною, яблунею ранньою. В заті-
ненні дерев у трав’яному ярусі зустрічають-
ся бугила лісова, ториліс японський, бедринець 
ломикаменевий, дзвоники болонські, звіробій 
звичайний, очиток Рупрехта, тонконіг дібров-
ний, вероніка дібровна. Таким чином, це урочи-
ще є цінним, як ландшафтний об’єкт, рослинність 
якого є типовою для наскельних угруповань і доб-
ре збереглася.  
   Об'єкт має велику наукову цінність, оскільки 
виходи гранітів на рівнині в межах України мають 
локальне поширення, характеризуються специфі-
чною флорою, що формує своєрідні комплекси, 
які недостатньо вивчені. Крім того, на території 
проектованого заказника зростають такі види, як 
аспленій північний та аспленій волосовидний, 
занесені до списку рідкісних та зникаючих рослин 
Вінницької області. 

Природозаповідні території та об'єкти Немирівського району 

   Для тваринного світу настання холодів та утворення сні-
гового покриву – це справжнє випробування. Саме тоді 
актуальною стає підгодівля тварин, для яких зменшується 
можливість якісно і регулярно харчуватись тим, що зазви-
чай складає їхній раціон. 
   Підгодівля диких тварин відіграє важливу роль у підтри-

манні чисельності їх 
поголів’я, є вагомим 
чинником попереджен-
ня чи зменшення пош-
коджень лісового і сіль-
ського господарства, 
забезпечує виживання 
багатьох видів в екст-
римальних зимових 

умовах. Проте слід пам’ятати, що підгодівля диких тварин 
без міри може  призвести до їх адаптації легкого добуван-
ня кормів і відвикання від природного кормодобування. 
   До Всесвітнього дня підгодівлі лісових звірів, з метою 
підвищення рівня громадянської свідомості та формуван-
ня правової та екологічної культури дітей та учнівської 
молоді, розширення і поглиблення їх знань про життя 
тварин, 11 лютого 2021 року НПП «Кармелюкове Поділ-
ля»  розробив та надіслав по освітніх закладах онлайн-
вікторину для школярів  «Хто що їсть?».  
   До цього заходу активно долучилися учні та вчителі Бе-
різецької школи. Для учнів 1-4 класів була проведена вік-
торина про харчування та звички  тварин, а учні 5-9 класів  
випробували себе і свої знання у брейн-рингу з даної те-
матики.     

   Діти брали актив-
ну участь у заходах, 
по закінчені всі були 
нагороджені дипло-
мами. А головне те, 
що всі учасники 
заходу засвоїли – 
ми є частинкою 
природи і повинні 
мирно співіснувати. 
І допомога всім тим, хто найбільше в цей час потерпає від 
лютих морозів, голоду та спраги – це наша справа, яка 
зараз буде надзвичайно вчасною та доречною! 

Аліна Корнелюк, фахівець з екологічної освіти 
 


