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На Вінниччині заборонено населенню відвідувати ліси 

Постріл у природу: 
як військові дії руйнують довкілля 

   Людство завжди оцінювало втрати воєнного часу за кі-
лькістю вбитих і поранених, зруйнованих міст та інфра-
структури, а навколишнє середовище часто залишається 
непомітною жертвою війни.  
   Жодна війна ніколи не враховувала потреби збережен-
ня природи. Тим часом, війна приносить мільйони мовча-
зних жертв у кожному з військових конфліктів. 44% най-
цінніших природних територій України охоплені війною. 
Шкода, заподіяна довкіллю, – це невидима сторона кож-
ного збройного конфлікту. Але це не означає, що вона 
менш важлива, ніж шкода людям та їхньому матеріально-
му середовищу. Довкілля страждає і мовчить, а значить за 
нього повинні говорити люди. 

   Екологи наголошують: війна пошкодила усі без винятку 
компоненти навколишнього середовища. Забруднилися 
повітря, ґрунт, вода, пошкоджені значні площі землі, зни-
щені рослини, зокрема, на заповідних територіях. Великої 
шкоди природі завдають пожежі. По-перше, загоряння 
трапляються внаслідок використання запальних боєпри-
пасів.  
   По-друге, пожежі поширюються в результаті займання 
трави, яку за відсутності пожежної техніки неможливо 
загасити.  
   По-третє, щоб завадити просуванню противника, сторо-
ни конфлікту роблять тактичні підпали лісосмуги. 
   Пожежі руйнують природні степові угруповання, древні 
ліси, які важко відновити, знищують цілі території природ-
но-заповідного фонду, включно із рослинами Червоної 
книги України. Ніхто не гасить пожежі, що масово спала-
хують в місцях дії реактивної артилерії. Уже зараз втраче-

но тисячі гектарів лісів.  
   Визначення точної площі 
враженої пожежами терито-
рії залишається складним та 
неточним, і вимагає викори-
стання більш досконалих 
даних та технологій. Завдан-
ня ускладнюється тим, що 
сьогодні не ведеться статис-
тика лісових пожеж, яку, 
зазвичай, використовують 
для перевірки результатів із 
супутникових даних, оскіль-
ки значні території є небез-
печними для наземних об-

стежень.    
   Розриви снарядів залишають після себе понівечену, пе-
рериту землю, отруєну безліччю хімічних речовин та за-
смічену уламками металу. Хімічний слід, у не меншій мірі, 
ніж руйнування, спричинені обстрілами, розтягне наслід-
ки війни на десятиліття. 
   На місці розриву снаряду утворюється воронка або вир-

ва – виїмка в ґрунті породі, утворена дією вибуху. Через 
розриви снарядів у землю потрапляють небезпечні речо-
вини. За словами екологів, від кожного вибуху снарядів 
"Граду" в ґрунт уходить мінімум півкілограма сірки і ще 
стільки же залишається в повітрі. Окрім сірки, у вирвах від 
снарядів можуть бути такі важкі метали як свинець, кад-
мій, нікель, цинк, титан, ванадій, марганець, стронцій, 
залізо, хром, купрум, станум, галій, кобальт, цирконій і, 
навіть, ітрій. Небезпечні речовини можуть викликати у 

людини чисель-
ні захворюван-
ня.  
   Часто штучні 
лісові наса-
дження неконт-
рольовано ви-
рубуються міс-
цевим населен-
ням на опалю-
вальний матері-
ал, а військовими — задля господарських потреб та прорі-
дження "зеленки", яка може виступати укриттям для ди-
версійних груп. 
   В кожній вирві, воронці від снарядів з'являються  чужо-
рідні види рослин, які заполоняють усе. І вони тягнуть за 
собою все інше, - кож-
на рослина є годуваль-
ницею приблизно п'я-
ти видів комах і тва-
рин. За чужорідною 
людською інвазією 
прийшла й біотична 
інвазія. Згодом це при-
зведе до серйозного 
екологічного дисбала-
нсу на цій території. 
   Екологи звернули 
увагу, що просто на те, 
щоб закопати воронки від вибухів на ділянці 15 на 15 км, 
потрібно близько 1 тисячі вантажівок типу КамАЗ. Вже не 
кажучи про те, що у більшості із цих воронок вміст важких 
металів може перевищувати норми у 150 разів.  
   Важливим фактором пошкодження заповідних терито-
рій є обстріли  та вибухи снарядів, що суттєво пошкоджу-
ють ландшафт, знищують рослинність та фауну. 
   Відповідно до розрахунків Української природоохорон-
ної групи, загальна площа лісів, що опинилась у зоні бойо-
вих дій, під тимчасовим контролем російських загарбни-
ків або яка є недоступною для України, становить понад 3 
млн га. Це 
приблизно 
22% усіх 
лісових те-
риторій 
України. 
Значна час-
тина всього, 
що десяти-
літтями пе-
ребувало 
під особли-
вою охороною держави, не має жодних гарантій збере-
ження. 
   Невизначене майбутнє – але є надія, що воно буде 
«зеленіше» за минуле. 

   На Вінниччи-
ні заборонили 
відвідувати лі-
си. Це пов'яза-
но з реальною 
загрозою ви-
никнення по-
жеж у лісах та 
мінімізації їх 
наслідків. Від-
повідний на-
каз «Про вста-
новлення за-
борони на 
відвідування 

лісів населенням» 28 березня підписав голова Вінницької 
обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов. 
   Згідно з наказом, уперіод воєнного стану населенню 
заборонено відвідування лісів та в’їзд до них (крім транзи-
тних шляхів) транспортних засобів й іншої самохідної тех-
ніки за винятком тих, що використовуються для потреб 
лісогосподарської діяльності у період воєнного стану та 
високої пожежної небезпеки. 
   Також зазначено, що районним військовим адміністра-
ціям, постійним лісокористувачам, разом з органами міс-
цевого самоврядування, необхідно забезпечити інформу-
вання населення про заборону відвідування лісів та доде-
ржання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки. 
   Окрім того, наказом передбачено здійснення контролю 
за недопущенням перебування у лісах населення і транс-

портних засо-
бів та заходи 
щодо охорони 
і захисту лісів, 
попередження 
виникнення 
лісових пожеж, 
залучення у 
встановленому 
порядку до 
ліквідації по-
жеж, уразі їх виникнення, місцевого населення та необ-
хідних технічних засобів. 

https://www.vinnitsa.info/news/na-vinnychchyni-
zaboronyly-naselennyu-vidviduvaty-lisy.html 
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З Днем народження 

Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає з Днем народження 

03.03 – Дмитришина Ігора Григоровича,  

природоохоронця VI розряду Червоногребельсько-

го ПНДВ; 

07.03 — Куковицю Ігора Григоровича,  

інспектора з охорони ПЗФ Любомирського ПНДВ; 

12.03 - Бунича Володимира Петровича, інспек-

тора з охорони ПЗФ Лузького ПНДВ; 

14.03 - Чередника Віталія Михайловича,    

інспектора з охорони ПЗФ Дохнянського  ПНДВ; 

30.03 – Климковича Володимира Євгенійови-

ча, в.о. юрисконсульта. 

   Прийміть найщиріші побажання! Міцного вам здо-
ров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги 
у всіх справах. Хай у вашому домі завжди панують 
мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість 
та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною 
до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вір-
них і надійних друзів!  

   Вивчення флористичного розмаїття на території націона-
льного природного парку «Кармелюкове Поділля» є од-
ним із пріоритетних завдань охорони природи. Ця про-
блема здавна знаходиться в полі зору вчених ботаніків, 
міжнародних організацій (МСОП, ООН) і урядів багатьох 
країн. Інвентаризація та облік поширення рідкісних рос-
лин, їхніх локальних популяцій є першим кроком у впро-
вадженні ефективних заходів охорони рідкісної частини 
фітогенофонду.  
   Клокичка периста на території національного природно-
го парку «Кармелюкове Поділля» (Любомирське ПНДВ) 
трапляється в світлих широколистяних лісах, по узліссях 
лісових масивів, на лісових галявинах, вздовж просік та 
доріг. В лісі, після 3–5-річного віку, клокичка периста утво-
рює куртини шляхом вегетативного розмноження. Будь-
яка популяція особин складається з рослин, які відрізня-
ються за віковим станом. Одиничні особини трапляються 
рідко. Розподіл в популяціях вікових груп клокички перис-
тої відображено в таблиці. 

Віковий стан популяцій клокички перистої 
(Любомирське ПНДВ)  

   За віковим спектром популяції в кварталах 78 і 79 можна 
віднести до нормальних повночленних, які містять особи-
ни всіх вікових станів. Вони відповідають трьом найголов-
нішим етапам розвитку популяції: виникненню, повному 
розвитку та вимиранню. Нормальна популяція не зале-
жить від занесення діаспор ззовні, тобто здатна до само-
підтримання насінним чи вегетативним шляхом, або дво-
ма шляхами одночасно. Якщо в нормальної популяції від-
сутні особини будь-яких вікових станів, то їх називають 

нормальними непов-
ночленними. Норма-
льні популяції клокич-
ки перистої, в районі 
дослідження, нале-
жать до зрілих попу-
ляцій.  
   За нашими спосте-
реженнями пророст-
ки мають по два сім'я-
дольних листочки, 
довжиною до 3 см. В 
перший рік з'являють-
ся два справжніх про-
стих листки, які за 
формою нагадують 
листки дорослої рос-
лини. На другому році 

життя рослини вже мають по два складних листки, кожен 
з яких складається з трьох листкових пластинок довжиною 
5–6 см і шириною 3–4 см. На третьому році життя листки 
складаються з 5-ти листкових пластинок і починається 
дихотомічне галуження та здерев'яніння рослини. А на 
четвертому році життя сповільнюється ріст головної осі, 
розвиваються бічні. В цей період рослина вступає в гене-
ративну стадію. Інтенсивне плодоношення наступає після 
5–6-річного віку. Таким чином життєвий цикл клокички 
перистої є повночленним. Якщо спостерігається інтенсив-
на інвазія насіння граба та інтенсивний розвиток його під-
росту, що ставить під загрозу виживання молодих рослин 
клокички перистої. Крім цього, в місцях, де ведеться інте-
нсивне лісове господарство, стан популяцій стає критич-
ним. Погребняк П.С. зазначав, що причиною змін чисель-
ності цього виду є суцільні вирубування лісів, екологічно 
необґрунтовані рубки догляду, внаслідок чого відбуваєть-
ся інтенсивне заростання місцезнаходжень клокички пе-

ристої під-
ростом гра-
ба і клена.  
   Залежно 
від способу 
життя виду 
існують 
різні фор-
ми спільно-
го існуван-
ня особин 
в популяції, 
або страте-
гії. Визначення стратегії популяції клокички перистої має 
важливе значення для оцінки стану популяції та розробки 
заходів щодо його поліпшення та збереження, а також 
для прогнозування можливих змін, спричинених змінами 
умов існування. В 78 і 79 кварталах Любомирського ПНДВ 
обстежено 22 куртини, кількість рослин різного віку стано-
вила 123 особини, в середньому по 5–7 особин в куртині. 
За морфометричними ознаками особини клокички перис-
тої в куртинах мають діаметри стовбурів 1,2–3,8 см, висо-
та дочірних особин 25–56 см, висота материнських осо-
бин 60–160 см. 
   Для визначення стану популяцій клокички перистої ви-
значили категорії стану куртин і одиничних особин. В пе-
редгенеративному періоді перебувають молоді особини в 
куртинах до 4–6-річного віку. Відмічено, що популяції міс-
тять значно менше генеративних особин. Розмірна плас-
тичність становить 2,45, що відповідає границям розмір-
ної пластичності для багаторічних рослин. 
   Аналізуючи отримані дані можна сказати, що умови в 
кварталах 78/1 і 79/1 є сприятливими для поширення по-
пуляцій клокички перистої.  

Ніна ШПАК, провідний науковий співробітник  
НПП «Кармелюкове Поділля», доктор філософії 

Квартал, 

виділ 

Вікові групи куртин, % 

Молоді Зрілі Старіючі Старі 

78/1 30 40 10 20 

79/1 18 55 20 7 

Еколого-пізнавальний захід «Веселий вулик» 
   29 березня 2022 року в НПП «Кармелю-
кове Поділля» працівники відділу рекре-
ації та еколого-освітньої роботи провели 
еколого-пізнавальний захід  «Веселий 
вулик». В ході заняття діти дізнатися на-
скільки працьовитими є бджілки, а також 
як вони готують мед. А ще, самі вигото-
вили цікавих бджілок з пластикових ко-
робочок під час майстер-класу. Наші діт-
ки були працьовитими,  як справжні 
бджілки. В кінці заходу під час чаювання 
всі учасники продегустували різні види 
меду. Дякуємо вам за зустріч та гарно 
проведений час. 

   24 березня працівники відділу рекреації  НПП «Кармелюкове Поділля» провели майстер-клас з 
ліплення з повітряного пластиліну «Весняні квіти».  Маленькі митці створювали чарівну компози-
цію – вазу із першоцвітами. Дітки виявились надзвичайно талановитими і працьовитими. Усім 
учасникам щира подяка. 


