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Посади дерево 

Тюльпани – окраса лісів НПП «Кармелюкове Поділля» 
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Трутовик 

   У нашій місце-
вості квітень тра-
диційно прохо-
дить  під гаслом 
«Посади дере-
во». Заходи із 
посадки дерев 
приурочують до 
різних дат, подій, 
акцій,  суть яких 
полягає у створе-

ні нових насаджень, які збагатять наше довкілля  новими 
лісами, парками, скверами. Проводячи посадку ми, тим 

самим, не тільки прикрашаємо свої міста і села,   але й 
забезпечуємо планету чистим свіжим повітрям, покращує-
мо екологічну ситуацію свого краю, зберігаємо здоров’я 
собі і майбутнім  поколінням. 
   В рамках Програми з відновлення корінних дубових на-
саджень працівники НПП «Кармелюкового Поділля» про-
вели посадку піднаметових культур дуба звичайного у 
Червоногребельському ПНДВ, де було висаджено біля 
півтисячі сіянців. В Любомирському ПНДВ закладено дос-
лідну ділянку, з метою моніторингу за ефективністю штуч-
ного лісовідновлення різними видами посадового матері-
алу. При цьому було висадженого 780 шт сіянців із відкри-
тою та закритою кореневою системою. Планується ще 

посадка безпосередньо жолудем. 
Також працівниками відділення 
було висаджено 250 шт ялинок . 
   Зазвичай, в умовах лісовкритих 
площ висаджують сіянці або садже-
нці, за якими необхідний ретель-
ний догляд та немало зусиль  для 
того, щоб вони, в подальшому, 
сформувались в повноцінне дере-
во.  Тому посадка тендітного сіян-
ця — це лише початок довгого шля-
ху до майбутнього дерева  

Відділ ДО     

Великодня писанка – оберіг нашого роду 
  У НПП «Кармелю-
кове Поділля» з 18 
по 19 квітня, перед 
Великоднем, навча-
ли писати писанки 
жителів Чечельни-
цької ОТГ. Всього у 
майстер-класі прий-
няло участь 46 учас-
ників. 

   Писанкарство - одна із яскравих і сакральних традицій 
України. Навчав розписувати пасхальні яйця відомий май-
стер Віктор Косаківський - музеєзнавець, етнограф, фольк-
лорист, археолог, народний майстер, педагог, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри культури, методики на-
вчання історії та спеціальних історичних дисциплін факу-
льтету історії Вінницького державного педагогічного уні-
верситету ім. Коцюбинського, член Національної спілки 
краєзнавців України, член науково-технічної ради Націо-
нального природного парку «Кармелюкове Поділля». 
   Власноруч написана писанка — це як оберіг. Освячену 

писанку збе-
рігали рік, аж 
до наступно-
го Велико-
дня. Це дуже 
потужна си-
ла, до неї треба ставитись з пошаною. Вона не псується, 
може лікувати. За звичаями, писанки пишуть дівчата і жін-
ки. 
   Усім присутнім вдалося досягнути поставленої мети. 
Більшість вперше у своєму житті взялись за писачки, але 
дуже вправно створювали свої дебютні великодні атрибу-
ти. Піднесений настрій мав кожен, хто в руках тримав гар-
ну розписану писачком великодню писанку. 

     Напередодні Великодня працівники НПП «Карме-
люкове Поділля» провели для діток майстер-клас по 
розпису печива. Захід відбувся 21 квітня. 
   Пряник – це перш за все витвір народного мистецт-
ва з багатою традицією та символікою, а також солод-
кий сувенір, який наповнює наші серця радістю. 
   Юні майстри розписували та створювали власні візе-
рунки на заготовках у формі Пасочки, писанки, зайчи-
ка.  
   Учні були у захваті від творчої роботи. Всі відчули 
себе справжніми кондитерами. Тому майстер-клас став веселим спільним дійством. 
   Такі симпатичні ласощі стануть чудовими сувенірами, які можна не лише з’їсти, але й по-
дарувати рідним та близьким людям.  
   Поки вироби висихали, діти пили чай і ділилися враженнями. 

   Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої роботи  НПП «Кармелюкове 
Поділля» вирішили розділити особливі емоції, пов’язані з підготовкою до цього 
величного свята, з дітками нашого селища. Саме тому 21 квітня, у четвер, в прой-
шов майсер-клас з декупажу яєць. Адже, згідно з 
церковною традицією, фарбують крашанки у Чис-
тий четвер, безпосередньо напередодні Велико-
дня. 
   Діти залюбки прийнялися за роботу. Вони цілко-
вито поринули у творчість, сконцентрувалися на 
своїх творіннях, продумували та створювали свій 
неповторний візерунок. І ось довгоочікуваний 
результат — гарні, яскраві та оригінальні саморо-
бні пасхальні яєчка, які, без сумніву, стануть окра-
сою Великоднього кошика. 

           Створюємо Великодній настрій                             Великодній пряник 

   Наш край багатий на дивовижні та рідкісні рослини. До 
їх числа належать і тюльпани. Мабуть, не знайдеться лю-
дини, якій би не подобались тюльпани. 
   В Україні поширений на півдні Лісостепу та в Степу, пе-
реважно на Лівобережжі України. Північна межа суціль-
ного поширення тюльпану на Сумщині пролягає на пів-
день від м. Ромни. Більшість з них є вразливими та зника-
ючими рослинами. Зокрема, до Червоної книги України 
занесені такі види: тюльпан змієлистий, Шренка, скіфсь-
кий, двоквітковий, бузький, дібровний, гранітний. Він тра-
пляється як у лісах, так і степових ділянках. 
   На території НПП «Кармелюкове Поділля»  зустрічається  
тюльпан дібровний, який росте  лише в дубово-грабовому 
лісі. Типовий вид угруповань класу Querco-Fagetea. 
   Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klokov et Zoz) — 
причорноморсько-передкавказький вид, — вразливий 
ендемік, рідкісна багаторічна рослина родини Лілійних, 
належить до складного видового комплексу Tulipa bieber-
steiniana s.l.   
   Тюльпан дібровний починає квітувати значно пізніше, 
ніж підсніжник білосніжний. Його гарні жовті видовжені 
квіти можна побачити в кінці квітня та на початку травня. 
Дикорослі тюльпани мало поступаються красою своїм 
садовим родичам. Висота тюльпану дібровного досягає 
40 см. Тюльпан дібровний — ефемероїд. Вже у травні-
червні рослина плодоносить, утворює видовжену коробо-
чку, і надземна частина його відмирає. До наступної вес-

ни він перебуває у ґрунті у вигляді цибулини.  Ентомофіл, 
його запилювачами виступають бджоли, оси, повисюхові 
мухи і дрібні жуки. Належить до декоративних рослин; до 
облігатних кальцефілів, він тяжіє до щебінчастих перегній-
но-карбонатних ґрунтів і крейдяних рухляків (сипких ґрун-
тів), але також може рости на піщаних і глинистих ґрунтах. 
Зазвичай цибулини цього виду розташовані на значній 
глибині. На родючих і помірно вологих ґрунтах життєстій-
кість рослин вища, вид чутливий до сезонних посух і три-
валого осушення заплав. 
   На території Парку популяції  тюльпана локальні з дифу-
зною або груповою просторовою структурою, чисельні, 
або представлені невеликими групами  особин. Віковий 
спектр лівосторонній, повночленний. Зустрічаються на 
території чотирьох відділень (ПНДВ): Бритавського, Дох-
нянського, Червоногребельського та Любомирського. 

   В культурі він відомий з XVIII сто-
ліття, хоча в садівництві поши-
рений нерівномірно. Найбільше 
його вирощують у країнах Західної 
Європи і Північної Америки, де цю 
компактну рослину часто можна 
побачити в альпінаріях. В Східній 
Європі мало знаний. У культурі 
невибагливий і загалом стійкий, 
але на крайньому сході ареалу в 
умовах Казахстану недовготрива-

лий. За садівницькою класифікацією тюльпанів цей вид 
приналежний до Класу 15 групи IV («Види, їх різновиди і 
гібриди»). 
   Тюльпан дібровний охороняють в Українському степо-
вому, Луганському ПЗ, НПП «Святі Гори», зокрема і у НПП 
«Кармелюкове Поділля»,  та на багатьох інших територіях 
природно-заповідного фонду. Рекомендується створити 
заказники у місцях зростання виду, контролювати стан 
популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення 
умов місцезростань виду, суцільні рубки лісів 
   Яскравість фарб, витонченість форми і простота обробіт-
ку зробили тюльпан одним з найулюбленіших садових 
квітів. Для озеленення садів і парків тюльпан є універса-
льною рослиною, сфера його використання дуже широка: 
тюльпани висаджують у квітниках і  бордюрах, під дере-
вами і на альпійських гірках, оформляють ними балкони і 
садять в вазонах на вулицях. Велике розмаїття сучасних 
сортів може задовольнити найвибагливіші смаки квітни-
карів. Серед видів і сортів тюльпанів є такі, що ідеально 
підходять для висадки в квіткові бордюри та на альпійські 
гірки та  ті, що будуть чудово виглядати на фоні високоро-
слих багаторічників або декоративних чагарників. 
   Збережемо лісові тюльпани для наших нащадків! Вико-
ристовуйте його декоративні форми на своїй присадибній 
ділянці! 

Любов МАРКІВСЬКА,  
начальник науково-дослідного відділу 
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Небо без птахів – не небо 

  

 Квест «Скарби природи» 

 27 квітня -  День порятунку жаб  

Адміністрація  та весь колектив   
НПП ―Кармелюкове Поділля‖ 

щиро вітає  з Днем народження 

09.04 – Сташенко Тетяну Григорівну, провідно-
го фахівця з екологічної освіти;   
17.04 - Сіроштана Миколу Васильовича, інспек-
тора з охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 
20.04 - Аврамчука Юрія Васильовича, завідува-
ча господарського технічного сектору; 
22.04 - Марківську Любов Володимирівну, на-
чальника науково-дослідного відділу; 
26.04 - Рудя Андрія Анатолійовича, підсобного  
робітника. 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Сповнюються завжди заповітні мрії. 
Як вода джерельна, будьте здорові, 
Хай сіяють очі, не хмуряться брови, 
Хай палають в серці почуття високі, 
Хай життя дарує сто щасливих років! 
  

   25.04.2022 року в НПП «Кармелюкове Поділля» відбули-
ся підсумки конкурсу малюнка «Первоцвіти – найкращі 
весняні квіти». Всього на конкур було надіслано 25 робіт: 
молодша вікова категорія 6-11 років – 14 робіт, старша 
вікова категорія 12-17 років – 11 робіт. 
   За підсумками журі місця розприділилися так: 

Молодша вікова ка-
тегорія 6-11 років 
І місце - Бурковська 
Валерія, 10 років, 
Чечельницький ЗЗСО 
№1; 
ІІ місце - Олександра 
Козеренко, 10 років, 
Чечельницький ЗЗСО 

№2; 
ІІІ місце -  Гуменний Олександр, 7 років, КЗ «Дашкове-
цький ліцей Якушинецької сільської ради». 
   Старша вікова категорія 12-17 років 

І місце - Мягка Анас-
тасія, 12 років, Чече-
льницький ЗЗСО №2; 
ІІ місце -  Йовжин 
Юлія, 12 років, Жабо-
крицький ЗЗСО та 
Кирилко Софія, 12 
років, Бритавський 
ЗЗСО; 
ІІІ місце – Сташенко 

Аріна, 13 років, Чечельницький ЗЗСО №1. 

   Всі учасники нагороджені грамотами, а переможці пода-
рунками. Вітаємо переможців та дякуємо всім за участь у 
конкурсі. 

І місце—Мягка Анастасія. 
Старша вікова категорія 

І місце—Бурковська Валерія. 
Молодша вікова категорія. 

    27 квітня -  День порятунку жаб або День збереження 
жаб. Саме цій даті і був приурочений екоурок  та майстер-
клас в НПП «Кармелюкове Поділля». 
   Однією з найдивовижніших амфібій, що мешкає на зем-

лі, по праву вважається 
жаба. Ці представники 
фауни не володіють ні-
якими особливостями, 
мокрі, слизькі і холодні, 
вони швидше відштовху-
ють, ніж привертають 
нашу увагу. Однак, якщо 

придивитися до цих амфібій більш уважно, то можна діз-
натися про них багато цікавого. На сьогодні, вченими опи-
сано 5 тисяч видів амфібій, причому 4400 з цих п'яти тисяч 
— жаби. 
   Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти підготували для  дітей презентацію «День збереження 
жаб», в якій були висвітлені цікаві факти про амфібій, пе-
реглянули відеофільм «Земноводні» та поглибили свої 
знання.  
   Далі діти перейшли до майстер-класу – найулюбленішо-
го виду роботи, під час якого можна отримати не лише 
певні вміння та навички, але й створену власноруч пороб-

ку. Майстрували іграшку-
забавку та скарбничку у ви-
гляді жабки. Від процесу 
створення юні майстри отри-
мали задоволення та пози-
тивні емоції. Він був веселим 
цікавим та захоплюючим. 
Кожен з учасників створив 
свій неповторний образ.  
   Кожна така зустріч проходить захопливо, цікаво та кори-
сно. Дякуємо всім учасникам.  

Лілія СОШНІКОВА, провідний фахівець з рекреації 

   Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти організували та провели для школярів квест «Скарби 

природи», приурочений 
до Дня довкілля Украї-
ни.  
  Об’єднавшись в ко-
манди, діти розпочали 
змагання. На кожній 
зупинці на них чекали 
цікаві завдання: шукали 

та розпізнавали пернатих друзів, визначали сліди та їжу 
тварин, дружно долали перешкоду, розгадували завдан-

ня, складали пазли. 
   За умови правильного 
виконання завдань учас-
ники отримували ключі. 
Кожна команда вправно 
справилась з поставле-
ною метою та покроково 
зібрали всі ключі. Далі 

отримали карту, яка при-
вела до скарбу. 
  Активно попрацювавши 
квестери отримали но-
вий позитивний досвід 
та цікаво провели час. І, 
найголовніше, відшука-
ли свій скарб – сувеніри 
та торт, який дружно посмакували під час чаювання. 

Тетяна СТАШЕНКО, првідний фахівець з екоосвіти 

    Працівники відділу рекреації та еколого-освітньої роботи НПП 
«Кармелюкове Поділля» 8 квітня провели інтелектуально-піз-
навальну гру «Небо без птахів – не небо» та майстер-клас «Аплі-
кація птахів з ниток». В ході заходу діти знайомилися із голосами і 
видами птахів та цікавими фактами про них, досліджували якому 
птаху належить дзьоб та крило, а 
також, які гнізда і яєчка вони ма-
ють. 

   Під час майстер-класу учасники заходу створювали свої картини 
птахів із ниток. Кожен сам собі обирав пташку, яку він хотів зроби-
ти. Діти вдало підбирали кольори і на їх картинах пташечки вийш-
ли, як живі. 
   Також, на згадку про нашу зустріч, всі отримали альбом-
розмальо-вку «Птахи», розроблену працівниками відділу. 
   По завершенню заходу відбулося традиційне чаювання з булочками у вигляді пташок. 

 Дика природа – це земля з власною історією 
   29 квітня працівники відділу рекреації та еколого-освітньої роботи прове-
ли екоурок, приурочений дикій природі. 
   Діти дізналися, що дика природа – це земля з власною історією, своєю 
живою й не живою природою та сформованими правилами буття. Щоразу, 
перебуваючи на природі, не варто забувати, про те, що ми є гостями у домі 
цієї красивої та неповторної різноманітності форм дикої природи. Дотри-
мання простих правил поведінки на природі — це виявлення поваги до 
природних екосистем та збереження домівки для її жителів – рослин і тва-
рин. Захищати тварин і рослин в природному середовищі – завдання кожного з нас! 
   Потім відвідувачам було запропоновано майстер-клас – виготовлення садової фігурки їжачка із 
пластикової пляшки та шишок. В ході якого всі присутні дізналися багато цікавої інформації про цих 
тваринок, переглянули презентацію та відеофільм про їх життя у дикій природі. Далі діти дали своїм 
рукам насолодитися творчим процесом і змайстрували чарівних їжачків-садівничків. 


