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   Останнім часом ми досить часто спостерігаємо зміни в 
природних екоситемах. Клімат змінюється, змінюється 
природне середовище, і не в кращу сторону. Спостеріга-
ється нашестя комах; наприклад, раніше було нашестя 
американського білого метелика. Кілька років тому було 
ураження недугою (іржею) цибулі ведмежої в Лузькому 
ПНДВ (на листі з'являються бурі опіки: світло-жовті або 
помаранчеві плями). Ця хвороба може знищити цілі попу-
ляції.  На сьогодні постала ще одна… нашестя тріщалки 
лілейної. 
   Тріщалка лілейна (Lilioceris lilii SCOPOLI,1763) - це комаха 
з Родини Жуки листоїди. В цьому році її вперше виявлено 
науково-дослідним відділом Парку в дубово-грабових 
лісах НПП «Кармелюкове Поділля» на лілії лісовій. Даний 
вид виявлений на території (кв.72/5) Червоногребельсь-
кого ПНДВ (03.05) та на території урочища «Стратіївська 

дача» (кв.84/2) Любомирського ПНДВ (12.05.). 
   Прийнято вважати, що спочатку лілейна тріщалка була 
поширена на території Євразії. У 1943 році вона опинила-
ся в Північній Америці разом з цибулинами лілій. До 1992 
року лілейний жук був поширений по Північній і Східній 
Африці, а також Канаді. Тріщалка потрапила до нас з Єв-
ропи в кінці двадцятого століття, коли став масово надхо-
дити в країну зарубіжний посадковий матеріал.  
   Цього ворога ви помітите відразу, він і не збирався хова-
тися. Ошатний, яскраво-червоного кольору, сидить на 
листі лілій і поїдає її. Однак особливо ненажерливі його 
рожеві личинки, подібні личинкам колорадського жука, 
хіба тільки з боків не мають цяток і покриті грудочками 
слизу зелено-бурого кольору. Після «роботи» цих шкідни-
ків лілія може залишитися зовсім без листя. Шкідник саму 
назву «тріщалка» отримав через характерний звук, який 
видає дорослий жук, якщо його трохи потривожити, на-
приклад, трохи притиснути. Іноді ще його називають 
«пожежником» завдяки червоному забарвленню.  
   У нього подовжено-овальне червоне тіло і чорна голо-
ва. Лілейна тріщалка  харчується бруньками, стеблами, 
листям і квітками рослин з родини Лілійних. Дорослі осо-
бини мають крила насиченого червоного відтінку, а лап-

ки, голова, вуса і животик мають чорне забарвлення. До-
сягати в довжину лілейна тріщалка може 9 мм.  
   Ці жуки добре вміють літати і непогано вміють маскува-
тися. Коли до рослини наближаються люди, лілейна трі-
щалка падає на землю, повертається вгору черевцем, хо-
ваючи таким чином свої яскраві, помітні крила. Тим са-
мим на тлі ґрунту вона стає практично невидимою. Щоб 
налякати ворога, жук починає голосно тріщати. Про наяв-
ність лілейної тріщалки на ділянці свідчить поява корич-
невих екскрементів на листках. Найбільше від них страж-
дають конвалії і лілії. (Добре, що на конвалії травневій в 
НПП «Кармелюкове Поділля» тріщалки лілейної не зафік-
совано). 
   Лілейна тріщалка відкладає яйця, і її потомство розвива-
ється тільки на ліліях. Яйця оранжево-червоного відтінку 
розташовуються на зворотному боці листя. При комфорт-
них кліматичних умовах вони визрівають приблизно за 
тиждень. Личинки дуже схожі на слимаків жовтуватого, 
помаранчевого і зеленуватого відтінку. Саме личинки за-
вдають максимальної шкоди рослинам. Вони здатні до-
сить швидко знищити все листя на одному кущі. Як прави-
ло, личинки воліють сидіти на зворотному боці листка. 
Через час вони зариваються в ґрунт і перетворюються на 
лялечку, покриту панциром оранжевого кольору. Через 
два-три тижні з лялечок з'являються особини з крилами, 
які харчуються ліліями та іншими рослинами. Зимують 
лілійні тріщалки під опалим листям. Зі свого укриття вони 
вибираються в березні-червні. 

   Шкода від комахи 
   Лілейна тріщалка воліє ласувати ліліями. На самому по-
чатку весни личинки починають пожирати квіти і листя 
рослин. Важливо враховувати, що личинки лілейної трі-
щалки неймовірно ненажерливі. Якщо їх вчасно не зни-
щити, то вони з'їдять всю зелень з лілій. Це може призвес-
ти до остаточної втрати декоративності і до відсутності 
квіток у пошкоджених личинками лілій в цьому році. Ли-
чинки лілейної тріщалки харчуються ліліями протягом 
місяця, завдаючи великої шкоди зовнішньому вигляду і 
стану лілій. Дорослі особини лілейної тріщалки гризуть 
молоде листя, надкушують бутони лілій, що призводить 
до їх осипання. Також з таких бутонів можуть вирости де-
формовані квітки. Може трапитися, що на великих, висо-
ких ліліях розквітнуть одна-дві понівечених квітки. Лілейні 
жуки не завдають шкоди цибулинам лілій, і на наступний 
рік, при сприятливих умовах, не надто пошкоджені тріща-
лками лілії зможуть розквітнути. 
   На жаль, в природному середовищі, боротися із тріщал-
кою можливо лише одним методом: збирати руками 
(бажано в рукавичках (хоч вона і не кусається), у відповід-
ну ємкість). 
   Справа в тому, що тріщалка лілійна, полюбляє також і 
декоративні лілії. В цьому випадку, можна застосувати 
деякі методи боротьби з ними. 

Методи боротьби: 
   Фізичні методи: якщо на ділянці не багато лілій, то лі-

лейну тріщалку можна збирати руками. Найкраще робити 
це навесні, до моменту кладки яєць. Робити це потрібно 
дуже акуратно, щоб жучки не впали на землю. Адже після 
цього ви їх не зможете виявити. Досвідчені садівники ре-
комендують наповнити невелику ємність мильним розчи-
ном і в неї акуратно струшувати тріщалку. Навесні лілії 
щодня перевіряють на наявність комах. Якщо ж лілейна 
тріщалка все ж встигла відкласти яйця, то збирати їх потрі-
бно за 
допомо-
гою тон-
ких гумо-
вих рука-
вичок і 
туалетно-
го папе-
ру. 
   Ближче 
до осені 
можна 
міжряддя лілій накрити поліетиленом, щоб запобігти за-
риванню жучків в ґрунт на зиму. 
Біологічні методи: ввечері на лілії наносять спеціальний 
засіб «Спіносад», що містить бактерії, які здатні знищити 
шкідників. 
   Хімічні: деякі садівники рекомендують використовувати 
проти личинок лілейної тріщалки органічні пестициди на 
основі речовин, які містяться в далматській ромашці. Важ-
ливо відзначити, що цей варіант практично не потрібен 
проти дорослих особин. Також можна використовувати 
пестициди з маслом дерева німа. Цей засіб наносять у 
другій половині весни і влітку раз на тиждень на стебла і 
листя лілій. 
   Більш жорсткі хімічні засоби потрібно застосовувати 
дуже обережно, оскільки вони можуть завдати шкоди 
корисним комахам. 
   З боку птахів будь-якої допомоги чекати марно, тому що 
жук – пожежник не смачний, про що він посилає попере-
дження своїм яскраво – червоним забарвленням. У місцях 
природного проживання їх яйця і личинки служать проду-
ктом харчування для личинок ос, але там, куди «червоних 
загарбників» перевезли, вони в природних умовах знахо-
дяться в безпеці. З цієї причини пожежник є надзвичайно 
небезпечною істотою для рослин, особливо для лілій. 
Тому залишається лише один вихід: збирати руками. 
   Звичайно, робота по збору комах, особливо личинок, 
дуже неприємна. Одне тільки добре, що вони не отруйні і 
не здатні дратувати шкіру, як це роблять інші шкідливі 
комахи.  
   Сподіватимемось, що таке явище тимчасове, і на наступ-
ний рік ці жуки «якимось чином» зникнуть з нашого при-
родного середовища або, по крайній мірі, їх не буде масо-
во. 

Любов МАРКІВСЬКА, 
начальник науково-дослідного відділу 

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття 
   20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголоси-
ла 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіт-
тя. Біологічне різноманіття є основою життя. Його збере-
ження є необхідним для існування людини.  
   За сучасного наростаючого антропогенного впливу та 
пов'язаного з ним інтенсивного природокористування 
функціонуванню і розвитку природно-заповідного фонду, 
як оберегу біорізноманіття й моделі управління екосисте-
мами, відводиться першочергове значення. 
   Збереження біологічної та природної різноманітності 
ландшафтів Землі, підтримання загального екологічного 
балансу та забезпечення фонового моніторингу навколи-
шнього природного середовища є однією з найважливі-
ших проблем сучасності. Збереження генофонду тварин-
ного та рослинного світу, генофонду лісів можливо лише 
у заповідних екосистемах. 
   Класичним напрямком охорони природних об’єктів є 
заповідний режим, який включає рішення таких завдань, 

як розробка 
наукових і 
практичних 
питань за-
повідної 
справи, охо-
рона шля-
хом запові-
дання уніка-
льних в нау-
ково-при-

родних та народногосподарських відношеннях географіч-
них ландшафтів, охорона всього видового і внутрішньови-
дового різноманіття органічного освіту і, в першу чергу, 
генофонду ендемічних (розмішених на окремих територі-
ях), реліктових (збережених з минулих геологічних епох) 
інших рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин та за-
безпечення всім необхідним для їх життя і еволюції, еко-

номічних умов і географічного простору, збереженість 
екосистем захисного призначення - ґрунтозахисного, во-
дорегулюючого, полезахисного і інші, охорона рекреацій-
них екосистем, які зможуть забезпечити соціальні потре-
би людей в їх відпочинку та в встановлені фізичних сил. 
   Біологічне різноманіття Парку презентує видовий склад 
рослин та тварин. Станом на 2022 рік налічено: - 887 видів 
рослин, із них раритетні - 67 видів, в т.ч занесені до ЧКУ – 
29; видів тварин - 475 видів, із них раритетні – 219 видів, в 
т.ч занесені до ЧКУ – 25. 
   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» 
на даний час забезпечує реалізацію завдань по збережен-
ню і відновленню ландшафтного та біотичного різнома-
ніття регіону Південно-Західного Поділля, виконання ряду 
заходів, які спрямовані  на збереження та відновлення 
природних екосистем на найближчу перспективу. 

 Ганна ДУДНИК,  заступник директора,  
головний природознавець Парку   
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 Рослини дивовижної сили  День мігруючих птахів 

Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

05.05 – Сошнікова Юрія Миколайовича, трактори-
ста; 
13.05— Васильченка Вадима Віталійовича, інспе-
ктора з охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 
16.05 – Ярославську Марину Юріївну, провідного 
інженера з охорони праці. 
28.05 – Кичу Людмилу Петрівну,  фахівця з кадрів, 
діловода. 

Веселка хай завжди яскраво сяє, 
І сонечко теплом Вас зігріває, 
Хай небо вабить блакиттю, 
А квіти всі розквітнуть миттю!  
Хай на шляху зелене світло сяє, 
Всевишній завжди Вас оберігає! 
Щастя, здоров’я і палкого кохання, 
І кожного дня в усьому зростання!  

16 травня працівники відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи провели екологічний захід приурочений 
Дню любові до дерев. Захід складався із трьох етапів: 
ознайомчої екскурсії, квесту «Пригоди у царстві приро-
ди» та практичного заняття — висівання жолудів. 
   Під час екскурсії начальник відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи Людмила Стороженко розповіла дітям 
про різноманіття дерев у світі, про рекордсменів серед 
дерев, про їх магічну силу та користь. 

   Далі всіх учас-
ників об’єдна-
ли у три коман-
ди для участі у 
квесті «Приго-
ди у царстві 
природи».  На 
швидкість та 
правильність 
потрібно було 

пройти 10 зупинок 
та виконати стільки 
ж завдань. Це була 
захоплююча манд-
рівка локаціями 
центрального парку 
селища на перевір-
ку начитаності, еру-
дованості, витрива-

лості та вміння грати у команді. Учасники дізнавалися 
щось нове про дерева та тварини, співали пісні, розгаду-
вали загадки, малювали пейзажі, знайомилися із співом 
птахів та вчилися розпізнавати їх голоси. Формуванню 
свідомого ставлення до навколишнього середовища 
сприяли цікаві завдання на зупинці «Сортувальна» та мір-
кування з приводу того, що варто зробити зі сміттям, і як 
правильно його сортувати.  
   Діти проявляли наполегливість, щоб дійти до кожної 
локації та впевнено дістатися фінішу. По завершенні квес-

ту, усім учасникам вручили подарунки. 
   Потім завідувач розсадником Олександр Ярославський 
провів практичне заняття із висівання жолудів. Він розпо-
вів про секрети відбору насіння та показав, як правильно 
його посадити. Діти залюбки долучилися до цієї корисної 
справи, адже це вони робили вперше у своєму житті. 
   Захід залишив по 
собі масу нових вра-
жень та яскравих 
емоцій, та найголов-
ніше – поглиблення 
знань, пізнання на-
вколишнього світу і 
розуміння важливос-
ті дбайливого став-
лення до того, що 
нас оточує. Дякуємо всім дітям за участь у заході. 

Лілія СОШНІКОВА,  
провідний фахівець з рекреації 

      Кожної другої суботи та 
неділі травня святкується Всес-
вітній день мігруючих птахів. 
Засновниками свята є орніто-
логи із лабораторії Корнелла 
США, які у 1993 році запропо-
нували відмічати цю дату.  
   У 2022 році Всесвітній день 
мігруючих птахів припадає на 14 травня. Основною метою свята є роз-
ширення знань людства про мігруючих птахів та звернення уваги на 
глобальні екологічні зміни, що руйнують екосистеми пташиного ареа-
лу. Цього дня орнітологи закликають до відновлення природних умов, 
звичних перелітним птахам для міграції, розмноження та висиджуван-
ня яєць. 
   Саме до цієї події працівники НПП «Кармелюкове Поділля» у відділі 
рекреації та еколого-освітньої роботи організували фотовиставку 
«Дивосвіт птахів». 
   Всесвітній день мігруючих птахів інформує людство про загрози, з 
якими стикаються перелітні птахи, та закликає усіх до міжнародної 
співпраці по збереженню біорізноманіття. Майже кожен десятий вид 
перелітних птахів заходиться під загрозою вимирання. 

 

   Комахи – одні з найбільш непомічених, але водночас 
найбільш численних мешканців Землі.  
   Світ комах дивовижний і багатогранний, і вони аж ніяк 
не обмежуються звичними нам комарами та метелика-
ми.  
   Саме цій темі і був присвячений екологічний захід в 
НПП «Кармелюкове Поділля», який 6 травня провели 
працівники відділу рекреації та еколого-освітньої робо-
ти.  
   Під час зустрічі діти дізналися цікаві факти про комах, 
переглянули презентацію та прийняли участь у вікторині. 

Потім перейшли 
до майстер-класу виготовлення метеликів із пластикової пля-
шки. 
   Тендітні і прекрасні створіння, які уособлюють безмежну 
витівку природи - метелики. Буйство фантазії та яскравих фарб 
в умілих і працьовитих руках дітей перетворило звичайний 
шматочок пластику на витвір мистецтва.  
   Здавалося, що це запрацювала якась магічна лабораторія, в 
якій юні вчені виводять нові види цих неповторних комах. Без 
сумніву, вони стануть окрасою їх оселі. 

 Підсумки вікторини «Світ навколо нас» 
   Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» проводив онлайн-вікторину до Міжнаро-
дного дня біологічного різноманіття, в якій прийняли участь 10 дітей. Відповіді надсилалися на еле-
ктронну  пошту відділу рекреації та еколого-освітньої роботи.  
  Найбільш правильні відповіді дали Герасименко Ростислав, 10 років, с. Тартак,  Косаківська Олек-
сандра, 16 років, селище Чечельник – по 19 правильних відповідей та Буренко Владислав, 11 років, 
с. Вербка – 16 правильних відповідей. Вітаємо переможців! Дякуємо всім за участь! 

   З нагоди Міжнародного дня біорізноманіття в НПП «Кармелюкове Поділля» для школярів було про-
ведено захід «Дивовижна сила рослин». Цей день – чудова нагода ще раз згадати про різноманітність 
нашої природи і необхідність її збереження. 
   Фахівець з рекреації – Лілія Сошнікова, провела годину спілкування «Рослини дивовижної сили». В 
ході бесіди слухачів було ознайомлено з різноманіттям лікарських рослин нашого краю, його екологіч-
ним значенням, правилами зберігання, збирання та сушіння рослин, а також про те, як потрібно себе 
вести в природі. 
   Під час зустрічі діти переглянули презентацію «Лікарські рослини» та пізнавальні відеофільми про 
користь і правила заготівлі лікарських рослин, брали участь у природознавчих іграх про рослини. 
   Наступним етапом заходу стало створення своїми руками ароматичних мішечків з лікарськими трава-
ми. Це захоплююче заняття, що дозволяє проявити твор-
чу фантазію. Мішечок для аромотерапії знімає стрес і 
напругу, позбавляє від тривоги, поліпшує сон, допомагає 
при деяких захворюваннях. 
   В кожного вийшов свій оригінально оформлений виріб 
з індивідуальним підбором трав. 
   А ще діти частувались медом та пахучим чаєм з лікарсь-
ких рослин, за смаком і запахом визначали з якої росли-
ни він заварений. На завершення отримали пам'ятки про 
лікарські рослини. 


