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Чарівні квіти Поділля – лісові орхідеї 
   Про орхідеї уже багато написано і сказано, але при цьо-
му з ними асоціюються красиві екзотичні квіти на прилав-
ках магазинів. Найбільше представників родини Орхідних, 
безперечно, зустрічається в тропіках і субтропіках, де во-
ни ростуть і на землі, і на деревах. В екзотичних рослин 
дивовижно красиві квіти, за формою схожі то на комах, 
які їх запилюють, то навіть на лебедів, і вони можуть бути 
всіх барв, які тільки є в природі. Насправді ж усі прекрасні 
садові форми походять від диких «родичів». І у наших 
широтах теж ростуть представники даного сімейства. Лі-
сові орхідеї, можливо, не настільки ефектні і більш скром-
ні, як тропічні, але теж не позбавлені своєї чарівності. Во-
ни починають квітнути навесні й цвітуть до осені. Маючи 
різні форми, величину, забарвлення, ці квіти дивують дос-
лідників. 
   У Європі відомо двісті п’ятдесят видів орхідей, в Україні 
— орієнтовно сімдесят. У НПП «Кармелюкове поділля» − 
7. Фахівці науково-дослідного відділу НПП «Кармелюкове 
Поділля» провели ряд виїздів щодо виявлення їх місць 
локації  та  з метою спостереження за періодом їхнього 
цвітіння, (адже наші дані не збігаються із даними літерату-
рних джерел). Наразі, на теренах Парку відмічено 7 вишу-
каних представників родини Орхідних.  Загалом, на тери-
торії Парку підтверджено зростання лише 6–ти представ-
ників цієї родини: булатка великоквіткова (Cephalanthera 
damasonium ), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), кору-
чка широколиста (Epipactis helleborine), коручка пурпуро-
ва (Epipactis purpurata), любка дволиста (Platanthera bifo-
lia), любка зеленоквіткова  (Platanthera chlorantha ). Згідно 
наукового обгрунтування створення Парку, мають бути ще 
− зозулині сльози яйцеподібні, проте, від початку створен-
ня Парку до сьогодні,  зростання даного виду, наразі, на-
ми, поки що  не підтверджено.  
Усі представники родини Орхідних неперевершені й вод-
ночас не схожі між собою.  Зустріч з ними — справжнє 
щастя. 
   Наприклад, серед лісового різнобарв’я впадає в очі рос-

линка з незвичним забарвленням: 
уся світло-коричнева, однотонна, 
навіть квіти не вирізняються. Від 
землі вгору підіймається стебло ко-
льору  кави з молоком, у верхній час
-тині стебла — з десяток квітів тако-
го ж кольору, у нижній — непримітні 
листочки-пластинки. Перед нами – 
гніздівка звичайна (Neottia nidus-
avis), лісова орхідея. Важко повіри-
ти, але світло не має значення для 

живлення цієї квітки. Гніздівка (своїм кольором) зливаєть-
ся із лісовою підстилкою. Тож знайти гніздівку в лісі не-
просто. Зазвичай, квіти ростуть поодинці і лише зрідка — 
невеликими групами, далеко одна від одної. Розмножу-
ється рослина лише насінням. Якщо викопати гніздівку 
раніше, ніж висипалось насіння, вона більше ніколи не 
виросте на цьому місці. Тому рослина потребує охорони, 
а відтак, гніздівка звичайна, орхідея-сапрофіт.  У порівнян-
ні з іншими видами орхідей, гніздівка не така ефектна. Та 
варто познайомитись з цією рослиною ближче — і розумі-

єш, що вона особлива і неповторна. Хіба не дивовижно: 
сапрофіт, рослина, що не потребує світла, і все ж таки — 
орхідея!  
   До найкращих квітів наших лісів належить і любка дво-
листа (Platanthera bifolia). В Україні популяція цієї рослини 

значно зменшилась, бо люди її 
нещадно зривають, красиву, до 
того ж – лікарську. 
   У світлому дубово-грабовому 
лісі НПП «Кармелюкове Поділля» 
можна зустріти  любку дволисту 
та любку зеленоквіткову, (які візу-
ально, майже, не відрізняються 
між собою). Великі запашні зеле-
нувато-білі квітки цих рослин зіб-
рані в довгу китицю. За своєю 
будовою вони дуже схожі на ме-

теликів. А завдяки пряному аромату, квітки любки дволи-
стої охоче відвідують нічні метелики, які злітаються на 
сильний запах. Квіти любки зеленоквіткової  зеленіші , ніж 
у дволистої, і не такі пахучі (практично не пахнуть). 
   Тому любку дволисту  називають  (нічною) красунею за 
незрівнянний, пряний аромат, який вона розповсюджує. 
Квітуча орхідея має витончений вигляд: тоненьке, струнке 
стебельце, на якому розміщене суцвіття білих квітів, а 
поблизу землі – два великі овальні, ледь видовжені лист-
ки (звідси й назва). Листки блискучі, наче глянцеві. 
(Більшість дослідників вважають її «нічною» красунею, 
вважаючи, що вона пахуча лише ввечері та вночі, про те, 
як показує практика – вона пахуча і вдень, можливо не з 
таким  сильним ароматом). 
   Своєрідна й підземна частина цієї квітки – дві невеликі 
овальні бульби й пучок товстого коріння. У кореневій бу-
льбі відкладаються запаси поживних речовин. Як і інших 
Орхідних, любку дволисту запилюють комахи. В пошуках 
нектару комаха проникає всередину квітки і торкається 
головою до короткої ниточки з маленьким пучечком пил-
ку на самій верхівці  – аполінарію (він, наче вусик метели-
ка, якого ми часто бачимо влітку). Відвідавши любку, ко-
маха несе на голівці цю прикрасу. Що відбувається далі – 
здогадатись неважко. Коли комашка перелітає на іншу 
квітку любки, пилок на «вусиках» торкається приймочки й 
відбувається запилення. Інакше кажучи, любка розсилає 
свій пилок з комахами й забезпечує перехресне запилен-
ня. Квітує любка дволиста на території Парку у другій по-
ловині травня – першій половині червня.  

   Слідуючий представник лісової орхі-
деї − була́тка великоквітко́ва 
(Cephalanthera damasonium). Зазви-
чай, квіти булатки білого кольору.  
Проте, вид мінливий, зокрема відомі 
його форми з жовтуватими квітами, в 
НПП «Кармелюкове Поділля» − кре-
мового кольору (на території Бритав-
ського ПНДВ відоме одне локальне 
місце, виявлене у 2016 році). Квітне у 

травні-червні. Плодоносить у липні-жовтні. Розмножуєть-
ся насінням і вегетативно. 

   Булатка великоквіткова віддає перевагу родючим ґрун-
там з середнім рівнем зволоженності та високим вмістом 
вапна. Квіти запилюються бджолами та джмілями, нерід-
ко відбувається самозапилення. Насіння не міс-
тить ендосперму, тому для його проростання необхідно 
зараження грибом і утворення мікоризи. Від проростання 
насінини до появи першого листка проходить 9 років. За-
вдяки мікоризі доросла рослина не надто залежить від 
фотосинтезу, тому ця орхідея може зростати у дуже заті-
нених місцях, з цієї ж причини можливе існування безхло-

рофільних особин. 
   Упродовж  липня місяця  можна 
милуватися  цвітінням орхідей виду 
коручка. Це − коручка широколиста 
(Epipactis helleborine) та коручка 
пурпурова (Epipactis purpurata). 
   Коручка широколиста  має широкі 
яйцевидні листки зеленого кольору 
з добре помітними дугоподібними 
жилками, а також чисельні квіти, 
зібрані в густу китицю. А коли рос-

лина відцвітає, її стебло з плодами можна побачити до 
осені. 
   Коручка пурпурова  доволі висока орхідея, яка може 
сягати до 80 см заввишки, має фіолетові стебла, при осно-
ві вільно-обгорнуті гострими фіолетовими піхвами. Листки 
сіро-зелені, з нижньої сторони – фіолетові. Густе багаток-
віткове суцвіття перед квітуванням та на його початку по-
никле. Квітка має декілька відтінків: зовні – бруднувато-
зеленувато-біла, з середини – світло-фіолетова.  
   Розмножуються коручки насінням та кореневищем. То-
му важливо не зривати квітки, щоб дати можливість до-
зріти насінню, яке потім проросте і продовжить життя цих 
надзвичайно цікавих та цінних орхідей. 
   Крім Червоної книги України, всі орхідеї Парку занесені 
до Бернської конвенції − Конвенції про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Євро-
пі. (Україна приєдналася до Конвенції про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Єв-
ропі (Convention on the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats) у 1996 році. Конвенція відома під 
назвою Бернської конвенції за місцем започаткування і 
сьогодні діє під егідою Ради Європи.  
   Цілі Бернської конвенції полягають у збереженні дикої 
флори та фауни в їх природних середовищах існування, 
особливо тих видів і середовищ існування, збереження 
яких потребує співробітництва декількох держав, а та-
кож у сприянні такому співробітництву. Особлива увага 
приділяється зникаючим та вразливим видам, включаю-
чи зникаючі та вразливі мігруючі види.) 
   Орхідеї – багата на види родина, але зважаючи на їх біо-
логію, вони є надзвичайно вразливими до людської діяль-
ності. Вони не витримують як  розорювання земель, так і 
вирубування лісів, тому при порушеннях екологічної рів-
новаги у екосистемах зникають першими. Саме тому їх 
потрібно охороняти.  

Любов Марківська, 
начальник науково-дослідного відділу 

    На Миколаївщині у запеклому бою між населеними пунк-
тами Біла Криниця та Велике Артакове, під час виконання 
бойового завдання, 13 червня загинув старший лейтенант, 
командир 3-ї піхотної роти Віталій Зленко - перший дирек-
тор національного природного парку «Кармелюкове По-
ділля».  
   Віталій Зленко народився 14 квітня 1966 року у с.Горишкі-
вка, Томашпільського району.  
   Навчався у Кирнасівській школі. У 1989 році закінчив Ки-
ївську сільськогосподарську академію за спеціальністю 
інженер лісового господарства.  
   У 1994 році представник Президента України вручив Віта-
лію подяку за виявлену мужність і відвагу під час гасіння 
лісової пожежі. 

   У 2002 році закінчив Українську Академію державного управління при Президентові 
України, отримавши кваліфікацію магістр «державного управління». 
   Працював у Аграрній партії України, а також був помічником народного депутата Ва-
щук К.Т. За час служби Віталію присвоїли сьомий ранг державного службовця. У 2003 
році був призначений на посаду начальника управління сільського господарства і про-
довольства Гайсинської районної державної адміністрації. 
   Згодом Віталій став директором національного природного парку «Кармелюкове По-
ділля». Під його керівництвом розпочала роботу адміністрація Парку, було сформовано 
колектив установи. Значних зусиль було докладено до пропаганди природно-
заповідної справи на теренах Вінниччини.   Звідси і пішла назва позивного «Устим». 
   Останнім часом був головою фермерського господарства «Кирнасівське». 
   Герої не вмирають, вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на не-
бесах… НПП «Кармелюкове Поділля» висловлює щирі співчуття рідним та близьким 
Героя! Вічна пам'ять! 
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Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає   
з Днем народження 

15.06 - Любченка Василя Євгенійовича,  
             фахівця з рекреації; 
22.06 - Ярмака Олександра Васильовича,  
             начальника Лузького ПНДВ. 

   Вітаємо з Днем народження! Бажаємо щастя, 
любові, оптимізму, мирного неба над головою, 
здійснення мрій і перемоги нам! Щоб всі рідні й 
близькі були поруч щасливі й в безпеці!  

З Днем народження вітаєм! 
І від нас усіх бажаєм 

Миру, радості й любові, 
Щоб Господь дав щастя й долі. 

Щоб було у Вашій хаті 
Сміху й усмішок багато. 
Хай у справах таланить 

І завжди у всім щастить! 

   В перший літній день ми відзначаємо Міжнародний 
День захисту дітей. Діти – це цвіт Землі, майбутнє нашої 
крани і кожного з нас, найдорожчий наш скарб, безмежна 
радість і щастя. 
   Це не тільки свято для самих дітей, це і нагадування сус-
пільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі 

діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою 
справою і, в майбутньому, стали хорошими батьками і 
громадянами своєї країни. 
   Цей день в національному природному парку 
«Кармелюкове Поділля» пройшов у вигляді веселого екс-
пресу ігор і витівок з гарним настроєм, добрими посміш-
ками і заразливим сміхом. 
   До всієї малечі з вітаннями звернувся директор Парку 
Олександр Романчук: «Любі діти! Нехай роки дитинства 
будуть яскравими та незабутніми, а в житті кожного обо-
в’язково засяє зірка, що покаже шлях до щасливого при-
йдешнього. Зичимо вам якомога більше щирих усмішок, 
приємних несподіванок долі, веселих та надійних друзів, 
чистого і мирного неба! Нехай дитинство буде яскравим, 
захоплюючим, сповненим любові, ласки та добра!» 
   Під час заходу діти ділилися своїми мріями та бажання-
ми, розгадували загадки-цікавинки, досліджували що 
корисно вживати в їжу, а що ні, грали в ігри «Сліди-
слідочки», «Асоціація», «Хто я?», виконували руханку 
«Австалійський дощ». Уся охоча дітвора взяла участь у 

конкурсі асфальтового живопису «Я і світ». А по завершен-
ню – традиційне фіточаювання із солодощами. 
   Ігри, конкурси та забави на свіжому повітрі принесли 
дітям справжнє задоволення і, сподіваємось, залишаться 
в їх пам’яті надовго. Гарного усім літа, веселого відпочин-
ку та щасливого дитинства! 

Туристичний квест «Бувалі туристи» 
   8 червня в НПП «Кармелюкове Поділля» відбувся турис-

тичний квест «Бувалі туристи», підготовлений працівника-
ми відділу рекреації та еколого-освітньої роботи, під час 
якого діти відправилися в імпровізований туристичний 
похід.  
   У квесті було поєднано цікаве з корисним. Його учасни-
ки протягом кількох годин виконували різноманітні за-

вдання: збирали наплічник туриста, за природними прик-
метами визначали погоду, практикувалися в розкладанні 
намету, розпалювали багаття за всіма правилами, прий-
мали участь у вікторині «Справжній ватажок», розгадува-
ли туристичні загадки, стрибали у мішках, рухалися по 
купинах, розрізняли їстівні та отруйні ягоди та проходили 

лабіринт. Завдяки цим змаганням кожен з учасників зміг 
випробувати свої сили, продемонструвати вміння та нави-
чки, набути нового корисного досвіду. 
   Каша є обов’язковим елементом туристичних походів, 
тому і ми завершили свій умовний похід приготуванням та 
частуванням каші. 

   Ось знову у нас, в НПП «Кармелюкове Поділля», сьогодні, 22 червня, 
гамірно та весело. Діти прийшли на  майстер-клас, щоб зробити гарну 
річ — підставку для олівців та ручок. Працівники відділу рекреації та 
еколого-освітньої роботи показали, як маючи порожню жерстяну бан-
ку, кольоровий  фоаміран, клей, ножиці і трохи фантазії можна вигото-
вити чудову підставку для олівців, ручок та іншого канцелярського при-
ладдя. 

   Діти з ентузіазмом взялися до 
роботи. Трішечки творчості, на-
тхнення, гарного настрою і  звичайні речі в їх руках перетворилися в 
оригінальні вироби. Учасники щиро зраділи, що їхні олівці та ручки 
тепер не будуть розкидані повсюди, а держатимуть акуратно складе-
ними у зробленому власноруч органайзері, давши тим самим викорис-
таним речам друге життя.  Під час майстер-класу панувала творча ат-
мосфера, в якій діти ділилися своїми враженнями та демонстрували 
свої поробки один одному. 

Майстер-клас «Чарівна пташка» 
   До дня захисту навколишнього середовища в НПП «Кармелюкове 
Поділля» пройшов майстер-клас «Чарівна пташка». Діти разом з 

працівниками відділу рек-
реації та еколого-освітньої 
роботи поринули в непо-
вторну атмосферу творчо-
сті і з повітряного пласти-
ліну зліпили «чарівних 
пташечок». 
   Кожна пташечка, зроб-
лена з чистими думками, щиросердно і з любов’ю – це унікаль-
ний пластичний витвір уяви і фантазії. 


