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З Днем Незалежності, Україно! 

Представники родини букових у свіжих дібровах парку 

   31 рік тому Україна проголосила Незалежність. Сьогодні 
ми дорожимо нею як ніколи, адже вже 6 місяців боремо-
ся за її збереження проти столітнього ворога – Росії. І за-
вдяки кожному українцю та кожному другові України ми 
знаємо, що переможемо і святкуватимемо Незалежність у 
радості ще сотні років. 
   Україна – країна неймовірної краси, але з важкою до-
лею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть 
мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, вихову-
ючи нові покоління закоханих у рідний край лицарів прав-
ди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, 
хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суве-
ренну, вільну, незалежну державу. Усі великі успіхи нашої 
держави складаються з успіхів кожного небайдужого 

українця – як 
безліч річок і 
потічків злива-
ються в один 
могутній Дніпро. 
Тож давайте з 
нагоди найваж-
ливішого свята 
України щиро 
покладатися на 
успіх наших спі-
льних дій і про-

довження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює на-
шу державу. 

   Шановні колеги, сердечно вітаю Вас з Днем незалежно-
сті України й бажаю жити довго і щасливо у квітучій країні 
під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим енту-
зіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю 
до Батьківщини. 

Олександр РОМАНЧУК, директор Парку 
    
   У серцях народу України серпнева блакить неба і жовто-
гарячий зерновий лан зливаються барвами української 
державності в символ свободи та праці. 
   Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запа-
хом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, 
порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здо-
ров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях! 

Букові (Fagaceae) — родина однодомних рослин, що 
налічує приблизно 927 видів дерев. Найвідомішими рода-
ми цих рослин є дуб, каштан і бук. Родина букових міс-
тить 8-9 родів і понад 900 видів, поширених у помірних, 
субтропічних і тропічних областях обох півкуль, за ви-
нятком більшої частини Південної Америки та тропіч-
ної і Південної Африки. 

Дуб (Quercus) – рід багаторічних рослин родини буко-
вих, що налічує приблизно 430 негібридних видів. Дуб у 
багатьох народів у давнину мав важливе символічне зна-
чення, уособлюючи силу і міць. Його вважають найкраси-
вішим деревом, і до нього ставляться з пошаною і любо-
в'ю. Недарма латиною дуб так і називається: «гарне дере-
во» — Кверкус (Quercus). Всього дубів налічується близь-
ко шестисот видів. Його представники поширені переваж-
но в помірних і тропічних областях Північної півкулі. Се-
ред дубів існують цінні деревні, танідоносні, лікарські та 
декоративні рослини, деякі з них у минулому широко ви-
користовували як харчові. В Україні росте 23 види дуба, 
але більшість з них має невелике поширення. З усього 
різноманіття дубів лише три їх види ростуть у свіжих діб-
ровах НПП «Кармелюкове Поділля»». Це - Дуб звичайний 
(Quercus robur L.), Дуб скельний (Quercus petraea (Matt.) 
Liebl.) та Дуб червоний ((Quercus rubra).  

До дубів належать переважно великі дерева до 40 мет-
рів заввишки. Стовбур товстий, 
гілки звивисті, кремезні, утворю-
ють широкий намет з листя, який 
справляє враження потужності і 
сили. В Греції та Іспанії відомі 
дуби з солодкими жолудями. В 
популяціях дубів поширений 
сезонний поліморфізм – є літні 
та зимові біоморфи. В літнього 
рано розпускається листя, яке 
восени опадає. В зимового дуба 
листя з довгими черешками з'яв-

ляється пізно, але восени не опадає, а засохле тримається 
на гілках усю зиму. В коркового вічнозеленого дуба, по-
ширеного в Франції, Іспанії, Італії та на Кавказі, зелене 
листя не сохне і не опадає щороку, а тримається на гілках 
кілька років. 

Деревина дуба особливо міцна. Дубові колоди, потра-
пивши у воду, не гниють, а стають чорними і ще міцніши-
ми, утворюючи так званий морений дуб, який особливо 
цінують у столярних роботах. Дубильні речовини, які міс-
тяться в деревині, запобігають гниттю, тому з дуба роб-
лять діжки і паркет. 

Дуб починає цвісти на відкритих місцях у двадцять ро-
ків, а в лісі – в п'ятдесятилітньому віці. Одночасно з лис-
тям з'являються повислі сережки з тичинками, по чотири 
в кожній квітці. На довгих же стеблинках виростають ма-
точкові квітки по дві-три разом. З цих квіток після запи-
лення утворюються жолуді. Кожен жолудь сидить в круг-
лій чашечці – плюсці. 

Листя дуба є їжею для численних тварин, деякі з них 
можуть помітно шкодити (дубова листовійка, жук трубко-
крут дубовий та інші). В Греції та Іспанії відомі дуби з со-
лодкими жолудями. 

Дуб, в насадженнях Парку – основна лісотвірна порода, 
світлолюбна рослина росте в суміші з грабом, ясеном, 
липою, берестом, кленом, дубом скельним, берекою.  

Дуб звичайний або черешчатий (Quercus robur L.), сино-
нім Quercus pedunculata – одна з 
найпоширеніших деревних порід 
помірної смуги Європи та найдов-
говічніший вид дерев в Україні. 
Могутнє дерево 20-50 м заввишки 
з шатроподібною або широкопіра-
мідальною кроною й міцним гіл-
лям. Стовбур завтовшки 1-1,5 м. 
Кора в молодих дерев сіра, гладка, 
в старих – темно-сіра, товста, з 
поздовжніми тріщинами. Молоді 

пагони голі або ледь спушені, оливково-бурі або червону-
ваті, ребристі, з овальними бруньками. Коренева система 
розвинена, коріння спрямовує ріст у глибину. Довжина 
кореня дорівнює висоті надземної частини дерева. Лист-
ки чергові, короткочерешкові, видовжено-
оберненояйцеподібні, донизу звужені, перистолопатеві. 
Лопаті тупі, округлі, вирізи між ними неглибокі. Квітки 
одностатеві. Рослина однодомна. Тичинкові квітки зібрані 
в пониклі сережки, кожна квітка має 6-8-роздільну зеле-
нувату оцвітину і 6-10 тичинок. Маточкові квітки зібрані 
по 2-5 у пазухах верхніх листків на довгих квітконосах, 
дрібні (до 2 мм у діаметрі) з редукованою оцвітиною. Ма-
точка одна з червонуватою трилопатевою приймочкою і 
нижньою зав'яззю. Плід – горіх (жолудь) голий, коричне-
вий, 1,5-3,5 см завдовжки, розташований на плодоніжці 
завдовжки 3-8 см. Жолудь розміщений в чашоподібній 
мисочці. Відомі дві сезонні форми дуба звичайного – ран-
ня та пізня. В раннього дуба листки розпускаються в квітні 
і на зиму опадають, а в пізнього листки розпускаються на 
два-три тижні пізніше і на молодих рослинах залишають-
ся на зиму. Квітне в травні. Плоди достигають у вересні-
жовтні. 

Дуб скельний (Quercus petraea 
(Matt.) Liebl.) –  Дерево заввишки 
28–35 м із діаметром до 1 м. Живе 
400–500 років. Крона у молодому 
віці правильна, яйцеподібна, із 
рівномірно розміщеними гілками і 
листям. Стовбури у насадженнях 
стрункі. Кора ясно-сіра або сіра до 
темної, м'яка, поздовжньо дрібно-
борозенчаcта, а внизу глибоко трі-
щинувата. Пагони голі. Листки зве-

рху темно-зелені, блискучі, знизу ясно-зелені, зрідка пок-
риті волосками. Плоди – жолуді, продовгувато-
бочковидні завдовжки 1,5–3,5 см, і діаметром до 1,5 см. 

За результатами досліджень Ю. М. Попа (2011) корене-
ва система дуба скельного складається з декількох (3–8) у 
вигляді пучка різноспрямованих стрижневих коренів, які 
проникають, в залежності від ґрунтово-гідрологічних 
умов, на глибину до 38 м на сірому лісовому ґрунті. Це 
дозволяє йому краще адаптуватися до складних ґрунтово-
гідрологічних умо в порівняно з дубом звичайним, який 
має один стрижневий корінь. 

Дуб скельний відрізняється від дуба звичайного дрібні-
шим розміром листка на довгих (5–7 см) черешках і май-
же сидячими жолудями. Він є менш продуктивною дерев-
ною породою (фактично довжина чистого стовбура без 
сучків становить 3–6 м) в порівнянні з дубом звичайним, 
проте щільність деревини в нього вища, що цінується в 
клепковому виробництві. Наразі, на території Парку, про-
водяться експедиції по виявленню його в насадженнях 
ПНДВ.  

Дуб червоний (Quercus rubra), 
синонім дуб північний (Quercus 
borealis) – дерево заввишки до 
30–35 м з густою кроною, міцни-
ми гілками і товстим прямим 
стовбуром. Кора сіра, тонка, гла-
дка. Молоді пагони голі, черво-
но-бурі.  Коренева система роз-
винена, коріння росте в глибину. 
Довжина кореня дорівнює висо-
ті надземної частини дерева. 
Листки глибоковиїмчасті, тонкі, 
блискучі, до 15–20 см, із 3–5 

загостреними кінчиками, при розпусканні червонуваті, 
влітку темно-зелені, світліші знизу, восени, перед опадан-
ням, у молодих дерев – червонуваті, в старих – бурувато-
коричневі. Квітки одностатеві. Цвіте одночасно з розпус-
кання листя в кінці травня – на початку червня. Жолуді 
кулясто-яйцеподібної форми, 2–3 см, блискучі, червоно-
коричневі, запушені. Груба мисочка оточує жолуді на 1/3 
довжини. На відміну від дуба звичайного, достигають 
восени наступного після цвітіння року. Плодоносить стабі-
льно та достатньо з 15–20 років. В молодому віці росте 
швидше від описаних вище дубів. Морозостійкий, світло-
любний, легко переносить бокове затінення, але потребує 
повного освітлення верхівки крони. Вітростійкий, не виба-
гливий до родючості ґрунту, витримує кислі ґрунти, але не 
переносить вапнякових та мокрих ґрунтів. Стійкий до шкі-

дників та хвороб, у тому числі й 
до борошнистої роси. Має великі 
фітонцидні властивості. 
До Європи був завезений в XVII 
столітті. Кора дуба містить багато 
таніну. Завдяки великій декора-
тивності, стійкості до агресивного 
навколишнього середовища, за-
слуговує найширшого викорис-
тання в зеленому будівництві, 
для створення одиничних та гру-
пових насаджень, алей, масивів, 

обсадження доріг та вулиць. Деревина дуба червоного, за 
механічними властивостями, значно поступається дереви-
ні дуба звичайного та скельного. В місцях зростання різ-
них видів дуба трапляються гібриди.   

Будь дубом, котрий буря 
З корінням вирива, 

Але який не гнеться 
Під вітром, як трава!. 

Ніна ШПАК, провідний науковий співробітник науково-
дослідного відділу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Погода і клімат 

Адміністрація  та весь колектив   
НПП “Кармелюкове Поділля” 

щиро вітає  з Днем народження 
01.08 - Муляра Валерія Олександровича, інспектора з  
              охорони ПЗФ Червоногребельського ПНДВ; 
03.08 - Дудника Олександра Миколайовича, начальника    
             відділу державної охорони; 
04.08 - Шуткевича Віктора Михайловича, начальника 
             Червоногребельського ПНДВ; 
07.08 - Побережного Володимира Ілліча, інспектора з  
              охорони ПЗФ Бритавського ПНДВ; 
28.08 – Демченко Юлію Володимирівну, головного  
              бухгалтера фінансово-економічного відділу; 
28.08 – Демченка Сергія Володимировича, провідного 
               інженера з охорони природних екосистем; 
28.08 – Лебідя Анатолія Петровича, інспектора з  
               охорони ПЗФ Лузького ПНДВ; 
30.08 — Шамоту Анатолія Івановича, водія; 
30.08 — Гончарук Світлану Ігорівну, провідного економіста     
                фінансово-економічного відділу. 

   Нехай кожен Ваш день буде сповнений радістю, посміш-
ками та чудовими емоціями! Гарного настрою, натхнення, 
наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, 
оптимізму і миру!  

    29-30 серпня пра-
цівники НПП 
«Кармелю-кове По-
ділля» організували 
майстер-клас з виго-
товлення традиційної 
української прикраси-
оберегу - дідуха. На його створення потрібні колоски жита, 
вівса, пшениці – необмолочені, як є. 
   Навчав виготовляти прикрасу-дідуха народний майстер 
Віктор Косаківський - музеєзнавець, етнограф, фольклорист, 
археолог, кандидат історичних наук, доцент кафедри культу-

ри, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін факультету історії Він-
ницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського, член Національної 

спілки краєзнавців України, член науково-
технічної ради Національного природного 
парку «Кармелюкове Поділля. 
   Віктор Афанасійович розповів як плетуть 
та що символізує дідух. Виготовлявся він 
улітку з першого або останнього снопа і 
мав відповідне ритуальне значення, пов’я-
зане або з 

початком збору врожаю, або із його закінченням. Це сим-
вол святого відродження живого, що є на світі та жертва 
кращого снопа природі та її силам. 
   Учасники з Чечельниччини та с. Ободівки власноруч ство-
рювали такі обереги і потім забрали їх з собою.  
   Захід сподобався учасникам, всі були під прекрасним вра-
женням цього дійства і пообіцяли до Різдва поставити обе-
реги на почесні місця у своїх домівках із побажанням миру та злагоди у нашому спільному 
домі – Україні.  

Віртуальна подорож в чарівні  
миттєвості природи 

   Працівники НПП «Кармелюкове Поділля» про-
вели для дітей Чечельниччини творче заняття 
«Віртуальна подорож в чарівні миттєвості приро-
ди».  
   Під час заходу учням розповіли про важливість 
та необхідність збереження і відповідального 
ставлення до природи. Вона дарує все необхідне 
для життя людей, тварин і рослин. Спiлкування з 
природою дає найбiльшу насолоду та радiсть, 
викликає найпалкiшу любов до рiдного краю, до 
життя. 

   Під час практичного етапу школярі виготовляли 
малюнки про природу. На занятті панувала твор-
ча атмосфера. Учасники відтворювали на папері 
своє відчуття, своє бачення рідного клаптика при-
роди.  
   Працівники НПП «Кармелюкове Поділля» вдяч-
ні діткам за позитив, щирість, доброту, гарно про-
ведений час та в захваті від малюнків, які вони 
створили. 

   18 серпня працівники відділу рекреації та еколого-
освітньої роботи НПП «Кармелюкове Поділля» провели 
екологічний урок «Світ, який мене оточує». 
   На уроці діти відкривали для себе дивовижний світ 
рослин. Це була пізнавальна та цікава подорож, яка міс-

тила в собі знайомство з 
незвичайними рослина-
ми України та рідного 
краю.   
Під час заходу діти переглядали презентацію та віде-
оролик про дерева рекордсмени, відгадували загад-
ки, грали в гру «Спробуй відтвори». 
   На завершення заходу діти виготовляли паперове 
віяло у вигляді кавуна. 

   4 серпня в НПП «Кармелюкове Поділля» 
пройшов екологічний урок «Погода і клімат». 
   Кожного дня ми споживаємо природні й ене-
ргетичні ресурси, які прямо чи опосередковано 
спричиняють викиди парникових газів, а отже 
– глобальне потепління та зміну клімату. 
   На уроці учні отримали корисну інформацію: 
чому виникає глобальне потепління, як воно 
впливає на людей і природу світу та нашої міс-
цевості. 

   Під час заходу діти переглядали презентацію, виконували вправу «Прийми рішен-
ня», грали у вікторину та переглядали відеоматеріали про зміни погодних умов. 
   Не лише дорослі можуть докласти зусилля для турботи про довкілля, але й школя-
рі. Саме вони здатні зробити чимало корисного, а саме: садити нові дерева, дбати 
про чистоту оточуючого світу, сортувати сміття, заощаджувати електроенергію, вжи-
вати екологічно чисті продукти. Працювати разом, спільно піклуватися про природу, 
вивчати і досліджувати її. 

Святкуємо разом 

   Напередодні Дня Прапора та Дня Незалежності 
України працівники НПП «Кармелюкове Поділля» 
підготували та провели захід «З Україною в серці». 
Дійство включало у себе активні ігри, майстер-класи з 
виготовлення прапорців, брелоків та нанесення аква-

гриму.  
   Учасники майс-
тер-класів жваво, 
креативно та тво-
рчо виготовляли вироби із запропонованих матеріа-
лів. Чудовий настрій, яскраві посмішки супроводжу-
вали свято. Всі залишились дуже задоволені активно 
проведеним часом. 
   Наші діти талановиті та працьовиті, вони прагнуть 
до освіти, духовного розвитку та гармонії і мають не-
ймовірний стимул весь час вдосконалювати себе і 
свою країну. 


