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Ліс починається з насіння 

            

Господарі нічного неба 

   Така гучна назва і порівняння контрастних за величина-
ми понять краще розкривають, а також дають змогу уяви-
ти тривалість і об’єм необхідних робіт, щоб маленька насі-
нина перетворилася в могутній зелений велет – ліс.  
   Ліс є одним з найбільш потужних і ефективних чинників 
захисту і очищення від різного роду забруднення атмос-
ферної води і ґрунту. Ніякі штучно створені умови для 
життя людини не можуть замінити сприятливого впливу 
природних чинників.  
   Згідно досліджень в лісовому насінництві тільки один 
жолудь з десяти тисяч стане деревом. Пошкоджені кома-
хами та хворобами насінини відпадуть ще в період дозрі-
вання. Тисячі здорових та виповнених жолудів стануть 
кормом для кабанів, білок, оленів. Багато тих, що пророс-
туть, матимуть мінімальні можливості стати дубами, адже 
дуб світлолюбна порода і витримує затінення під наме-

том лісу лише до трьох років. 
Пощастить вирости тільки тим 
дубкам з жолудя, яке впало на 
узбіччі, хоча вони не зможуть 
рівнятися висотою чи категорі-
єю технічної придатності з ду-
бами, що виросли в лісі. Отож, 
кожний життєздатний жолудь 
має шанс стати справжнім ду-
бом у випадку, якщо він потра-
пить в руки людини. 
   Основною лісоутворюючою 
породою на території НПП 

«Кармелюкове По-
ділля» є дуб звичай-
ний. Ця порода дає 
гарний урожай на-
сіння найчастіше 
раз на 4–5 років. На 
урожайність дуба 
негативно впливає 
тривала відсутність 
опадів.  
    Щоб відтворити 

ліс потрібний посадковий матеріал.  Заготівля насіння – 
це перший і важливий етап для відновлення високопро-
дуктивних, біологічно стійких  та господарсько-цінних лі-
сів, які є легенями нашої планети. Саме восени розпочи-
нається заготівля жолудів. Завданням лісової охорони є 
вибрати дозрілі, здорові, виповнені, не пошкоджені жолу-
ді, що опали з кращих та плюсових дерев, які переважа-
ють інших за діаметром та висотою і передадуть наступ-
ним поколінням найкращі генетичні якості.  
   Наступний етап – це більш детальна перевірка посівних 
якостей насіння на лісонасіневих станціях, де визначать 
його клас та видадуть посвідчення про кондиційність на-
сіння, що дозволить висівати жолудь в розсаднику. Адже 
всім відомо, що з поганого насіння хороший ліс не вирос-
те. 
   Після відбору якісного насіння розпочинається довгот-
ривалий процес вирощування дубових лісів, який від на-
сіння до насіння триватиме 50–60 років, а від насіння до 

деревини цілих 120 років.  
Цю важливу істину добре 
розуміють фахівці націона-
льного природного парку. 
Щоденна кропітка праця 
спрямована на охорону, за-
хист та відтворення лісу. В 
2022 році в лісових масивах 
НПП «Кармелю-кове Поділ-
ля» дуб дав добрий урожай. 
Для посіву на науково-
дослідній ділянці Червоног-
ребельського ПНДВ зібрано 
жолудів: дуба скельного – 6 
кг, дуба звичайного – 40 кг,  дуба звичайного з плюсових 
дерев – 13,6 кг.  
   Перед висіванням насіння працівники відділу ретельно 
підготували грунт, створили сприятливі умови для якісно-
го проростання і приживлення насіння. Ліс народжується 
з маленького насіння, зі збору та посіву якого, власне, 
починається процес лісовідновлення. З доброго насіння 
міцне і коріння! 
   Ліси на території НПП «Кармелюкове Поділля» вража-
ють своєю неповторністю і величчю. Людська рука, яка 
дбайливо зібрала і посіяла жолудь, а потім посадила в 
землю тендітний паросток, дала початок отому лісовому 
дару для нащадків – неповторні смарагди дібров.  

Ніна ШПАК, доктор філософії, 
провідний науковий співробітник НПП 

   Кажани (Chiroptera)  — високо спеціалізована група сса-
вців, яка звичайно залишається непоміченою багатьма 
дослідниками природи через потаємний спосіб життя.  
   Яких тільки легенд не розповідають про цих рукокрилих 
тварин: вампіри, родичі графа Дракули, лякають людей і 
плутаються у волоссі… Насправді ж, кажани – надзвичай-
но вразливі тварини, величезну користь яких для приро-
ди важко переоцінити. 
   Їхня потаємність визначається унікальними біологічни-
ми особливостями групи, зокрема, нічною активністю та 
такими вимогами до місць оселення, як затишок, недо-
ступність хижакам, висока відносна вологість, прохолода 
тощо. Відповідно, кажанів найчастіше знаходять в дупло-
вих оселях, підземеллях, закинутих будівлях тощо. Вузька 
спеціалізація кажанів та високі вимоги до осель визнача-
ють високу вразливість цієї групи до дії природних та ан-
тропогенних чинників.  

  На сьогоднішній день, згідно проекту організації терито-
рії Парку, маємо  інформацію про місця  знаходження 
кажанів на території НПП, а також задокументовано те, 
що на даній території  кажани здатні до осінніх перемі-
щень, під час яких багато з них зимує у печерах Подолії. 
Весною вони повертаються назад, поповнюючи тваринне 
населення парку. Деякі з кажанів (кажан пізній, лісовий 
нетопир, а можливо й інші) зимують на дахах людських 
осель та церков, під підвіконнями, за одвірками та у дуп-
лах дерев.  

  Здебільшого люди не ставляться прихильно до цієї групи 
тварин. Можливо, у цьому винні різні страшні історії та 
фільми жахів, пов’язані з цими істотами. Та насправді це 
милі, маленькі , пухнасті та дуже лякливі тварини. 
   Тому,  щоб не складалося хибне враження,  хочемо 
ознайомити вас з цікавими  фактами  про кажанів:  
     Ряд Рукокрилі (кажани) відноситься до класу Ссавців і, 
до речі , єдині представники цього класу, що можуть літа-
ти. Часто їх називають «летючі миші», але вони не мають 
жодного стосунку до ряду Мишоподібних! 
    Це одна із найбільш вразливих груп ссавців, тому май-
же усі види занесені до Червоної книги і перебувають під 
охороною міжнародних конвенцій. 
     На території України нараховують орієнтовно 28 видів 
кажанів, а на території НПП «Кармелюкове Поділля»  згід-
но інвентаризації, зареєстровано 5 видів:  
Нетопир білосмугий / Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819); 
Пергач пізній, Кажан пізній/Eptesicus serotinus 
(Schreber, 1774) 
Вечірниця руда /Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 
Нетопир карлик /Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
Вухань бурий /Plecotus 
auritus (Linnaeus, 1758) 
   Рукокрилі - нічні твари-
ни, вдень майже нічого 
не бачать, вночі бачать, 
але погано. Зате мають 
надзвичайно розвинений 
слух. У просторі орієнту-
ються за допомогою ехолокації (випускають ультразвуко-
ві сигнали і вловлюють відбите від навколишніх об’єктів 
відлуння), що допомагає їм коригувати свій політ. 
  Протягом дня висять головою вниз у своїх сховищах 
(печерах, дуплах дерев, горищах будинків тощо). Кажани 
дуже охайні тварини, більшу частину дня приводять себе 
в порядок: розчісують кігтиками шерсть, вилизують кри-
ла. 
   На відміну від інших ссавців, протягом року народжують 
лише один раз і по 1-2 малят. Дуже дбають про потомст-
во, встановлено, що у перші 2-3 тижні після народження 
самки деяких видів взагалі не покидають сховища. 
  Кормова база рукокрилих здебільшого складається з 
комах (є поодинокі види кажанів-вампірів, що живляться 

кров’ю інших тварин, а також плодоїдні, але вони не жи-
вуть на території України). Основне живлення кажанів - 
комахи, за ніч одна мишка може "знешкодити" до 1000 
комарів. 
   Пам’ятайте, що усі види рукокрилих нашої фауни зане-
сені до Червоної кини України і вилучати їх з природного 
середовища заборонено законом!  
   Що робити, якщо ви виявили кажана? 
   Ніколи не беріть тварину голими руками, одягніть товсті 
рукавички. 
   Якщо ви помітили кажана на стіні чи шторах, не нама-
гайтеся його збити, так тварину можна покалічити. 
Якщо кажан літає, почекайте поки він сяде, обережно 
візьміть його та посадіть до коробки. У теплий період ро-
ку його можна випустити на вулицю. Якщо це зимовий 
період — передайте знайдену тваринку фахівцям. 
   Отже, багато «фактів» про кажанів є помилковими або 
перебільшеними. 
   Насправді ці тваринки є абсолютно безпечними для лю-
дини та навіть корисними. Тому, розуміючи усю склад-
ність організації життя рукокрилих та їх існування на межі 
вимирання, ми, люди, маємо допомогти тваринам. Адже, 
зберігаючи біорізноманіття, ми намагаємося утримати 
хиткий баланс природних екосистем, елементом якого є і 
ми самі. 
   Якщо ж раптом ви все-таки виявили цю беззахисну тва-
рину у своїй оселі, то не панікуйте, а звертайтеся у науко-
во- дослідний відділ НПП «Кармелюкове Поділля»   за 
адресою смт Чечельник, вул. Свято-Михайлівська, 15. 

Наталія ШВЕЦЬ, 
науковий співробітник, науково-дослідного відділу     

На фото - Вечірниця руда  (Nyctalus noctula (Schreber, 1774)) 
надзвичайно рідкісний вид, виявлений біля адмінприміщення  
 НПП «Кармелюкове Поділля» 

       Визначення параметрів вечірниці, виявленої 04.22.2022  на 
території селища Чечельник ( в парку біля офісу) 

Вухань бурий 



2 ст.                                                       Вісник    «Кармелюкового Поділля» 

 
 

 

Акція «Опале листя» 

Засновник і видавець:           
      НПП “Кармелюкове Поділля” 

Свідоцтво про реєстрацію: 
Серія ВЦ № 863-220-Р 

від 31 липня 2012 року 
Тираж 100 екземплярів   

 

РЕДКОЛЕГІЯ: 
Ганна Дудник 

Людмила Стороженко 
Тетяна Сташенко 

 
КОМП'ЮТЕРНА ВЕРСТКА: 

Лілія Сошнікова 

Редакція газети “Вісник 
“КАРМЕЛЮКОВОГО ПОДІЛЛЯ” 

24800, Вінницька обл.,  
смт. Чечельник 

вул. Свято–Михайлівська, 15 
тел.: 098-57-80-430, 
роб.:(04351) 2-18-88 

 Редакція не завжди поділяє думку 
авторів публікацій та не несе відпові-
дальність за зміст реклами та оголо-
шень.  
   Передрук матеріалів—тільки 
з дозволу редакції. 

Дикий лісовий кіт – древній хижак  

Адміністрація  та  
весь колектив   

НПП ―Кармелюкове Поділля‖ 
щиро вітає   

з Днем народження 
03.11 — Шевченка Дмитра Івановича, начальника    
                Дохнянського ПНДВ; 
06.11 — Поліщука Дмитра Сергійовича, майстра  
                Любомирського ПНДВ; 
24.11 — Ярославського Олександра Володимировича,   
                завідувача розсадником;  
24.11 — Литвиненка Миколу Миколайовича,  
                інспектора Любомирського НДПВ; 
30.11 — Дудник Ганну Леонідівну, заступника дирек -    
                тора, головного природознавця Парку. 

   Вітаємо з Днем народження! Нехай 

всі мрії збуваються, бажання викону-

ються, цілі досягаються, здоров'я по-

ліпшується і гроші додаються! Бажає-

мо щастя, радості, душевної гармонії, 

блискучих успіхів, незабутніх вражень і 

запаморочливих миттєвостей, вірних 

друзів та яскравої веселки емоцій! 

   11 листопада відділ рекреації та еколого-освітньої роботи 
національного природного парку «Кармелюкове Поділля», 
в центральному парку селища Чечельник, провів екологічну 

акцію «Опале листя» 
для молодших школя-
рів, адже  виховання 
екологічної свідомості 
відбувається змалку.  
Учасники акції отрима-
ли інформацію про не-
безпеку спалювання 
сухої трави та листя для 

дитячого організму.  
   Наступним етапом акції було перегляд презентації «Не 
спали! Не на-
шкодь!», з якої 
вони дізналися 
про користь опа-
лого листя для 
природи.   Діти 
жваво обгово-
рювали цю тему, наводили приклади використання листя з 
власного досвіду. 
   Потім всі дружно назбирали в парку опале кленове листя 

різного кольору та 
розміру і приступили 
до створення компо-
зиції «Трояндовий 
букет» 
   Сподіваємося, що 
проведення таких 
щорічних акцій спри-
ятиме зменшенню 

шкоди природі та здоров’ю оточуючих. 

Дуб — оберіг нашого народу Тварина з мушлею  
на спині    В національному 

природному парку 
«Кармелюкове Поділ-
ля» відбулося екологі-
чне заняття  на тему 
«Дуб - оберіг українсь-
кого народу». Праців-
ники відділу рекреації 
та еколого-освітньої 

роботи спільно з науково-дослідним відділом об’єднали 
зусилля, щоб дітям селища Чечельник цікаво та доступно 
розповісти про необхідність збереження дуба звичайного. 
Під час цього заняття 
діти дізналися як про-
ростає дуб, побувавши 
на експериментальній 
ділянці Парку, де виса-
джені маленькі дубоч-
ки, познайомилися  із 
цінністю породи роди-
ни Букових, з народни-
ми легендами та зви-
чаями, пов’язаними з цим деревом, а також дубами-
рекордсменами України та світу. 
   Продовженням заняття була творча майстерня, де про-
ходив майстер-клас «Дерево життя», під час якого діти 

виготовляли об’єм-
ну модель дуба з 
картону та кольо-
рового паперу. В 
умілих та вправних 
дитячих руках де-
рева-обереги забу-

яли різнобарв’ям осінніх кольорів та величчю. 

   Дізнаватися 
щось нове про 
природу – дуже 
цікаво і корис-
но. Саме тому 
працівники від-
ділу рекреації 

та еколого-освітньої роботи  національного природ-
ного парку «Кармелюкове Поділля» організували 
проведення екоуроків під рубрикою «Чи знаєш ти?».  
   2 листопада наші юні природолюби знайомилися 
із тваринкою з муш-
лею – равликом. В 
ході презентації 
діти дізналися як 
народжуються мо-
люски, про їх спосіб 
життя та користь, 
яку вони приносять природі і людям. 
   Потім настала мить творчого процесу. Повітряний 
пластилін, працьовиті рученята і гарний настрій – 

оце й усе, що було 
потрібно нам, щоб 
змайструвати веселих 
равликів. Кожен із них 
створив свій неповто-
рний молюск з екск-
люзивною мушлею.  
Тепер всі 16 равликів 

розповзлися по їх домівкам і будуть дарувати усміш-
ки та радість нашим маленьким гостям.  

Міцні та сильні борсуки 
   В національному 
природному парку 
«Кармелюкове Поділ-
ля» працівники відді-
лу рекреації та еколо-
го-освітньої роботи 
провели цікаве екологічне заняття «Міцні та сильні борсу-
ки». Дітям було цікаво познайомитися з представником 

родини куницевих – борсуком. Це красива тварина з не-
звичайною витягнутою мордочкою, досягає майже одно-
го метра в довжину і має, в середньому, всього до 25 кг. 
Здебільшого мешкає борсук “вдома” – в норі. Його житло 
дуже затишне та чисте. Взагалі цей звір вважається одним 
з охайних представників всієї родини. Про факти з життя 
борсуків відвідувачі заходу дізналися, переглянувши віде-
офільм «Борсуки – соціальні тварини». 

   Під час творчого проце-
су діти, за допомогою 
пофарбованих крупів, 
робили портрет борсука. 
Це заняття захопило і 
сподобалося малюкам, 
мордочки тваринок були, 
як справжні.  

   В національному природному парку «Кармелюкове Поділля» 
пройшов екологічний урок на тему: «Дикий лісовий кіт – древній 
хижак». Під час уроку діти дізналися, що лісові коти вважаються 
предками сучасних домашніх кішок. Дрібні хижаки сімейства котя-
чих ведуть історію з часів плейстоцену, коли потрібно було вчитися 
виживати в умовах зледеніння більшої частини суші. Воліють ці зві-
рята селитися в глухих лісах, де рідко бувають люди. Тому виявити 
диких предків домашніх мурлик вдається нечасто.Вони занесені до 

Червоної книги України, тому їх потрібно оберігати. Як відрізнити цього хижака від домашньої 
кішки та про його спосіб життя молодші школярі дізналися, переглянувши презентацію та віде-
офільм. 
   Потім дали роботу своїм вмілим рученятам і створили підставочки під чашки у вигляді норов-
ливих та лагідних котиків.      

Цікавий світ комах 
   18 листопада 2022року працівники відділу рекреації та еколо-
го-освітньої роботи, спільно з працівниками науково-дослідного 
відділу НПП «Кармелюкове Поділля», провели екологічне занят-
тя для дітей молодшого шкільного віку «Цікавий світ комах». 
    Діти з захопленням розглянули колекцію комах, зібраних нау-
ковцями на території Парку, переглянули презентацію про  ди-
вовижний і багатогранний світ комах, і про те, що вони аж ніяк 

не обмежуються звичними нам 
комарами й метеликами; роздивились деяких представників ко-
лекції у бінокулярі. На завершення, під час майстер-класу, вигото-
вили кожен власну комашку «Бронзівку».      
     Судячи з емоцій дітей, запитань та уважності під час уроку їм 
було цікаво познайомитись із комахами - найбільш непомітними, 
але, водночас, численними мешканцями Землі.  


