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   Відповідно до стратегії розвитку Парку на період до 202-
7 року, яка розроблена у Проекті організації території 
національного природнього парку «Кармелюкове Поділ-
ля», охорони, відтворення та рекреаційного використан-
ня його природних комплексів та об’єктів, першочерго-
вим завданням є забезпечення (посилення) збереження 
природних екосистем, природного біорізноманіття та 
раритетної флори і фауни Парку. Його реалізація перед-
бачає розширення території Парку за рахунок включення 
прилеглих ділянок, цінних за показниками ландшафтного 
і біотичного різноманіття, зокрема існуючих та перспекти-
вних природно-заповідних об'єктів (заказників, пам'яток 
природи тощо), а також виявлення цінних ділянок, їх дос-
лідження та обґрунтування створення нових природно-
заповідних територій. 
   На виконання цього завдання проводяться систематичні 
дослідження цінних природних комплексів у зоні діяль-
ності Парку. Саме в його результаті було створено три 
нових об’єкти ПЗФ місцевого значення: орнітологічний 

заказник «Ставки», ботанічна пам’ятка природи 
«Бабійове» та ландшафтний заказник «Волошкове поле». 
Розроблено наукові рекомендації щодо заповідання ще 
трьох територій: в ур. «Ромашково 2», ур. «Обидуша» та 
ур. «Стратіївські джерела». 
   При цьому, під час обстежень було виявлено ряд земе-
льних ділянок, які  не належать до особливо цінних, але 
за своїм місцем розташування у безпосередній близькос-

ті до території 
Парку, трофіч-
ними зв’язка-
ми та ландша-
фтними харак-
теристиками, 
мають надзви-
чайно важливе 
значення для 
забезпечення 
екологічної 

рівноваги у зоні діяльності Парку.  
   Ці землі, в основному, представляють антропогенно 
змінені ландшафти: лісові культури, самосійні насаджен-
ня, пасовища та сіножаті. В останній час вони зазнаюсь 
інтенсивного впливу, внаслідок розорювання сільгоспко-
ристувачами та неконтрольованого вирубування лісових 
насаджень населенням для забезпечення паливом. На-
дання таким землям статусу природно-заповідних тери-
торій та включення їх до складу Парку має стати першим 
етапом оптимізації території Парку.  
   Наступним кроком має бути передача цих земель у пос-
тійне користування Парку. Також доцільним є передача у 
постійне користування Парку об’єктів ПЗФ, які входять до 
складу Парку без вилучення у користувача. В цілому це 
забезпечить можливість здійснювати повноцінний конт-
роль за дотриманням режиму території Парку та забезпе-
чити збереження взятих під охорону природних комплек-
сів. 

Олександр РОМАНЧУК, директор Парку 

   Кажани — одна з найуразливіших груп ссавців, вони  є 
невід’ємним елементом наземних екосистем, а видове 
різноманіття рукокрилих є індикатором стану середови-
ща.  
   Ці тварини відіграють важливу роль у підтриманні бала-
нсу та забезпеченні природної стійкості лісових екосис-
тем, виступаючи одним з найвпливовіших стримуючих 
факторів щодо спалахів чисельності лісових комах-
фітофагів. 
   Відповідно до плану  заходів з  вивчення кажанів на те-
риторії НПП «Кармелюкове Поділля», протягом 2022 року 
проводився облік  та моніторинг популяції  кажанів на 
даній території.  
   Початковим етапом дослідження стало опитування, яке 
проводилося протягом   травня 2022 року, серед мешкан-
ців  регіону діяльності  національного природного парку 
«Кармелюкове Поділля»  щодо наявності кажанів на їх 
території. Головним завданням було зібрати  кількісну 
інформацію  про обізнаність населення щодо кажанів та 
їх співжиття з місцевим населенням.  
   Як результат проведеного анкетування,  до  працівників 
науково-дослідного відділу  звернулася  жителька  с Луги,  
(територія якого відноситься до Лузького ПНДВ ), з інфор-

мацією про виявлення у своєму  підвалі двох кажанів.   
При обстежені було виявлено що це – вухань звичайний.  
   Вухань звичайний Plecotus auritus  (Linnaeus, 1758)— Ряд 
Рукокрилі – Chiroptera  

Родина Лиликові – Vespertilionidae. 
Один з 8-ми видів роду, один з 2-х видів роду фауни в 
Україні. 

Морфологічні ознаки: 
Загальні ознаки типові для роду: вуха великі (понад 30 
мм), зрослі при основі, хутро спини світло-буре. Видові 
ознаки: над очима є великі (більші за око) бородавки; 
кінець морди позаду ніздрів роздутий; вільний палець 
крила довгий (6,2-7,2 мм); вершини траґусів світлі; черево 
з жовтим відтінком, передпліччя - 36-41 мм. 
Природоохоронний статус виду: Вразливий 
   За останнім зведенням МСОП має категорію LC, EURO-
BATS, Бернська конвенція - ІІ додаток. Знаходиться під 
охороною в заповідниках усіх природних зон. 
Чисельність i причини її зміни: 
Низька, в Україні відомо близько 100-200 знахідок, як 
літніх, так і зимових, які складають до 4% від обсягу коле-
кцій кажанів, така ж частка виду у зимових скупченнях 
кажанів. Загальний розмір популяції - кілька десятків ти-
сяч особин.  
   Причини зміни 
чисельності: зни-
щення дуплистих 
дерев. У підзем-
них сховищах не-
сприятливим чин-
ником є непокій. 
Обидві особини  
було обстежено:  
зважено, заміря-
ний розмах крил. 
   Під час  повтор-
ного  обстеження, 
працівниками 
науково-дослі-
дного відділу ,  кажани були зафіксовані в процесі спарю-
вання. 
   Перед тим, як упасти в зимову сплячку, багато видів 

кажанів починають спаровуватися. Шлюбних ігор немає. 
Самиця спаровується з кількома самцями. Потім збира-
ються в материнські ко-
лонії. Самці - окремо, 
зграями або поодинці. 
   Восени запліднення не 
відбувається. Під час 
сплячки сперма зберігає 
життєздатність у статевих 
шляхах самки. Навесні 
вона вагітніє. Одне-двоє 
дитинчат виношує 40-70 
днів. Щоб розродитися, 
самка зачіпляється голо-
вою догори. Зазвичай, 
висить головою донизу. 
Обгортає себе крилами, 
щоб малята не випали. 
Сама перегризає пуповину. Малі одразу присмоктуються 
до сосків. Самиці літають із дітьми, які висять на тілі. Году-
ють малюків молоком до місячного віку, доки ті навчаться 
літати і самостійно харчуватися. 
   Аналізуючи  результати опитування,  стає зрозумілим  
необхідність збільшення обсягу та покращення якості  
інформації по досліджуваній темі, а також розширення  
можливостей  доступу населення до неї. Важливими є 
просвітницькі програми, спрямовані на поширення серед 
населення інформації щодо вразливості та  необхідності 
охорони рукокрилих у цілому. 
   Проводячи  спостереження  за їх  місцем  виявлення на 
території Лузького ПНДВ,  бачимо,  що кажани  не зміню-
ють місце проживання,  звідси можемо зробити висно-
вок,  що їм комфортно співіснувати  поруч з людьми. А 
також, судячи з їх активного поводження, розуміємо,  що 
через аномально теплу зиму в сплячку вони не впадали.  
   На даний час, в результаті  проведення досліджень на  
території Парку, виявлено ще один вид  кажанів, не вка-
заний раніше в Літописах природи  – вухань звичайний. 
   Ще трішки і  прийде весна, кажани прямуватимуть у 
місця свого літнього мешкання. І якщо до вас завітають 
кажани, не варто їх лякатись  або ж лякати їх самих. Вони 
повністю залежать від нашого доброго до них ставлення.  

Наталія ШВЕЦЬ, науковий співробітник науково-
дослідного відділу 
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Засідання НТР Парку 

Фотосвідок 
 

Чисельність фонових тварин 
 в межах ПЗФ НПП «Кармелюкове Поділля» 

за результатами обліку користувачів  
мисливських угідь 

Користувач мислив-
ських угідь 

Од. 
вим. 

Філія  "Гайсинське                                                                                
лісове господарство" 
ДСГП  «Ліси України»                                                                       

УТМР Разом 

Чечель-
ник 

Тростя-
нець 

Площа га 1518 3359,9 325,5 2020-
3,4 

Видова назва тварин           

Свиня дика 
(Sus scrofa) 

гол 84 - - 84 

Олень плямистий 
(Cervus nippo) 

-//- 27 - - 27 

Косуля європейська 
(Capreolus capreolus) 

-//- 451 14 1 466 

Заєць русак 
(Lepus europaeus)  

-//- 290 82 7 379 

Борсук звичайний 
(Meles meles) 

-//- 45 3 - 48 

Куниця лісова 
(Martes martes)  

-//- 54 5 - 59 

Тхір лісовий   
(Mustela putorius) 

-//- 43 2 2 47 

Лисиця звичайна 
(Vulpes vulpes) 

-//- 40 7 1 48 

Вовк звичайний 
 (Canis lupus L.)  

-//- 20 - - 20 

Кіт лісовий 
(Felis silvestris) 

-//- 36 - - 36 

 Білка звичайна 
(Sciurus vulgaris) 

-//- 10 - - 10 

Фазан звичайний 
(Phasianus colchicus)  

-//- - 32 3 35 

Куріпка сіра 
(Perdix perdix) 

-//- - 7 - 7 

Акція «Всесвітній день 
водно-болотних угідь» 

   Тваринний світ національного природного парку "Кармелюкове Поділля" є дуже різно-
манітним. Інвентаризацію та систематичні вивчення тваринного світу на території Парку 
розпочали із часу його заснування . 
   І саме фотопастки, стали незмінними помічниками у моніторингу та спостереженні за 
біорізноманіттям. Завдяки їм, працівники ПНДВ та науково-дослідного відділу мають мо-
жливість спостерігати за життям тварин, не завдаючи їм шкоди - уникаючи фактору турбу-
вання. 
   На території НПП за допомогою фотопасток проводяться наукові дослідження, спрямо-
вані на виявлення об’єктів тваринного світу, моніторинг ссавців. Проведення систематич-
ного моніторингу допоможе нам краще зрозуміти, які частини Парку більш заселені, є 
особливо важливими для певних видів, сприятиме ініціативі, щодо розширення природо-
охоронних територій і покращення природоохоронних заходів, чим допоможе створити 
належні умови для їх життя. 
   В об’єктив фотопастки на території Лузького ПНДВ потрапили:  

 
 

Наталія ШВЕЦЬ, науковий співробітник науково-дослідного відділу 

   17 лютого 2023 року відбулося чергове засі-
дання науково-технічної ради НПП 
«Кармелюкове Поділля», на якій було розгля-
нуто ряд важливих питань. На сам перед була 
приділена увага стратегії розвитку Парку в 
парадигмі реформування природно-
заповідної справи в Україні. В рамках даного 
питання було винесено для обговорення 
Проєкт розширення території НПП і Програма 
по збереженню та відновленню корінних 

дубових насаджень Парку. 
   Також було погоджено НТР план науково-дослідних робіт на 2023 рік та перспектив-
ний план щодо підвищення ефективності рекреаційної діяльності та розвитку туриз-
му. 
   На розгляд членів НТР було представлено інформацію щодо еколого-освітньої ро-
боти, в умовах воєнного вторгнення в Україну, а також дотримання природоохорон-
ного режиму території Парку. 
   Засідання проходило онлайн.  Очно в засіданні взяв участь голова Гайсинської ра-
йонної ради Віталій Савчук. Також був присутнім голова Ольгопільської територіаль-
ної громади Микола Савченко. 

Ганна ДУДНИК, заступник директора, головний природознавець Парку 

   У лютому місяці відбувався облік диких тварин у межах території НПП «Кармелюкове 

Поділля». Організатором заходу були користувачі мисливських угідь ПЗФ. До яких долучи-

лися працівники Парку. Нажаль, погодні умови цієї зими, відсутність снігового покриву не 

сприяли більш об’єктивним методам  таксації, тому основним видом обліку було прове-

дення анкетування.  

Відділ Державної охорони Парку 

Фото надав Микола ТАРАНЕЦЬ 

    Із нагоди відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь  
(з 02.02 - 02.03.2023 р.)  національним природним парком «Кармелюкове Поділля», 
завдяки співпраці з НПП «Пирятинський»,  була отримана адаптована версія презен-
тації «Настав час для 
відновлення водно-
болотних угідь», яка в 
подальшому була по-
ширена між освітніми 
закладами Гайсинсько-
го району:  
- Флоринська ЗЗСО Бер-
шадської міської ради, 
Вербська ЗЗСО Чечель-
ницької ОТГ; 
- Ободівський, Верхівський, Новоободівський ліцеї;   
- Чечельницька гімназія; 
- еколого-натуралістичний центр дитячої творчості Ольгопільської сільської ради; 
- гурток «Юні екологи» Бершадської СЮН; 
 - КЗДО ясла-садок «Веселка». 
   Активну участь у акції прийняли вихованці екологічної  школи НПП «Кармелюкове 
Поділля». Щиро дякуємо всім за участь. 

Спостерігаємо разом 
   Цьогорічна зима не перестає нас дивувати своїми погодними 
примхами та  аномальним теплом. Теплі зимові місяці  відчутно 
впливають на тваринний та рослинний світ, збиваючи з пантели-
ку їх біологічний годинник. Кінець січня та початок  лютого був 
безсніжний та теплий,  нагадуючи  за температурним режимом 
весну. Аномально тепла погода цьогоріч призвела до процесів, 
які далеко не відповідають календарній порі року. Через анома-
льне тепло,  на території НПП «Кармелюкове Поділля»   на поча-
тку лютого  вже з’явилися перші  поодинокі квітуючі підсніжни-
ки,  на деяких деревах та кущах можна побачити бруньки, а са-
ме: на саджанцях  береки  на території Червоногребельського  розсадника. Тепла 
зима вводить в оману рослини своїм температурним режимом; через це багато цибу-
линних рослин, кущів та дерев вступають у стадію вегетації. Але, якщо згодом наста-
нуть сильні морози – бруньки замерзнуть, що, в свою чергу, призведе до загибелі 
рослин.  
   Очевидно, що така погода не могла не відзначитися на тваринах. Так, при прове-
денні патрулювання території Парку, інспекторами ПНДВ відмічено сліди  борсука 
європейського. Зазвичай у цей період він перебуває у зимовій сплячці, проте, судячи 
зі слідів та знімків фотопастки − цього не сталося.  
   На території Любомирського ПНДВ  відмічено 14  особин лелек,  з них 10 особин 
Лелеки білого (Ciconia ciconia)  та  4 особини  − Лелеки чорного  (Ciconia nigra), зане-
сеного до Червоної книги України, який є мігруючим видом для НПП «Кармелюкове 
Поділля». 

Наталія ШВЕЦЬ, науковий співробітник науково-дослідного відділу 
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Онлайн-тренінг «Методичні рекомендації до проведення польової практики  
з використання платформи «iNaturalist» 

   Однією із особливостей сучасної науки є залучення гро-
мадськості до наукових проєктів, задля здійснення рутин-
них досліджень під контролем фахівців, що є реалізацією 
популярних наразі принципів громадянської науки (citizen 
science). Вивчення біологічного різноманіття з викорис-
танням ресурсів iNaturalist є гарним прикладом таких 
проєктів.  
   16.02.2023 року науково-дослідний відділ, (а також від-
діл рекреації та еколого-освітньої роботи) мав можливість 
прийняти участь у тренінгу з використання платформи 
«iNaturalist»  у своїй роботі, а також в роботі служби дер-
жавної охорони та рекреації в тому числі. 
   Організаторами тренінгу виступили Голосіївський НПП, 
тренери: Горобчишин Володимир Анатолійович −старший 
науковий співробітник ДУ «Інститут еволюційної екології 
НАН України», доцент  кафедри молекулярної біотехноло-
гії і біоінформатики Інституту високих технологій Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат біологічних наук та Проценко Юрій Валерійович 
− ентомолог, еколог НПП «Пирятинский», кандидат біоло-
гічних наук, а також кафедра екології та зоології КНУ ім. 
Шевченка. 
   Методичні рекомендації знайомлять з основним функ-
ціоналом платформи iNaturalist, яка може бути застосова-
на для вивчення та аналізу місцевої фауни під час прове-
дення польових занять із зоології.  
   Використання мобільного застосунку iNaturalist дозво-
ляє урізноманітнити традиційну екскурсію в природі, 
сприяючи використанню смартфону, як інструменту для 
створення записів та визначення зоологічних об’єктів. 
   ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО INATURALIST 
iNaturalist є глобальною соціальною мережею та інтернет
-спільнотою для вивчення біологічного різноманіття пла-
нети, яка була створена як магістерський проект трьох 
студентів Школи інформації Каліфорнійського університе-

ту в 2008 році та отримала міжнародну підтримку за ініці-
ативи Каліфорнійської академії наук (California Academy 
of Sciences) та Національного географічного товариства 
(National Geographic Society) в 2017  році (див. більше тут: 
https://www.inaturalist.org/pages/about). 
   Платформа iNaturalist допомагає своїм користувачам: 
поділитися спостереженнями за дикою природою зі спі-
льнотою; бути обізнаним щодо актуальних проєктів з ви-
вчення біологічного різноманіття певної місцевості та до-
лучитися до них; отримати допомогу фахівців щодо іден-
тифікації біологічних об’єктів; упорядкувати власні спосте-
реження та провести їх аналіз; розширити знання про 
види та закономірності їх поширення. 
   Щодня платформою iNaturalist користуються біля 80 
тисяч активних користувачів з 240 країн світу. Наразі в 
мережі міститься інформація про більш як 31 мільйон 
спостережень за 250 тисячею видів. Більше про актуальну 
статистику використання iNaturalist у світі див. тут: https://
www.inaturalist.org/stats. Завантажити брошуру про iNatu-
ralist можна тут: https://static.inaturalist.org/
wiki_page_attachments/1524-original.pdf.  
   Платформа iNaturalist є найпопулярнішим ресурсом для 
вивчення біологічного різноманіття в світі, яка є повністю 

безкоштовною для своїх користувачів й існує за підтрим-
ки місцевих громад та спонсорів. Вона функціонує як: 
сайт (https://www.inaturalist.org/); застосунок для смарт-
фону, який можна завантажити в GooglePlay. 
Спостереженням в iNaturalist називають реєстрацію окре-
мого сучасного організму (як самого організму, так і його 
сліду, гнізда, пісні тощо) у певному місці в певний час. 
Таким чином, кілька фотографій одного організму мають 
бути обов’язково об’єднані в одному спостереженні. 
   Спостереження дослідницького рівня (Research Quality 
observations або Research Grade, RG), яке може бути вико-
ристане у наукових дослідженнях, має відповідати кіль-
ком критеріям:  містити дату; містити географічну прив'яз-
ку (тобто має координати широти/довготи);  містити фо-
тографію або звуки;  стосується дикого організму в його 
природному середовищі; видова приналежність організ-
му підтверджена (верифікована) експертами: дві третини 
експертів, які брали участь у визначенні, погоджуються із 
запропонованою назвою виду. 
   Чим більше учасників залучено до подібних проєктів, 
тим точніші дані отримують фахівці. Особливо цінною 
зараз стає інформація про особливості фенології та поши-
рення видів в умовах кліматичних змін, а також про дина-
міку поширення інвазійних видів у певних регіонах. У на-
шій країні проєкти громадянської науки з моніторингу 
біологічного різноманіття залишаються маловідомим ін-
струментом досліджень. 
   Сподіваємось, застосування нової методики проведення 
досліджень буде сприяти розвитку цієї відносно нової 
форми взаємодії науки, освіти й волонтерської діяльності. 
Просимо усіх зацікавлених осіб долучатися до участі. 
   Дякуємо нашим колегам у можливості прийняти участь 
у даному тренінгу. 

Любов МАРКІВСЬКА,  
начальник науково-дослідного відділу 

Участь в онлайн-семінарі «Резервати ОТОП: досвід природоохоронної діяльності НУО»  
   Знайомство з досвідом OTOП щодо впровадження при-
родоохоронних заходів на природно-заповідних терито-
ріях Польщі, (зокрема ОТОП: об'єднане товариство охоро-
ни птахів) та визначення перспективних можливостей 
застосування цього досвіду в  України. Розглядалися  пи-
тання охорони цінних оселищ, організація роботи волон-
терів, співпраця з природоохоронними територіями та 
іншими НУО, організаційно-правові питання створення та 
управління природоохоронними територіями 
   Дана ідея прийшла Наталіії Брусенцовій (науковець, 
орнітолог з України), яка у свій час перебувала на одній із 
конференцій у Польщі. Польські колеги-орнітологи підт-
римали цю ідею, і в результаті 15.02 2023 року відбулось 
проведення даного семінару. 
   Директор Товариства охорони птахів BirdLife Ukraine 
Олег Дудкін наголосив, що польські колеги підтримують 
Україну, особливо у такі для нас важкі часи, та дуже хо-
чуть допомогти зберегти природу, біорізноманіття на сво-
єму особистому прикладі. А також поділитися, як на прак-
тиці це відбувалося на їх заповідних територіях, з якими 
проблемами стикнулися та як шукали вихід із даної ситуа-
ції. 
   Тож ми хочемо ознайомити читачів газети про дуже 
цікавий досвід на прикладі збереження рідкісного, цінно-
го виду птаха – очеретянки прудкої  в околиці річки Беб-
жа (Ярослав Крогулець) та Бебжанському НПП (Лукас Му-
ха. Польща). 
   Ярослав Крогулець ознайомив  із цінним для науки ви-
дом птахів та представив презентацію по збереженню та 
відновленню популяції цього виду (очеретянки прудкої). 
(Очеретянка прудка − це співаючий птах (у нас в Україні 
представлений на Поліссі, як ендемічний вид), найрідкіс-

ніший вид птахів 
на континенталь-
ній частині Євро-
пи.) 
   Дана територія 
(околиця р. Беб-
жа) представлена 
болотяною міс-
цевістю, яка по-
чала заростати 
деревами та ку-

щами. В результаті 15 га території, тобто оселище очере-
тянки прудкої, опинилося під загрозою існування. У зв'яз-
ку з дуже обмеженим бюджетом, вирішити цю проблему 
стало практично неможливим. На допомогу прийшов 
ОТОП. А потім, коли Польща увійшла до ЄС, кошти почали 
залучати із Проєктів Life.  
   Розпочали підготовку Проєкту про те, як вони будуть 
охороняти очеретянку прудку на наступні роки. Офіціян-
тами Програми виступили ОТОП та інші Парки (Польщі). 
Кожен Проєкт мав кошти – 5 млн. євро. Звісно, що це пок-
ладало велику відповідальність: як використати дані кош-
ти і що робити далі, коли Проєкт закінчиться. Крім того, 
спільно з Міністерством було створено Пакет охорони 
птахів (систему заходів, які потрібно вживати для комфо-
ртного життя очеретянки). 
   В результаті виконання Проєкту було придбано необхід-
ну техніку для косіння трави, найнято людей, які працю-
вали на цій техніці. 
   В рамках Проєкту було викошено 6 тис. га, а 5 тис. га 
надано в оренду фермерам для косіння. Завдяки співпра-
ці фермерів із Міністерством с/г, можна було отримати 
дотацію. Це в свою чергу зацікавлювало фермерів у вико-
нанні даної угоди. 
   В результаті виконання даного Проєкту − 6 тис. га боло-
тистих територій піддані охоронним заходам, а це, в свою 
чергу, призвело до збільшення популяції очеретянки пру-
дкої.  
   У Бебжанському НПП (Лукас Муха) залучали до роботи 
(для підрахунку птахів) волонтерів, які просто йшли і раху-
вали співаючих самців «по дорозі». Тобто таким методом 
визначали кількість особин. 
   В результаті таких досліджень очеретянку було виявле-
но, навіть, поза межами Парку,  проте  було невідомо, як 
вид буде існувати далі. Тож було вирішено: ОТОП взяти в 
оренду ці території і створити сприятливі умови для попу-
ляції очеретянки. Звичайно всі землі викупити не вдалося. 
Було запропоновано брошуру про дотацію для орендарів, 
щоб вели господарство так, щоб воно не загрожувало 
популяції очеретянки. 
   Також було замовлено Менеджмент-план для реалізації 
намічених питань та проблем. Звичайно найважливішим 
було: косити траву. Використовувалось механізоване ко-
сіння та с/г техніка. Вивозити скошену біомасу допомага-

ли британські партнери. 
   Завдяки  програмі було побудовано СТО  для тракторів – 
ремонтну базу з усім із відповідним обслуговуючим шта-
том працівників. 
   В результаті викошування трави зібралась велика кіль-
кість сіна, з якою необхідно було щось робити. Напри-
клад, використовувати як біомасу для  компосту чи виго-
товлення брикетів. Вирішили виготовляти брикети. Тож 
постала необхідність про участь в іншій програмі Life, але 
уже по виготовленню брикетів. Було закуплено необхід-
ний інвентар. Дані палети почали використовувати для 
опалювання в електростанціях.  
   Проте, з часом політика змінилась, і стало невигідно 
цим займатися. 
Тож вирішили 
продати це обла-
днання. А що да-
лі?.. 
   Звичайно, що 
якусь частину із 
цієї біомаси було 
використано як 
їжу для тварин.  
   Наразі ОТОП 
працює для трьох 
заповідників і виконує роботи із косінням. 
   Звичайно це лише одна із презентацій, яка була пред-
ставлена на даному семінарі, з якою ми хотіли поділити-
ся.  
   Ми дуже вдячні нашим колегам із України та Польщі, які 
надали нам можливість прийняти участь у даному семіна-
рі. Адже  ми дізнались, як завдяки проєкту Life, можна 
вирішити, здавалося б невирішені питання у сфері збере-
ження та відновлення рідкісних видів тварин. Адже на 
сьогодні, у зв'язку із відсутністю фінансування взагалі на 
будь-які заходи,  лише завдяки участі у подібних програ-
мах, можна виконати поставлені завдання по збережен-
ню рідкісних видів тварин та рослин, зокрема,  в тому 
числі. 
   Сподіваємось і надалі мати можливість приймати участь 
у не менш цікавих семінарах чи тренінгах, тощо. 

Любов МАРКІВСЬКА,  
начальник науково-дослідного відділу 
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Адміністрація   
та весь колектив   

НПП “Кармелюкове Поділля” 
щиро вітає  

з Днем народження 

19.02— Брижатого Анатолія Івановича, 
дільничого інспектора Дохнянського ПНДВ. 

   З днем народження вітаємо! У цей прекрасний 
день нехай збудуться всі найбажаніші мрії. Стабіль-
ності по життю, здоров'я, щастя і благополуччя в ро-
дині.  
   Нехай оточують люди, які цінують, люблять і хочуть 
бути поруч. Завжди будьте опорою в сім'ї, відваж-
ним чоловіком, для якого досяжні всі цілі. Щоб опти-
мізму і сил з кожним роком ставало більше, і моло-
дість вирувала в душі!  

День знань про бабака 

Полярний красень – білий ведмідь 

    7 лютого 2023 року в екошколі НПП 
«Кармелюкове Поділля» було проведе-
не заняття. Розроблений працівниками 
відділу рекреації та еколого-освітньої 
роботи кросворд допоміг дітям розга-
дати тему заняття: «Бабак – тварина 
степу». 
    Представлена дітям для перегляду 
відеопрезентація ознайомила з цікави-
ми фактами з життя тварини: бабаки 

мешкають в Євразії та Північній Америці;  це  - великі тварини, з короткими лапками, 
потужними зубами і кігтями; у світі налічуєть-
ся 14 видів бабаків; в Україні мешкає тільки 
степовий бабак. Не менш цікаво було почути  
звуки, які видає  під час небезпеки тварина. 
   На завершення заняття був проведений май-
стер-клас - виготовлення аплікації-брелока зі 
світловідбиваючого паперу «Бабак в нірці». 
Даний виріб вихованці екошколи зможуть 
причепити до своїх рюкзачків, щоб бути поміт-
ними на дорозі в темну пору доби, тим самим 
убезпечити своє життя.  

Лілія СОШНІКОВА, провідний фахівець з рекреації 

День кота в Європі 
   У світі практично немає людей, байдужих до котів. Любов 
та прихильність до пухнастиків настільки велика, що у них 
обов’язково мало з’явитися спеціальне свято. День кота в 
Європі відзначають 17 лютого з 1992 року. 
    14 лютого 2023 року в екологічній школі НПП 
«Кармелюкове Поділля» працівниками відділу рекреації та 
еколого-освітньої роботи було проведено екологічне заняття 
на тему «День кота в Європі». 
    Теоретична частина в цікавій формі розширила знання ді-
тей про кішок, їх різноманітність, характер, звички. Вихованці 
екошколи познайомились з найпопулярнішими їх породами. 
Надзвичайних знань до-

дав дітям відео перегляд «Цікаві факти про котів». 
    Наприкінці теоретичної частини відбулась ви-
ставка - знайомство з котиками вихованців екош-
коли, де вони із захопленням розповідали про 
своїх домашніх улюбленців, бажання турбуватися 
про них, допомагати та захищати. 
    Особливих емоцій додав майстер-клас з вигото-
влення закладки «Кіт з фетру». І хоча у всіх були 
однакові шаблони для виготовлення, як і у житті, 
котики у всіх вийшли абсолютно різними. 

Анна ШУТКЕВИЧ, провідний фахівець з екологічної освіти 

Правила підгодівлі диких тварин 
   10 лютого 2023 року в еко-
логічній школі працівника-
ми відділу рекреації та еко-
лого-освітньої роботи НПП 
«Кармелюкове Поділля» 
було проведено екологічне 
заняття на тему «Правила 
підгодівлі лісових звірів». 
   Під час теоретичної части-

ни діти переглянули відео «Як зимують звірі?», пограли в гру «Хто 
де зимує?», дізналися, які існують правила підгодівлі лісових тва-
рин, адже кожен їх вид має свої переваги в їжі. 
   Наприкінці теоретичної частини вихованці закріпили свої знання 
у вигляді веселої гри «Вгадай їжу лісових мешканців», де прояви-
ли неабияку активність та уважність. 

Анна ШУТКЕВИЧ, провідний фахівець з екологічної освіти 

   Для того, щоб люди могли більше дізнатися про білих 
ведмедів, про вплив кліматичних змін на життя цих ціка-
вих тварин та можливі дії для збереження цього рідкісного 
виду, некомерційна організація Polar Bear International 
заснувала в 2014 році День полярного ведмедя.  У всьому 
світі його відзначають 27 лютого.  
   28 лютого в екологічній школі НПП «Кармелюкове Поділ-
ля» відбулося заняття «Полярний красень – білий вед-
мідь». 
   З відеопрезентації діти дізналися, що полярний ведмідь 
– це один з найбільших хижаків планети. Однак, останнім 
часом льодовики Арктики тануть швидше, ніж можуть від-
новитися. Це негативно впливає на всю арктичну екосистему, але найбільше страждають полярні ведмеді. 
Вони поступово втрачають природне середовище проживання та джерела їжі, гинуть від голоду і хвороб. 

Якщо не зупинити згубний вплив , то ми назавжди можемо втра-
тити такого унікального красеня – велетня полярного ведмедя. 
   Цікавинкою заняття була «Полярна пошта», де вихованці екош-
коли отримали листи від господарів холодних арктичних просто-
рів та відповідали на їх питання. 
   Під час практичної частини заняття діти виготовляли іграшку 
«Полярний ведмедик» із паперових стаканчиків.  У кожного ви-
йшов свій красивий та пустотливий ведмедик, який нагадувати-
ме їм про нашу зустріч. 

Лілія СОШНІКОВА, провідний фахівець з рекреації 

Всесвітній день захисту морських ссавців  
   У всьому світі 19 лютого відзначається Всесвітній 
день захисту морських ссавців або День китів, засно-
ваний у 1986 році, коли силу набрав чинності морато-
рій на китовий промисел, введений Міжнародною 
китовою комісією. 
   17 лютого 2023 року в екологічній школі НПП 
«Кармелюкове Поділля» працівниками відділу рек-
реації та еколого-освітньої роботи було проведено 
екологічне заняття «Всесвітній день китів». 
   Під час теоретичної частини, діти дізналися більше 

про підводний світ, його мешканців, звернули увагу на 
загрозу зникнення морських ссавців. 
   Особливу активність вихованці проявили під час вік-
торини «У світі китів». 
   Практична частина була представлена майстер-
класом - виготовлення об’ємної фігурки кита із повіт-
ряного пластиліну. 

Анна ШУТКЕВИЧ, провідний фахівець  
з екологічної освіти 


