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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК “ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”
1.1. Територіальна структура парку

Відповідно до Указу Президента № 474/96 Проектів організації території національного
природного парку “Подільські Товтри”, охорони, відтворення та рекреаційного використання
його природних комплексів і об’єктів (2002, 2012 р.р.) Національний природний парк “Подільські
Товтри” створено на площі 261,316 тис.га на землях адміністративних районів: Кам’янець Подільського та Чемеровецького і частини Городоцького.
В постійне користування національному парку передано 3081,5 га відповідно до Указу
Президента № 474/96 від 27.06.1996 р., решта території – 258234,5 га – включено до загальної
площі парку без вилучення у землекористувачів.
Постановою КМУ № 681 від 26 квітня 2007 р. «Про вилучення, надання у постійне
користування і в оренду земельних ділянок для суспільних та інших потреб, погодження місць
розташування об'єктів і зміну цільового призначення земель».
Станом на 31.12.2016 р. обсяг наданих у постійне користування земель складає 4536,0 га
або 1,73% від загальної площі НПП.
Адміністративно-господарський поділ території
станом на 31.12.2018 рік.
Таблиця 1.1.1.
№
п/п

Місце
знаходження їх
контор

Назви лісництв, дільниць
землекористувачів

Площа, га
по адмінрайонах

Віддаль до
контори
установи, км

Всього,
га

А. ЗЕМЛІ НАДАНІ УСТАНОВІ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Кам'янець-Подільське
м. Кам'янець828,8
828,8
ПОНДВ
Подільський
2. Чемеровецьке ПОНДВ в
смт.Сатанів
759,41
759,41
т.ч..Городоцький р-н
131,71
131,71
Чемеровецький р-н
627,7
627,7
3. Наддністрянське ПОНДВ
с.Демшин
1458.3
1458.3
4. Староушицький ПОНДВ
с.Колодіївка
1489,5
1489,5

Разом:

70
40
35
50

4536,0

Таблиця 1.1.2.

Розподіл земель НПП «Подільські Товтри» за угіддями
в розрізі адміністративних районів

Угіддя

Площі
угідь в
межах
земель,
наданих
НПП у
постійне
користува
ння

Площі угідь в
межах земель,
що знаходяться
в користуванні
(власності)
інших
землекористува
чів (власників),
земель запасу
та інших
земель, не
наданих у
постійне
користування
чи власність,
всього

У тому числі
Разом в межах
НПП
Кам’янецьПодільський
район
га

Чемеровецький район

га

%

га

%

3 Сільськогосподарські
землі, усього

100,2

2,2

195756,4

76,2

109862,9 71,44

76093,5

4 з них: - сільгоспугіддя

98,6

2,1

190975,6

74,4

107276,1 69,76

1,6

–

4777,5

1,9

2586,77

14- інші
17+20

15

%

1,68

га

Городоцький район

%

га

%

82,00 9900,2

67,16

195856,6

74,95

74062,5

79,81 9735,6

66,04

191074,2

73,12

2030,92

2,19

1,09

4779,06

1,83

%

га

161,37

Угіддя

Площі
угідь в
межах
земель,
наданих
НПП у
постійне
користува
ння

га

%

Площі угідь в
межах земель,
що знаходяться
в користуванні
(власності)
інших
землекористува
чів (власників),
земель запасу
та інших
земель, не
наданих у
постійне
користування
чи власність,
всього

га

%

18 - забруднені
сільськогосподарські
угіддя, які не
використовуються в
сільськогосподарськом
у виробництві
5 з сільгоспугідь: - рілля

1,0

–

158123,6

61,6

6 - перелоги
7 - багаторічні
насадження
11 - сіножаті

У тому числі
Разом в межах
НПП
Кам’янецьПодільський
район

Чемеровецький район

Городоцький район

га

%

га

%

га

%

га

%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

85685,8

55,72

64485,5

69,49 7953,3

53,95

158124,6

60,51

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4817,3

3,13

2005,8

2,16

351,1

2,38

7174,2

2,75

5842,7

3,80

3215,8

3,47

389,6

2,64

9448,1

3,62

2,1

16229,8

6,3

10930,3

7,11

4355,5

4,69

1041,6

7,07

16327,4

6,25

21 Ліси та інші лісовкриті
3318,4
площі, усього

73,1

35102,1

13,7

24616,5

16,01

9870,3

10,64 3933,7

26,69

38420,5

14,70

22 з них: - лісові землі,
усього

2661,2

58,9

35024,8

13,6

23926,1

15,56

9856,5

10,62 3903,4

26,48

37686

14,42

90,7

2,0

661,0

0,3

690,4

0,45

13,8

0,01

47,5

0,32

751,7

0,29

5,1

0,1

11039,0

4,3

7016,9

4,56

3549

3,82

478,2

3,24

11044,1

4,23

3,0

0,1

404,0

0,2

243,89

0,16

131,8236

0,14

31,27

0,21

406,9836

0,16

0

0,00

4,4549

0,00

0

0,00

4,4549

0,00

12 - пасовища

28 - чагарники
34 Забудовані землі,
усього
63 Відкриті заболочені
землі, усього
66 Сухі відкриті землі з
особливим рослинним
покривом
67 Відкриті землі без
рослинного покриву
або з незначним
рослинним покривом

97,6

1104,4

24,5

6487,8

2,5

5078,26

3,30

2211,93

2,38

302,06

2,05

7592,25

2,91

72 Води, усього

4,9

0,1

7873,3

3,1

6845,03

4,45

940,0864

1,01

93,07

0,63

7878,1864

3,01

73 з них: - природні
водостоки

1,0

–

767,9

0,3

439,64

0,29

284,0584

0,31

45,25

0,31

768,9484

0,29

63,14

0,04

149,261

0,16

26

0,18

238,401

0,09

0

0,00

56,5

0,06

0

0,00

56,5

0,02

333,14

0,22

450,2675

0,49

21,82

0,15

805,2275

0,31

6009,1

3,91

0

0,00

0

0,00

6009,1

2,30

74 - штучні водостоки
75 - озера, лимани
76 - ставки

3,9

0,1

801,3

0,3

77 - водосховища
2 Разом земель:
Усього:

4536,0 100,0 256780,2

100,0

153774

100,00

92800,96

100,00 14741

100,00 261315,96 100,00

4536,0 100,0 256780,2

100,0

153774

100,00

92800,96

100,00 14741

100,00 261315,96 100,00

1.2.Функціональне зонування в межах НПП "Подільські Товтри"
Розподіл земель НПП за функціональними зонами станом на 2018 рік

Таблиця 1.2.1

Площа за функціональними зонами
Регульованої Стаціонарної
Заповідна
Господарська
рекреації
рекреації
1
2
3
5
7
А) землі, надані НПП у постійне користування
134,0
624,9
0,0
0,5
Чемеровецьке ПОНДВ
10,7
756,5
21,8
39,8
Кам’янець-Подільське ПОНДВ
326,1
1125,3
0,0
6,9
Наддністрянське ПОНДВ
182,3
1225,3
49,3
32,6
Староушицьке ПОНДВ
Разом постійне користування
653,1
3732,0
71,1
79,8
Б) землі інших землекористувачів
Чемеровецьке ПОНДВ
ДП «Кам’янець-Подільський лісгосп»
Кадиївске лісництво
78,3
102,0
0,0
252,7
Циківський лісовий розсадник
23,1
104,0
0,0
1261,9
ДП «Ярмолинецький лісгосп»
Сатанівське лісництво
246,5
3061,7
57,5
379,3
Вишнівчицьке лісництво
550,5
456,7
0,0
2648,8
0,0
0,0
0,0
598,0
Городоцьке СЛАП «Горліс»
10,1
1068,0
0,0
1667,9
Чемеровецьке СЛГО «Агроліс»
Інші землекористувачі та
94236,2
землевласники
Разом Чемеровецьке ПОНДВ
908,5
4792,4
57,5
101044,8
Кам’янець-Подільське ПОНДВ
ДП «Кам’янець-Подільський лісгосп»
Маківське лісництво
124,6
650,5
0,0
1250,9
Кадиївске лісництво
0,0
0,0
0,0
2395,0
Панівецьке лісництво
82,0
1989,0
82,0
851,0
КП «Надра Кам’янеччини»
Майстерська дільниця № 1
0,0
0,0
0,0
2636,0
Майстерська дільниця № 2
0,0
0,0
0,0
1028,0
Інші землекористувачі та
83212,8
землевласники
Разом Кам’янець-Подільське ПОНДВ
206,6
2639,5
82,0
91373,7
Наддністрянське ПОНДВ
ДП «Кам’янець-Подільський лісгосп»
Кадиївске лісництво
0,0
0,0
0,0
165,0
Панівецьке лісництво
0,0
215,0
0,0
0,0
Подільське лісництво
259,0
991,6
0,0
1548,4
КП «Надра Кам’янеччини»
Майстерська дільниця № 2
0,0
0,0
0,0
1281,0
Майстерська дільниця № 3
0,0
0,0
0,0
992,0
Інші землекористувачі та
24950,6
землевласники
Разом Наддністрянське ПОНДВ
259,0
1206,6
0,0
28937,0
Староушицьке ПОНДВ
ДП «Кам’янець-Подільський лісгосп»
Подільське лісництво
255,7
88,3
0,0
373,0
Староушицьке лісництво
0,0
540,0
0,0
1656,0
КП «Надра Кам’янеччини»
Майстерська дільниця № 3
0,0
0,0
0,0
1330,0
Інші землекористувачі та
21049,4
землевласники
Разом Староушицьке ПОНДВ
255,7
628,3
0,0
24408,4
Разом земель інших користувачів
1629,8
9266,8
139,5
245763,9
УСЬОГО
2282,9
12981,2
208,6
245843,2
Назва структурних підрозділів НПП,
землекористувачів і землевласників

Разом

9
759,4
828,8
1458,3
1489,5
4536,0

433,0
1389,0
0,0
3745,0
3656,0
598,0
2746,0
94236,2
106803,2
2026,0
2395,0
3004,0
2636,0
1028,0
83212,8
94301,8
165,0
215,0
2799,0
1281,0
992,0
24950,6
30402,6
717,0
2196,0
1330,0
21049,4
25292,4
256800,0
261315,9

Таблиця 1.2.2
Розподіл загальної площі земельних ділянок, наданих у постійне користування НПП,
за функціональними зонами, га та у %
У тому числі за функціональними зонами

Природоохоронне
науково-дослідне
відділення

Загальна
площа

Чемеровецьке ПОНДВ

759,4

624,9

828,8

756,5

1458,3

1124,3

Староушицьке ПОНДВ

1489, 5

1225,3

Разом, га

4536,0

%

100

Кам’янець-Подільське
ПОНДВ
Наддністрянське
ПОНДВ

зона регульованої зона стаціонарної
заповідна зона господарська зона
рекреації
рекреації

134,0

0,5

10,7

39,8

326,1

7,4

49,3

182,3

32,6

3732,0

71,1

653,1

79,8

82,3

1,6

14,4

1,7

21,8

Таблиця 1.2.3
Розподіл лісових ділянок у межах НПП за їх категоріями у розрізі функціональних зон
Категорія
лісових
земель
Вкриті
лісовою
рослинністю
лісові
ділянки –
усього
у т. ч. - лісові
культури
Не вкриті
лісовою
рослинністю
лісові
ділянки усього
У тому числі:
- незімкнуті
лісові
культури
- лісові
розсадники,
плантації
- загиблі
насадження
- зруби
- галявини
- біогалявини
- лісові
шляхи,
просіки тощо
Разом лісових
ділянок

Вкриті
лісовою
рослинністю

1951.0

97.75

Зона
Зона
регульованої
стаціонарної
рекреації
рекреації
га
%
га
%
Усього по НПП
10924.9 92.76
44.4 67.17

281.9

14.12

5844.4

49.63

41.2

62.33

11966.7

54.85

18134.2

50.86

45.0

2.25

852.1

7.24

21.7

32.83

1606.0

7.36

2524.8

7.08

3.6

0.18

90.7

0.77

764.9

3.50

859.2

0.00
2.41

0.4

0.02

28.6

0.24

86.7

0.40

115.7

0.32

Заповідна зона
га

%

Господарська
зона
га

25.4
15.6

1.27
0.78

1996.0

100.00

11777.0

0.06
0.24
4.82
1.11

21.5
0.2

100.00

66.1

га

%

%

20211.7

92.64

33132.0

92.92

0.5
6.9
28.4
567.0
130.5

Усього

0.5

32.53
0.30

257.1
148.8
137.2
210.8

1.18
0.68
0.63
0.97

264.0
177.2
751.1
357.1

0.74
0.50
2.11
1.00

100.00

21817.7

100.00

35656.8

100.00

2661.2

80.69

В тому числі за користуванням:
У межах земель, наданих адміністрації НПП у постійне користування
368.0
94.70
2237.3
80.70
44.4 67.17
11.5
16.13

Категорія
лісових
земель
лісові
ділянки –
усього
у т. ч. - лісові
культури
Не вкриті
лісовою
рослинністю
лісові
ділянки усього
У тому числі:
- лісові
розсадники,
плантації
- біогалявини
- лісові
шляхи,
просіки тощо
Разом лісових
ділянок
Вкриті
лісовою
рослинністю
лісові
ділянки –
усього
у т. ч. - лісові
культури
Не вкриті
лісовою
рослинністю
лісові
ділянки усього
У тому числі:
- незімкнуті
лісові
культури
- лісові
розсадники,
плантації
- загиблі
насадження
- зруби
- галявини
- біогалявини
- лісові
шляхи,
просіки тощо
Разом лісових
ділянок

Заповідна зона
га

%

Зона
регульованої
рекреації
га
%

Зона
стаціонарної
рекреації
га
%

Господарська
зона
га

Усього
га

%

%

1.5

0.39

1430.7

51.61

41.2

62.33

6.2

8.70

1479.6

44.86

20.6

5.30

534.9

19.30

21.7

32.83

59.8

83.87

637.0

19.31

3.8

5.33

3.8

0.12

18.5
2.1

4.76
0.54

513.3
21.6

18.52
0.78

21.5
0.2

32.53
0.30

55.9
0.1

78.40
0.14

609.2
24.0

18.46
0.73

388.6

100.00

2772.2

100.00

66.1

100.00

71.3

100.00

3298.2

100.00

У межах земель, що знаходяться у користуванні інших землекористувачів
1583.0
98.48
8687.6
96.48
20200.2 92.89
30470.8

94.17

280.4

17.44

4413.7

49.01

11960.5

55.00

16654.6

51.47

24.4

1.52

317.2

3.52

1546.2

7.11

1887.8

5.83

3.6

0.22

90.7

1.00

764.9

3.53

859.2

2.65

0.4

0.02

28.6

0.32

82.9

0.38

111.9

0.35

0.5

6.9
13.5

0.43
0.85

6.9
28.4
53.7
108.9

1607.4

100.00

9004.8

0.5

0.08
0.32
0.60
1.20

257.1
148.8
81.3
210.7

1.18
0.68
0.37
0.97

264.0
177.2
141.9
333.1

0.82
0.55
0.44
1.02

100.00

21746.4

100.00

32358.6

100.00

Проект організації території національного природного парку "Подільські Товтри", охорони,
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів
(м.Київ, 2012 р.том 2)

2. НАУКОВІ ПОЛІГОНИ
2.1. Постійні пробні площі
Продовжували вести моніторингові спостереження на 65 ППП, в поточному році закладено
3 ППП, паспорти на які додаються.
Паспорт на пробну площу № 66
1. Загальні відомості.
1.1. Призначення площі та об’єкти спостережень.
Дослідження особливостей механізму формування та акумуляції колювіально-делювіальних
відкладів в межах схилових та прилеглих типів місцевостей. Обґрунтування заходів, щодо
оптимізації переміщення ерозійного матеріалу та закріплення нестабільних схилових
поверхонь.
1.2. Дата закладання площі.
2019 р.
1.3. Розміри площі та її розміщення на території (із прив’язкою до картосхеми).
Площа – 2,5 га. Досліджувана ділянка схилової поверхні знаходиться в межах лівого схилу
долини р. Тернави поблизу с. Китайгород.
1.4. Маркування (із зображенням маркувальних знаків).
1.5. Методика спостережень (із вказівкою інструментарію).
Закладка реперів, для параметричних досліджень.
Візуальні обстеження, натурні описи, літогентичне вивчення гранулометричного складу та
закономірностей геопросторового переміщення колювіально-делювіальних відкладів в
межах схилу .
1.6. Відповідальний виконавець.
Я. Й. Вітвіцький
2. Характеристика природних умов.
2.1. Положення в рельєфі, висота над рівнем моря (для гірських). Форми мікрорельєфу.
Пробна площа розташована в межах схилового типу місцевості, південно-західної експозиції.
Чітко виражені такі елементи мікрорельєфу, як яри та лінійні вимоїни. Крутість схилу є
значною, більше 50°, в деяких місцях утворені прямовисні «стінки» із висячими карнизами.
Корінними породами виступають доломітизовані вапняки, мергелі силурійського періоду,
які визначаються моноклінальним заляганням пластів. В основі схилу сформований
колювіально-делювіальних шлейф, складений щебенистим матеріалом з різним
гранулометричним складом.
2.2. Характеристика підстилаючих та грунтоутворюючих порід.
Грунтовий профіль відрізняється відповідно до геоморфологічних обрисів схилу. Внаслідок
значної крутості ґрунтовий покрив є малорозвинутим і в основному сформований в основі
колювіально-делювіального шлейфу закріпленого рослинністю, вище знаходяться
щебенисті відклади внаслідок денудаційного руйнування схилу річкової долини та
прямовисні ділянки корінних силурійських порід.
2.3. Характер зволоження.
Зволоження атмосферно-транзитне.
2.4. Грунти (механічний склад, тип та вид ґрунту).
3. Фактори негативного впливу на природний комплекс (в минулому і нині).
3.1. Антропогенні.
Випасання ВРХ.
3.2. Пірогенні. Не спостерігали
3.3. Інші види впливу. Незначне накопичення побутового сміття
3.4. Рослинний покрив (назва синтаксономічної одиниці рослинного угруповання, для лісових
ділянок – вік деревостану).
4. Спеціальні відомості.
4.1. Дата проведення спостережень.
Протягом року – проводяться спостереження та параметричні виміри гравітаційного
переміщення делювіально-колювіального матеріалу, фіксування процесів перебігу

акумуляції та денудації, аналіз впливу зливових опадів та сніготанення. Моніторинг
перебігу геоморфологічних процесів.
4.2. Характеристика угруповання тварин (фауністичного комплексу). Тут наводиться кількість
зареєстрованих видів і сумарна чисельність особин.
4.3. Характеристика стану популяцій окремих видів.
4.3.1. Розміщення популяцій на території пробної площі з картосхемами розміщення
індивідуальних територій, а також гнізд, нір тощо.
4.3.2. Фенологія розмноження.
4.4. Випадки загибелі тварин, в тому числі кладок, пташенят, причини загибелі.
5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на
пробній ділянці.
6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці, в тому
числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних.
7. Підпис виконавця.

Рис. 2.1.1. Схема розташування ППП №66

Паспорт на пробну площу № 67
1. Загальні відомості.
1.1. Призначення площі та об’єкти спостережень.
Вивчення ерозійних процесів в межах схилового типу місцевостей під впливом
антропогенного навантаження. Розробка рекомендації, щодо оптимізації яружних
систем в межах схилового та прилеглих типів місцевостей.
1.2. Дата закладання площі.
2019 р.
1.3. Розміри площі та її розміщення на території (із прив’язкою до картосхеми).
Площа – 12,15 га. Досліджувана ділянка яружної площі знаходиться в межах лівого схилу
долини р. Тернави поблизу с. Китайгород.
1.4. Маркування (із зображенням маркувальних знаків).
1.5. Методика спостережень (із вказівкою інструментарію).
Закладка реперів, для параметричних досліджень.
Візуальні обстеження, натурні описи площинних змивів та первинних ерозійних форм.
1.6. Відповідальний виконавець.
Я. Й. Вітвіцький
2. Характеристика природних умов.
2.1. Положення в рельєфі, висота над рівнем моря (для гірських). Форми мікрорельєфу.
За геоморфологічними умовами територія розташована в межах Придністерської височини,
що входить до Подільського плато. Основною досліджуваною морфоскульптурою виступає
ерозійна форма – яр. За морфологічними особливостями дана флювіальна форма є схилового
типу із розгалуженим верхів’ям. У плані яр прорізає корінні скельні породи фанерозою та пухкі
лесовидні суглинки.
2.2. Характеристика підстилаючих та грунтоутворюючих порід.
Грунтоутворюючі породи відрізняються відповідно гіпсометричному профілю даної
флювіальної форми рельєфу. Сформовані елювіальнно-делювіальні відклади, в нижній та
середній частині, представлені щебенистим дрібно- та грубоуламковим матеріалом осадових
порід фанерозою, горизонти яких відслонюються та перебувають під впливом ерозійних
процесів. Внаслідок значної ерозії верхів’я яру активно врізається в плейстоценові лесоподібні
суглинки, які виступають підстилаючими породами для сірих лісових грунтів.
2.3. Характер зволоження.
Індикаторами зволоження виступає лінійний ріст даної ерозійної форми в наслідок випадання
дощів та танення снігу.
4. Грунти (механічний склад, тип та вид грунту).
3. Фактори негативного впливу на природний комплекс (в минулому і нині).
3.1. Антропогенні.
Основні напрями антропогенного впливу: розорювання території прилеглої до зони розвитку
активних ерозійних процесів, випасання ВРХ, формування колій в межах ґрунтових шляхів.
3.2. Пірогенні. Не спостерігали
3.3. Інші види впливу. Незначна захаращеність та накопичення побутового сміття
3.4. Рослинний покрив (назва синтаксономічної одиниці рослинного угруповання, для лісових
ділянок – вік деревостану).
4. Спеціальні відомості.
4.1. Дата проведення спостережень.
Протягом року – проводяться спостереження та параметричні виміри гравітаційного
переміщення ерозійного матеріалу, фіксування процесів перебігу акумуляції та денудації,
аналіз впливу зливових опадів та сніготанення. Моніторинг особливостей антропогенного
навантаження.
4.2. Характеристика угруповання тварин (фауністичного комплексу). Тут наводиться кількість
зареєстрованих видів і сумарна чисельність особин.
4.3. Характеристика стану популяцій окремих видів.
4.3.1. Розміщення популяцій на території пробної площі з картосхемами розміщення
індивідуальних територій, а також гнізд, нір тощо.
4.3.2. Фенологія розмноження.

4.4. Випадки загибелі тварин, в тому числі кладок, пташенят, причини загибелі.
5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на
пробній ділянці.
6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці, в тому
числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних.
7. Підпис виконавця.

Рис. 2.1.2. Схема розташування ППП №67
Паспорт на пробну площу № 68
1. Загальні відомості.
1.1. Призначення площі та об’єкти спостережень.
Вивчення руслових деформацій та руслоформуючих чинників комплексів перебігу
акумулятивних та ерозійних процесів. Аналіз умов інтенсивності прояву бокової та глибинної
ерозії під впливом конусу виносу сформованого внаслідок флювіальних процесів. Дослідження
впливу антропогенного та природнього факторів на перебіг руслових деформацій.
1.2. Дата закладання площі.
2019 р.
1.3. Розміри площі та її розміщення на території (із прив’язкою до картосхеми).
Довжина –24 м. Досліджувана ділянка, являється поперечним перерізом, який закладений в
межах русла та прилеглих заплавних ділянок в нижній течії р. Тернави поблизу с. Китайгород.

1.4. Маркування (із зображенням маркувальних знаків).
1.5. Методика спостережень (із вказівкою інструментарію).
Закладка реперів, для параметричних досліджень.
Обстеження геоморфології дна річки, складання графіків поперечнго перерізу, натурні описи
гідрологічних явищ.
1.6. Відповідальний виконавець.
Я. Й. Вітвіцький
2. Характеристика природних умов.
2.1. Положення в рельєфі, висота над рівнем моря (для гірських). Форми мікрорельєфу.
Досліджувана ділянка розташована в межах руслової та прилеглої заплавної частини р.
Тернави поблизу населеного пункту Китайгород, на відстані 2 км вище за течією від
залізобетонного мосту. Поряд із визначеною ділянкою здійснюється розвантаження вод
прилеглого струмка з подальшим виносом ерозійного матеріалу. Морфологічні особливості
русла р. Тернави в зазначеному місці визначаються меандровим вигином, із широкою заплавою
на правому березі та стрімким схилом лівого берега. В наслідок бокової ерозійної роботи
здійснюється поступове врізання в делювіальні відклади схилу лівого берега, через що
спостерігається асиметричність річкової долини та дна русла р. Тернави.
2.2. Характеристика підстилаючих та грунтоутворюючих порід.
Внаслідок тектонічних особливостей території та ерозійної роботи, річка прорізала потужну
товщу силурійських відкладів, а на даний момент здійснюється глибинна ерозія в межах шарів
кембрійського та вендського періоду, які складені аргілітами, алевролітами та пісковиками.
2.3. Характер зволоження.
Тип живлення – змішаний, з переважаючим дощовим джерелом живлення.
2.4. Грунти (механічний склад, тип та вид ґрунту).
3. Фактори негативного впливу на природний комплекс (в минулому і нині).
3.1. Антропогенні.
Порушення морфології дна та прибережних частин берегів внаслідок переїзду по дну ріки
автотранспортом та переходу ВРХ. Формування в прибережній смузі скотозбоїв.
3.2. Пірогенні. Не спостерігали
3.3. Інші види впливу. Незначне накопичення побутового сміття
3.4. Рослинний покрив (назва синтаксономічної одиниці рослинного угруповання, для лісових
ділянок – вік деревостану).
4. Спеціальні відомості.
4.1. Дата проведення спостережень.
Спостереження здійснюються протягом року з метою вивчення особливостей деформацій
русла р. Тернави. В рамках дослідження фіксуються параметричні показники морфології дна та
берегової лінії, здійснюється аналіз перебігу ерозійних та акумулятивних процесів, вивчаються
особливості впливу антропогенного фактора.
4.2. Характеристика угруповання тварин (фауністичного комплексу). Тут наводиться кількість
зареєстрованих видів і сумарна чисельність особин.
4.3. Характеристика стану популяцій окремих видів.
4.3.1. Розміщення популяцій на території пробної площі з картосхемами розміщення
індивідуальних територій, а також гнізд, нір тощо.
4.3.2. Фенологія розмноження.
4.4. Випадки загибелі тварин, в тому числі кладок, пташенят, причини загибелі.
5. Інвентарний номер журналу, в якому фіксуються дані по регулярних спостереженнях на
пробній ділянці.

6. Джерела, які містять дані про науково-дослідні роботи на стаціонарній пробній ділянці, в тому
числі роботи, виконані із використанням отриманих на ній даних.
7. Підпис виконавця.

Рис. 2.1.1. Схема розташування ППП №68
Вітвіцький Я. Й.

3.3. Рельєф

3.3.1. Стан яружно-балкової системи лівобережного схилу р. Тернави поблизу с. Китайгород
Розвиток природних процесів відбувається відповідно до загальних закономірностей
географічної оболонки, але можуть бути трансформовані в наслідок не обґрунтованої
господарської діяльності. Найбільш чітким індикатором порушеної ландшафтної рівноваги є
вторинна активізація ерозійних процесів. В рамках дослідження відповідних змін та практичного
їх підтвердження обрано яружно-балкову систему на лівому схилі долини р. Тернави поблизу
с. Китайгород Кам’янець-Подільського р-ну.
Основна частина утвореної яружно-балкової системи розміщується в межах схилового типу
місцевості річкової долини Тернави, в той час як верхів’я уже розвиваються в межах плакорних
ділянок. Геоморфологія даної схилової місцевості визначається приуроченістю до внутрішньомеандрового вигину річкової долини, південно-західної експозиції. У поздовжньому перерізі схил
випуклої форми, загальною крутизною близько 28°, довжиною 600 м.
В міру перебігу флювіальних процесів, з подальшим формуванням ерозійного рельєфу,
чітко простежується генетична зміна ерозійних утворень досліджуваної яружно-балкової системи.
Внаслідок значної регресивної ерозії довжина яружно-балкової системи складає понад 1,8
км, ширина у верхів’ї 2-5 м, в центральній частині близько 210 м, в нижній – 150 м. Параметри
глибини врізання коливаються від 1-2 м у верхів’ї до 35 м в середній частині. Опираючись на
класифікацію Спиридонова (1985) дана ерозійна форма належить до дуже глибоких схилових
форм ерозійного рельєфу. Відносна висота між конусом виносу та верхніми уступами врізання
складає 140 м. Відносно фази розвитку та активізації ерозії, спостерігаються процеси омолодження
схилів та перебудови тальвегів. Тобто формування вторинних, вкладених ярів є домінуючим у
перебігу флювіальних процесів. Постійний водотік в межах яружно-балкової системи відсутній,
підземні води не розвантажуються, зволоження здебільшого транзитне. За класифікацією видів
мікробасейнів ерозійних форм – тут сформований лійкоподібний тип, що відповідає загальному
нахилу схилу в межах увігнутих ділянок, площа якого становить 0,57 км2 (Рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1 Модель яружно-балкової системи
Верхів’я вирізняється пологим схилом крутизною 3°, південно-західної експозиції з чітко
вираженими двома відгалуженнями лінійно витягнутих ярів глибиною врізання 1-3 м, шириною
2-5 м. Територія повністю перетворена в антропогенні ландшафти, тут сформовані польові та

садові типи ландшафтів. Схили та днища ярів покриті чагарниковою та вологолюбною
рослинністю. Відсутність активного ерозійного врізання свідчить про досягнення рівноваги
розвитку профілю та стабілізації особливостей дренування території. В межах верхів’я лівого
відгалуження яру чітко вирізняється територія із надмірним зволоженням про що свідчать
космознімки та зростання гідрофільної рослинності . В міру поглиблення, на відстані 450 м яри
сходяться утворюючи локальний базис ерозії закріплений чагарниковою рослинністю. Нижче
місця сходження утворений невеликий 100-метровий яр другого порядку, який виступає межею
між польовим та садовим типом ландшафту і вирізняється активізацією перебігу флювіальних
процесів.
Центральна частина яружно-балкової системи ускладнена активними молодими ярами, що
розчленовують прилеглі схили. Найбільш чітко це простежується в межах правого схилу південнозахідної експозиції. В наслідок розорювання вище розміщеної частини схилу крутизною 8°
спостерігаються повторні процеси ерозійного врізання та омолодження схилів. В межах розораної
частини схилу генетичним продовженням таких активних ярів є формування локальних тальвегів
стоку, що заклались у пониженнях рельєфу. Посиленням цього процесу виступає близьке
залягання корінних Товтрових вапняків. В результаті значних опадів зливового характеру
формуються ділянки зі змитим верхнім гумусовим горизонтом, що на супутникових знімках
показані як невеликі плями світлого кольору, сумарна площа яких 0,92 га.

Тальвеги стоку в
межах ярів

Рис. 3.3.2. Розвиток ерозійних процесів в межах розораного схилу
Отже територія між верхів’ями активних ярів та полем є найбільш ерозійно небезпечною
ділянкою, яка потребує проведення фітомеліоративних робіт та особливих умов господарювання.
Варто звернути увагу і на те, що в межах даної ділянки такі точки активного врізання
розташовуються на відстані 5-10 м від розораної території а в деяких місцях сягають уже контуру
поля. В місцях формування ерозійних уступів процес регресивної ерозії уповільнено
чагарниковими заростами, коріння яких виступає стабілізатором схилу (Рис. 3.3.3. а.).

а)

б)

Рис. 3.3.3. Розвиток ерозійних процесів
(а) – формування вимоїни на периферії розораного схилу; б) – омолодження прилеглих
схилів та активізація площинного змиву в межах дорожнього ландшафту)
Активізація повторних ерозійних процесів зумовлена боковим та глибинним врізанням в
пухкі делювіальні відклади призвела до формування ділянок з відсутнім рослинним покривом, що
відзначаються значним розвитком процесів площинного змиву. Варто відмітити, що експозиція
утворених мікросхилів пд, пд-сх, пд-зх напряму та сонячна інсоляція сповільнюють процес
природнього заростання рослинністю даних ділянок. А ось схили з північною експозицією хоча і
вирізняються більшою крутизною, але розвиток рослинності нівелює ерозійні процеси.
При обстеженні днища яружно-балкової системи виявлено повторне врізання та
перебудову тальвегів стоку. Загальний профіль днища являється ступінчастим з локальними
водопадами висотою до 1 м та акумулятивними формами різного гранулометричного складу. Різкі
перепади висот та формування водоспадів визначається різною піддатливістю, до ерозійних
процесів, пластів мергелів та доломітизованх вапняків, що відслонюються в межах днища.
Свідченням перебігу значної ерозійної роботи водного потоку також слугують перенесені
великі уламки порід, що не відповідають висотному розташування ідентичних пластів.
Розширення площі молодих схилів та омолодження прилеглих зумовлює наявність
дорожніх ландшафтів, які прорізають ділянки з пухкими неогеновими вапняками та
делювіальними відкладами. Яскравим прикладом є дороги розміщені по обидві сторони
центральної частини яружно-балкової системи, де внаслідок формування колій та молодих схилів
з відсутнім рослинним покривом, розвиваються агресивні мікроосередкові процеси (Рис. 3.3.3. б).
Активне випасання ВРХ в межах крутосхилів провокує формування пасквальнодигресійного ландшафту. Прояви формування скотозбоїв в межах даної форми рельєфу
простежуються на тих ділянках, де відсутність чагарників та значна крутизна схилу нівелюють
роль трав’яного покриву як стабілізатора, а лише посилюють розвиток локальних площин змиву.
В межах нижньої частини яружно-балкової системи процеси глибинної та бокової ерозії
уповільнюються, розвивається процес акумуляції. Свідченням цього є формування значного
конусу виносу, що геоморфологічно чітко простежується. Результати досліджень показали, що
акумульований матеріал різного гранулометричного складу закріплений рослинністю на даний
момент прорізається невеликою вимоїною завглибшки 0,5 м. Загалом акумуляція нових наносів є
незначною і сконцентровується у верхній частині конуса виносу.

Рис. 3.3.4. Прояв пасквально-дигресійної ерозії та формування мікротерас
Таким чином оптимізація прояву ерозійних процесів та негативних мікроосередкових
процесів вимагає:
- здійснення оцінки антропогенного навантаження території та еродованості ґрунтів;
- дотримання вимог оранки перпендикулярно напряму схилу та напряму розвитку
ерозійних форм;
- розорані території в межах схилів крутизною більше 7° відвести для вирощування
багаторічних культур чи садівництва;
- обмеження сезонного випасу в межах крутосхилів;
- врахування сезонності, стадійності і циклічності прояву природних геодинамічних
процесів під час господарювання в межах території;
- проведення фітомеліорації в межах територій де відсутній трав’яний покрив;
- моніторинг та оптимізація локальних ерозійних процесів в межах дорожніх ландшафтів;
- обмеження господарської діяльності в межах заповідних територій та чіткий контроль за
їхнім дотриманням;
- проведення просвітницьких зібрань з місцевою громадою з метою узгодженого
господарювання та збереження біорізноманіття.
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4. РОСЛИННИЙ СВІТ

4.1. Флора

4.1.1. Склад флори
Код

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Кількість видів рослин у флорі НПП «Подільські Товтри»
Відділи (орієнтовно)
Судинні рослини - 1390
05 002
001
плауноподібні -1
05 002
0002
хвощеподібні
- 5
05 002
0003
папоротеподібні - 14
05 002
0004
голонасінні - 30
05 002
0005
покритонасінні - 1340
Несудинні рослини
328
05 002
0006
мохоподібні - 52
05 002
0007
синьо-зелені водорості - 18
05 002
0010
діатомові водорості - 79
05 002
0012
червоні водорості - 1
05 002
0013
жовто-зелені водорості - 12
05 002
0014
евгленові водорості - 1
05 002
0015
зелені водорості - 106
05 002
0017
лишайники - 59
Гриби
05 002
0018
Слизовики - не визначено
05 002
0019
справжні гриби - 47

4.1.2. Рідкісні види

Табл. 4.1.1.1.

Моніторинг флори
За період дослідження (липень-жовтень 2018 р.) на території ДП «Ярмолинецьке лісове
господарство» виявлено рідкісні види рослин, які представлені у табл. 4.1.2.1.
Таблиця 4.1.2.1.
Список рідкісних видів флори
№ з/п Вид
Лісництво, квартал, виділ Заходи охорони
Сатанівське лісництво
Червона книга України
1.
Цибуля ведмежа (Allium
Квартал 33 виділ1
Контроль за станом
ursinum L.)
популяції
Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за
несанкціонованим
відвідуванням
2.
Підсніжник білосніжний
Квартал 49 виділ 3
Контроль за станом
(Galanthus nivalis L.)
популяції
Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за
несанкціонованим
відвідуванням
3.
Коручка чемерникоподібна Квартал 41 виділ 13
Контроль за станом
( к. широколиста)(Epipactis Квартал 44 виділ 9 Квартал популяції
helleborine (L.) Crantz)

46 виділ 8 Квартал 46 виділ
13 Квартал 47 виділ 2

4.

Коручка пурпурова
(Epipactis purpurata Smith)

5.

Гніздівка звичайна (Neottia
nidus-avis (L.) Rich.)

6.

Любка дволиста
(Platanthera bifolia (L.)
Rich.)

Регіонально рідкісні види
Арум Бессера (Arum
besseranum Schott.)

Вишнівчицьке лісництво
Червона книга України
1. Коручка
чемерникоподібна
(Epipactis helleborine (L.)
Crantz)
2. Коручка пурпурова
(Epipactis purpurata Smith)

3.

Гніздівка звичайна
(Neottia nidus-avis (L.)
Rich.)

4.

Лілія лісова (Lilium
martagon L.)

Регіонально рідкісні види
1.
Арум Бессера (Arum
besseranum Schott.)

Квартал 47 виділ 6 Квартал
47 виділ 7 Квартал 47 виділ
11 Квартал 47 виділ 14
Квартал 48 виділ 1
Квартал 49 виділ 5 Квартал
56 виділ 13 Квартал 57
виділ 6 Квартал 57 виділ 7
Квартал 46 виділ 8 Квартал
47 виділ 14 Квартал 57
виділ 4
Квартал 49 виділ 3

Квартал 46 виділ 13
Квартал 48 виділ 1

Квартал 3-1

Квартал 7 виділ 3
Квартал 7 виділ 21
Квартал 10 виділ 2
Квартал 21 виділ 4
Квартал 21 виділ 8
Квартал 28 виділ 1
Квартал 36 виділ 1
Квартал 46 виділ 4
Квартал 47 виділ 3
Квартал 33 виділ 10
Квартал 46 виділ 4
Квартал 28 виділ 1

Квартал 3 виділ 1
Квартал 7 виділ 21
Квартал 10 виділ 2
Квартал 28 виділ 1

Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення
межових знаків
заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони

Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони

2.

Воронець колосистий
(Actaea spicata L.)

3.

Плющ звичайний (Hedera
helix L.)

Квартал 44 виділ 5
Квартал 45 виділ 4
Квартал 45 виділ 7
Квартал 46 виділ 9
Квартал 47 виділ 3
Квартал 48 виділ 4
Квартал 45 виділ 6
Квартал 48 виділ 4

Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони
Контроль за станом
популяції
Встановлення межових
знаків заповідної зони

Квартал 3 виділ 1
Квартал 3 виділ 4
Квартал 7 виділ 21
Квартал 8 виділ 3
Квартал 45 виділ 4
Л.Г. Любінська, Кучинська О.П., Рябий М.М.

4.2. Рослинність

4.2.1. Вивчення складу та будови ценозів
Асоціації та угруповання, включені у Зелену книгу України (2009)
ДП «Ярмолинецьке лісове господарство»
Заповідна зона
Перелік асоціацій, що перебувають під загрозою зникнення і підлягають охороні
1. Буковий ліс ведмежоцибулевий (Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini)
2. Буковий ліс плющовий (Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis)
3. Буково-звичайнодубовий ліс волосистоосоковий (Fageto (sylvaticae)-Quercetum (roboris)
caricosum (pilosae)
4. Буково-звичайнодубовий ліс зеленчуковий (Fageto (sylvaticae)-Quercetum(roboris)
galeobdolosum (lutei)
5. Грабово-звичайнодубово-буковий ліс ведмежоцибулевий (Carpineto(betuli)-Querceto
(roboris)-Fagetum (sylvaticae) alliosum (ursini)
6. Грабово-буковий ліс плющовий (Carpineto (betuli)-Fagetum (sylvaticae) hederosum
(helicis)
7. Грабово-звичайнодубово-буковий ліс плющовий (Carpineto (betuli)-Querceto (roboris)Fagetum (sylvaticae) hederosum (helicis))
8. Грабово-звичайнодубовий ліс плющовий (Carpineto (betuli)-Quercetum(roboris)
hederosum (helicis)
9. Грабово-звичайноясенево-звичайнодубовий ліс ведмежоцибулевий (Carpineto (betuli)Fraxineto (excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosumursini)
Рідкісні угруповання
1. Угруповання букових лісів з домінуванням плюща звичайного (Fageta sylvaticae з
домінуванням Hedera helix)
2. Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Fageta
sylvaticae з домінуванням Allium ursinum)
3. Угруповання буково-звичайнодубових лісів (Fageto (sylvaticae)-Querceta (roboris)
4. Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням плюща звичайного (Querceta roboris
з домінуванням Hedera helix)
5. Угруповання звичайнодубових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої
(Querceta roboris з домінуванням Allium ursinum)
Клас Querco-Fagetea представлено асоціацією Carici pilosae-Fagetum, яка поширена у
північній частині у заказниках «Сатанівська дача» та «Іванковецький». Вона займає схили
товтрової гряди.

Асоціації Carici digitatae-Carpinetum,Polygonati latifoliae-Carpinetum трапляються у
південній частині парку, а Galeobdoloni luteae-Carpinetum, Carici pilosae-Carpinetum, Melanpyro
nemorosi-Carpinetum поширені по всій території і займають плакорні та схилові ділянки на сірих
лісових ґрунтах.
Л.Г. Любінська, д.б.н., Кучинська О.П., Рябий М.М.

Оцінка фертильності пилкових зерен представників автохтонної і алохтонної фракцій
спонтанної флори НПП «Подільські Товтри»
Синантропізація є одним із найбільш чітко виражених наслідків впливу людського
фактору на природну флору взагалі та на регіональну зокрема, на що звертається увага в
численних публікаціях ботаніків [2, 3, 11]. Процеси синантропізації охопили на сьогодні різні
регіони планети. Незважаючи на важливість цього аспекту і досить глибокі дослідження в
країнах Європи, синантропізація флори і рослинності вивчена недостатньо. Потрібні підходи і
методи, які дозволять отримати досить повні уявлення про антропогенну трансформацію
рослинного покриву, що послужить науковою основою для екологічного моніторингу,
оптимізації природокористування і запобігання деградації біорізноманітності. Спонтанна флора
– це сукупність видів рослин, які спонтанно зростають на певній території. Вона об’єднує
природну й синантропну (формується поряд з людиною) флори і включає автохтонну
(аборигенна, місцева) і алохтонну (неаборигенна, занесена, адвентивна) фракції. Унаслідок
синантропізації відбувається поступова деаборигенізація місцевої флори й втрата нею своїх
специфічних особливостей, спостерігається збільшення числа особин еврибіонтних і зменшення
числа особин стенобіонтних видів рослин, зменшення різноманітності аборигенних видів,
посилення процесів ізоляції окремих частин ареалів видів.
Фертильність та життєздатність пилкових зерен (п. з.) є одними із основних показників
адаптації рослин до умов навколишнього середовища, стійкості до антропогенного впливу,
можливості розширення ареалу, процесів натуралізації тощо. Відсоткове співвідношення
фертильних і стерильних п. з. є важливою ознакою ефективності розмноження рослин у
біоценозах, а отже, дає змогу спрогнозувати загалом стійкість та адаптацію до різних
антропогенних чинників рослин-апофітів та рослин-антропофітів [5].
У процесі антропогенної трансформації рослинного покриву відбувається гомогенізація
травостою і заміна цінних аборигенних кормових трав інвазійними рослинами, які погано їдять
тварини. Це явище стосується і представників бобових, зокрема люцерни серповидної, яка є
аборигенною цінною кормовою рослиною, і люцерни посівної – занесеного синантропного виду.
Спостерігається також збільшення числа особин еврибіонтних адвентивних видів рослин
(наприклад, вероніка нив’яна) і зменшення числа особин стенобіонтних аборигенних видів
(вероніка струмкова). Вивчення особливостей репродукції аборигенних і адвентивних видів
рослин свідчитиме про їх конкурентоздатність та перспективи розвитку в біоценозах.
Збір матеріалу в природних умовах проводився у 2017-18 рр. під час експедиційних виїздів
маршрутним способом на території НПП «Подільські Товтри». Зрілий пилок відібраний із рослин
в період їх вегетації. Визначення фертильності п. з. проводилось йодним методом [1] із
застосуванням стандартної мікроскопічної техніки (Bresser Trino Resercher).
В основі йодного методу лежить визначення вмісту крохмалю у фертильних і стерильних
п.з. Головною морфологічною ознакою фертильності є наявність у п.з. сформованих чоловічих
гамет (сперміїв) [13]. Зазвичай фертильне п. з. повністю заповнено крохмалем, а стерильне не
має його зовсім або містить сліди. Йодний розчин готували за рецептом Грама: 2 г йодиду калію
розчиняли в 5 мл дистильованої води при нагріванні. Потім у розчин додавали 1 г металевого
йоду, доводили до 300 мл і зберігали у склянці з помаранчевого скла [9]. Зрілі пиляки розкривали
двома голками на предметному склі, змочували йодним розчином і, видаливши зайві тканини,
накривали покривним склом. Після проведення забарвлення, препарат розглядали під
мікроскопом. Підраховували забарвлені (життєздатні, фертильні) та незабарвлені
(нежиттєздатні, стерильні) п. з. в 15 полях зору при збільшенні мікроскопу 10х40. Під
мікроскопом можна легко відрізнити фертильні пилкові зерна за темно -фіолетовим (майже

чорним) кольором. Стерильні п. з. залишаються незабарвленими, так як не містять крохмалю або
мають його сліди. Незабарвленими залишаються і оболонки п. з. [1].
Розрахунок відсотку фертильності у полі зору проводили за формулою :
·100
=
,
(1)

де F – відсоток фертильності у полі зору; – кількість фертильних зерен у полі зору; s – загальна
кількість зерен у полі зору (фертильних, стерильних та деформованих).
Загальний відсоток фертильності п. з. кожного виду визначали за формулою:
+ + +⋯+
∑ =
,
(2)
15
де 1 , 2 , 3 − 15 – відсоток фертильності у кожному з полів зору відповідно.
Отримані результати аналізували загальноприйнятими статистичними методами обробки
інформації [10].
Результати досліджень. Наприкінці ХХ століття біологічні інвазії визнали однією з
найважливіших проблем світу. В Україні вплив неаборигенних рослин на довкілля з кожним
роком зростає. За рівнем адвентизації флори країна посідає досить високе місце, і цей процес
прогресує. Чітко простежуються тенденції збільшення чисельності видів адвентивних рослин і
розширення спектра їхніх місцезростань, прискорюються темпи занесення й поширення,
підвищується ступінь натуралізації видів [11]. Вторгнення синантропних видів в порушений
рослинний покрив сповільнює природні процеси відновлення, які з часом по мірі збільшення
антропогенного пресингу протікають все повільніше.
Для систематизації, детального та всебічного вивчення різноманітності видів адвентивної
фракції флори європейськими ботаніками було запропоновано чимало класифікацій,
класифікаційних схем і моделей, у зв’язку з чим назріла необхідність уніфікації та детального
обговорення цього питання в наукових колах для уникнення плутанини під час розроблення
спільної методики [8]. В основу більшості з них були покладені різні показники: спосіб
натуралізації, час занесення, характер розселення, спосіб занесення, відношення до культури
тощо. Систематизувавши літературні дані щодо різних класифікацій, на сьогодні,
узагальнюючою схемою структури спонтанної флори можна вважати наступну схему
(рис. 4.2.1.1).

Рис. 4.2.1.1. Схема “ Структура спонтанної флори”

Для дослідження в межах родів Люцерна (Medicago L.) та Вероніка (Veronica L.) було
обрано види з обох фракцій спонтанної флори: Люцерна серповидна – Medicago falcata L.
(геміапофіт) і Люцерна посівна – Medicago sativa L. (кенофіт) та Вероніка струмкова – Veronica
beccabunga L. (індигенофіт) і Вероніка нив’яна – Veronica agrestis L. (археофіт), які
характеризуються різною екологічною амплітудою, адаптивною стратегією та конкуренто здатністю.
Загальна характеристика пилкових зерен родів Medicago L. та Veronica L. П.з. рослин
містять у собі певний запас поживних речовин (цукор, крохмаль, олію, тощо). Ззовні зерно має
дві оболонки: зовнішню товсту, часто кутинізовану – екзину, і внутрішню тонку – інтину, що
складається переважно з пектинових речовин. Екзина, в порівнянні з інтиною відносно товста і
шарувата, кутинізована, містить надзвичайно стійкі вуглеводи спорополеніни, практично
нерозчинні в кислотах та лугах. Екзина буває вкрита потовщеннями у вигляді виростів,
горбочків, шишечок, сіточки і має тонші місця та невеличні отвори – пори. Екзина в свою чергу
має два шари: зовнішній – секзина (тобто скульптурний шар) і внутрішній – некзина (тобто
нескульптурний шар). Саме будова секзини дуже різноманітна взагалі і разом з тим постійна в
межах таксономічних груп, що має неабияке систематичне значення. На поверхні секзини
виникають різні горбочки, шишечки, гребені і т. п., для позначення яких розроблена досить
складна термінологія. В екзині звичайно наявні тонкі місця і навіть наскрізні отвори, які служать
для виходу пилкової трубки. Їх називають апертурами. Розміщення і форма апертур
характеризується значною різноманітністю. За розміщенням вони можуть бути полярними чи
зональними, а за формою поділяються на борозни і пори [6, 7]. Більшість рослин
характеризуються триборознистим пилком, а для однодольних, головним чином, характерний
однопоровий тип. Форма п.з. у різних видів рослин різна: вони бувають кулясті, овальні,
трикутні, паличковидні тощо. Забарвлення пилку найчастіше жовтувате чи оранжеве, але буває
коричневим, червонуватим, синюватим тощо.
П.з. багатьох представників Бобових (Fabaceae) схожі за своєю морфологією. Відмінними
ознаками для п.з. родів є наявність в борознах пор, скульптурна або текстурна поверхня,
співвідношення стовпчикового шару і оболонки, край зерна в оптичному розрізі [14]. П.з.
округло-довгасті, гладкі, триборозні, трипорові, широкоеліпсоїдальні; в обрисах з полюса
округлі або округло трикутні, з екватора – широкоеліптичні або округлі. Полярна вісь (28.6) 33.836.4 мкм, екваторіальний діаметр (26.0) 31.2-32.6 мкм. П.з. роду Medicago дуже одноманітні як
за розмірами, так і за загальною будовою (рис. 4.2.1.2).

Рис. 4.2.1.2. Структура пилкового зерна Меdicago falcata L. (Halbritter, 1998):
1 – вигляд з полюсу; 2 – вигляд з екватора; 3 – апертура; 4 – зона полюсу;
5 – поверхня екзини; 6 – сухі пилкові зерна

Борозни вузькі, стиснуті в ділянці пори, з нерівним, злегка потовщеним краєм, мембрана
борозен гладка. Як правило зародкові борозни розташовуються паралельно більшій осі
пилкового зерна. Ори слабо помітні, нечіткі, округлі або широко еліптичні, містяться по одній в
центрі із зародкових борозен. У полярній проекції контур п.з. зазвичай правильно -трилопатевий.
Екзина одношарова, 1.8-2.4 мкм завтовшки, абсолютно гладка або дрібногорбчаста, горбки
розташовані дуже щільно. Покрив тонкий, на оптичному розрізі городчатий, по товщині
дорівнює половині стовпчикового шару, некзина тонка. Колір зерна жовтий. Середній діаметр
п.з. 26-32 µ [6, 7].
П. з. представників родини Подорожникових (Plantaginaceae) зазвичай 3 (4) – 20-порові,
округлі, злегка сплющені, 18,0 – 44,0 мкм в діаметрі. Пори округлі, з рівним краєм або
невизначеної форми, з нерівним краєм, мембрана пор гладка або зерниста, пори можуть бути
закриті кришечкою. Екзина 1,2 – 2,4 мкм; поверхня дрібно-шипувата, грубо- і дрібногородчаста,
горбики сильно приплюснуті, їх ширина більша за висоту. Рівномірне розміщення горбиків на
поверхні, створює картину сітчастої структури [6, 7].
П. з. роду Veronica (рис. 3) майже кулясті, в обрисі з полюсу – трилопатеві, з екватора –
широкоеліптичні; безпорові, зі слабогранульованою поверхнею. Полярна вісь – 26.4-27.6 мкм,
екваторіальний діаметр – (22.8) 24.0-25.2 (26.7) мкм. Зародковими борознами зерна діляться на
три лопаті. Борозни широкі, 1.2-1.8 мкм завширшки, звужені ближче до злегка заокруглених
кінців, з нерівними краями, мембрана борозен тонка, зерниста.

Рис. 4.2.1.3. Структура пилкового зерна Veronica beccabunga L. (Halbritter, 1998): 1 – вигляд з
екватора; 2 – вигляд з полюсу; 3 – апертури; 4 – поверхня екзини; 5 –зона полюсу; 6 – сухе
пилкове зерно
Екзина одношарова, 1.8-2.4 мкм завш., дещо товстішає в міжборозних ділянках (до 3 µ).
Поверхня струмчасто-сітчаста; покрив тонкий, стовпчиковий шар в 3-4 рази тонший за глибші
шари. Поверхня п. з. при звичайному збільшені здається повністю гладкою. Забарвлення зерен
нерівномірне, світло-бурувате, жовте або сіре. Зерна переважно прозорі. Середній діаметр п. з.
20-26 µ [6, 7].
Визначення фертильності пилку Medicago falcata L. (геміапофіт) і Medicago sativa L.
(кенофіт) та їх порівняльний аналіз. У природних кліматичних умовах цвітіння виду Medicago
falcata L. спостерігається наприкінці червня і продовжується до кінця серпня [4]. Для квіток
характерне утворення великої кількості п. з., дрібних за розміром, з трьома повздовжніми
борознами з нерівним краєм і притупленими кінцями. Нами встановлено, що особливості
структури п. з. (наявність пор і борозен, будова екзини тощо) рослин M. falcata L. дає можливість
їм змінювати свою форму при коливанні вологості повітря. У сухому стані переважна більшість
п. з. має овально-видовжену форму, а у вологому – округло-трикутну (рис. 4.2.1.4).

Цвітіння рослин виду Medicago sativa L. спостерігається в червні – серпні [4]. Для квіток
рослин M. sativa L. також характерне утворення великої кількості п. з., дрібних за розміром,
округло-довгастих, гладких, триборозних, трипорових. Як і у попереднього виду спостерігалася
зміна форми п. з. при додаванні йодного розчину з овально -видовженої до округло-трикутної
(рис. 4.2.1.5).

Рис. 4.2.1.4. Форма пилкових зерен рослин Medicago falcata L. при збільшенні мікроскопу 10х40:
А – у сухому стані, Б – у вологому стані

Рис. 4.2.1.5. Форма пилкових зерен рослин Medicago sativa L. при збільшенні мікроскопу 10х40:
А – у сухому стані, Б – у вологому стані
У результаті дії йодного розчину, у фертильних п. з. досліджуваних видів зерниста
цитоплазма і спермії набули світло-коричневого та коричневого кольору, а стерильні п. з. майже
не пофарбувалися або набули світло-жовтого відтінку, розподіленого нерівномірно (рис. 4.2.1.6,
7).

Рис. 4.2.1.6. Визначення фертильності пилку Medicago falcata L. за допомогою йодного методу:
1 – стерильні пилкові зерна, 2 – фертильні пилкові зерна

Рис. 4.2.1.7. Визначення фертильності пилку Medicago sativa L. за допомогою йодного методу:
1 – стерильні пилкові зерна, 2 – фертильні пилкові зерна
Визначення фертильності пилку рослин M. falcata і M. sativa йодним методом дало
можливість оцінити, перш за все, їх потенційну життєздатність [12]. Результати дослідження п.
з. автохтонного виду M. falcata L. свідчать про низьку фертильність пилку, оскільки відсоток п.з.,
інтенсивно забарвлених розчином йоду, у середньму становить 51,66 %. Кількість деформованих
п. з. є порівняно невеликою. Результати досліджень наведено у таблиці 4.2.1.1.
Таблиця 4.2.1.1
Визначення фертильності пилку Mediсago falcata L. (геміапофіт)
Medicago falcata L.
Вид рослини
Поле зору
Стан
пилкових
1
2
3
4
5
6
8
9 10 11 12 13 14 15
7
зерен

Заповнені
крохмалем
(фертильні)

36

25

18

24

Незаповнені
крохмалем
(стерильні)

17

19

38

14 9

Деформовані

4

3

5

3

2

2

8

4

2

Фертильні у
кожному полі
зору, %

63

53

29

58

56

55

39

44

51

14

39

57

20

20

30

15

18

17

20

22

30

79 21

17

9

11

10

16

8

18

4

6

7

3

5

2

70

47

51

47

60

52

51,66

Результати дослідження п. з. адвентивного виду M. sativa свідчать про відносно високу
фертильність пилку, оскільки відсоток п. з., інтенсивно забарвлених розчином йоду, у
середньому становить 74,6 %. Кількість деформованих п. з. є меншою, ніж у попереднього виду.
Результати досліджень наведено у таблиці 4.2.1.2.

Визначення фертильності пилку Medicago sativa L. (кенофіт)
Medicago sativa L.
Вид рослини
Стан
пилкових
зерен

Таблиця 4.2.1.2

Поле зору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Заповнені
крохмалем
(фертильні)

20

15

16

14

10

8

11

12

19

21

12

17

19

20

14

Незаповнені
крохмалем
(стерильні)

8

4

3

4

5

6

8

4

4

2

5

–

2

1

3

Деформовані

2

4

2

1

–

1

–

2

–

3

–

–

–

1

–

Фертильні у
кожному
полі зору, %

66

65

76

73

66

53

58 66

82

81

70

100

90

91

82

74,60

Здійснивши розрахунки середнього відсотку фертильності пилку рослин видів Medicago
falcata L. (геміапофіт) і Medicago sativa L. (кенофіт) показано, що пилок адвентивних (занесених,
чужорідних) рослин характеризується більш високою фертильністю, ніж пилок рослин – апофітів
(місцевих, аборигенних).
Так, середній відсоток фертильності пилку рослин виду Medicago falcata L. (геміапофіт)
становить 51,66 %, а середній відсоток фертильності пилку рослин виду Medicago sativa L.
(кенофіт) становить 74,60 %.
Отримані дані фертильності пилку
свідчать про високий інвазійний потенціал
адвентивних видів рослин. Це пов’язано із широкою екологічною амплітудою, стрестолерантністю, швидкістю розмноження, високим ступенем натуралізації. Адвентивні рослин
види можуть використовувати ресурси нового середовища, недоступні для місцевих видів, та
істотно впливати на гомеостаз екосистеми. Вони витісняють автохтонні види рослин, зменшуючи
біорізноманіття екосистем.
Визначення фертильності пилку Veronica beccabunga L. (індигенофіт) і Veronica
agrestis L. (археофіт) та їх порівняльний аналіз
Цвітіння виду V. beccabunga L. спостерігається в квітні – вересні [6]. Для квіток рослин V.
beccabunga характерне утворення невеликої кількості п. з. кулястої, а в обрисі з полюсу –
трилопатевої форми. Нами встановлено, що особливості структури п. з. (наявність пор і борозен,
будова екзини тощо) рослин V. beccabunga дає можливість їм змінювати свою форму при
зволоженні. У сухому стані переважна більшість п. з. має округло-трикутну форму, а у вологому
– кулясту (рис. 4.2.1.8).
Рослини виду Veronica agrestis L. починають цвітіння ще ранньої весни і квітнуть аж до
осені [4]. Для квіток рослин V. agrestis L. також характерне утворення невеликої кількості п. з.
кулястої, а в обрисі з полюсу – трилопатевої форми. Як і у попереднього виду спостерігалася
зміна форми п. з. при зволоженні з округло-трикутної до кулястої (рис. 4.2.1.9).
У результаті дії йодного розчину, у фертильних п. з. зерниста цитоплазма і спермії набули
коричневого кольору, а стерильні п. з. майже не пофарбувалися або набули світло -жовтого
відтінку, розподіленого нерівномірно (рис. 4.2.1.10, 4.2.1.11).

Рис. 4.2.1.8. Форма пилкових зерен рослин Veronica beccabunga L. при збільшенні мікроскопу
10х40: А – у сухому стані, Б – у вологому стані

Рис. 4.2.1.9. Форми пилкових зерен рослин Veronica agrestis L. при збільшенні мікроскопу 10х40:
А – у сухому стані, Б – у вологому стані

Рис. 4.2.1.10. Визначення фертильності пилку Veronica beccabunga L. за допомогою йодного
методу: 1 – стерильні пилкові зерна, 2 – фертильні пилкові зерна. Збільшення мікроскопу х400

Рис. 4.2.1.11. Визначення фертильності пилку Veronica agrestis L. за допомогою йодного
методу: 1 – стерильні пилкові зерна, 2 – фертильні пилкові зерна. Збільшення мікроскопу х100.

За результатами дослідження п. з. автохтонного виду V. beccabunga L. середній відсоток
фертильності пилку становить 72,86 %. Відсоток деформованих п. з. незначний. Результати
досліджень наведено у таблиці 4.2.1.3.
Таблиця 4.2.1.3
Визначення фертильності пилку Veronica beccabunga L. (індигенофіт)
Veronica beccabunga L.
Вид рослини
Поле зору
Стан
пилкових
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
зерен

Заповнені
крохмалем
(фертильні)

8

10

7

11

8

6

9

10

13

12

16

7

11

9

12

Незаповнені
крохмалем
(стерильні)

2

3

3

1

2

3

1

4

4

2

5

–

2

1

3

Деформовані

2

4

2

1

–

1

–

2

–

3

–

3

–

1

–

Фертильні у
кожному полі 66
зору, %

59

58

84

80

60

90 62

76

66

76

70

84

82

80

72,86

За результатами дослідження п. з. адвентивного виду V. agrestis L. середній відсоток
фертильності пилку становить 92,13 %. Практично відсутній деформований пилок. Результати
досліджень наведено у таблиці 4.2.1.4.
Таблиця 4.2.1.4
Визначення фертильності пилку Veronica agrestis L. (археофіт)
Veronica agrestis L.
Вид рослини
Поле зору
Стан
пилкових
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
зерен

Заповнені
крохмалем
(фертильні)

15

10

18

10

13

12

9

11

12

14

11

15

8

7

10

Незаповнені
крохмалем
(стерильні)

3

1

–

1

3

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

Деформовані

2

–

2

–

–

1

–

1

–

–

–

1

–

–

2

Фертильні у
кожному полі 75
зору, %

91

90

91

81

92 100 92

100 93 100 94 100 100 83

92,13

Здійснивши розрахунки середніх відсотків фертильності пилку рослин видів Veronica
beccabunga (індигенофіт) і Veronica agrestis (археофіт) встановлено, що пилок адвентивних
(занесених, чужорідних) рослин і у цьому випадку теж характеризується більш високою
фертильністю, ніж пилок рослин – апофітів (місцевих, аборигенних). Середній відсоток
фертильності пилку рослин виду Veronica beccabunga (індигенофіт) становить 72,86 %, а
середній відсоток фертильності пилку рослин виду Veronica agrestis L. (археофіт) становить
92,13 %, що проілюстровано на рис. 4.2.1.12.

100
80
60
40
20
0
Мedicago sativa L. (кенофйт)

Medicago falcata L. (гемйапофйт)

Veronica agrestis L. (археофйт)

Veronica beccabunga L. (йндигенофйт)

Рис. 4.2.1.12. Порівняльний аналіз фертильності пилку Medicago sativa L. (кенофіт) і Medicago
falcata L. (геміапофіт) та Veronica agrestis L. (археофіт) і Veronica beccabunga L.
(індигенофіт)
Отже у результаті аналізу фертильності пилку рослин видів різних фракцій флори –
Medicago falcata (геміапофіт) і M. sativa (кенофіт) встановлено, що середній відсоток
фертильності пилку адвентивного виду M. sativa L. є більшим (74,60 %), ніж у аборигенного M.
falcata (51,66 %). Здійснено аналіз фертильності пилку рослин видів Veronica beccabunga
(індигенофіт) і Veronica agrestis (археофіт) та встановлено, що середній відсоток фертильності
пилку адвентивного виду Veronica agrestis L. є вищим (92,13 %), ніж середній відсоток
фертильності пилку аборигенного виду Veronica beccabunga L. (72,86 %).
Вивчення особливостей репродукції інвазійних рослин свідчить про їх високу
конкурентоздатність у відношенні видів місцевої флори, чим визначається потенційна екологічна
загроза.
Отримані дані щодо фертильності пилку рослин різних фракцій спонтанної флори
свідчать про високі показники фертильності саме у адвентивних видів. Останні проявляють
загалом високий ступінь адаптації до умов навколишнього середовища, швидко розмножуються
і освоюють нові території, розширюючи свій ареал, мають широку екологічну амплітуду і
характеризуються високим ступенем натуралізації. Отримані дані узгоджуються з існуючими на
сьогодні результатами різнопланових досліджень адвентивних видів як у флорі України так і за
її межами, і ще раз звертають увагу на проблему загрози аборигенним видам рослин.
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Екологічна структура рослинності штучних фітоценозів за участі видів роду Pinus L
на території НПП «Подільські Товтри»
В умовах зростаючого рекреаційного навантаження та значного антропогенного впливу
на природне середовище особливу актуальність мають питання, пов’язані з визначенням
сучасного стану рослинного покриву природоохоронних територій. Необхідність розробки
наукових основ раціонального використання та охорони рослинного світу з врахуванням
антропогенних змін неможливе без глибокого вивчення флори . Наші дослідження здійснювались
у штучних фітоценозах за участі сосни звичайної та сосни кримської. У 80 роках минулого
століття були проведені протиерозійні заходи з метою скорочення поверхневого стоку і
перетворення його в ґрунтовий, а також забезпечення утримання вологи в ґрунті, що в
подальшому створило б умови для оптимального розвитку рослинного покриву на території НПП
«Подільські Товтри». Проте, дані методи сприяли експансії Pinus sylvestris та широкому
розселенню виду в межах досліджених ділянок території парку, які були укріплені.
Дослідження регіональних флор включає проведення глибокого екологічного аналізу, що
сприяє пізнанню еколого-біологічних особливостей видів флори та їх взаємозв’язків з
середовищем існування. Залежно від адаптації рослин до конкретних елементів екотопу,
виділяють екоморфи [1], які є частиною загальної характеристики життєвої форми рослин [3] та
відображають пристосування організмів до окремих факторів екотопу (вологості, освітлення,
температури, ґрунту) чи до всього комплексу факторів зовнішнього середовища.
Флора досліджуваних фітоценозів налічує 62 види вищих судинних рослин та
проаналізована за відношенням до кліматичних умов регіону, водного, теплового режиму.
Аналізуючи флору за системою життєвих форм Ж.Раункієра (клімаморфою), тобто за
розташуванням бруньок відновлення відносно субстрату, було виявлено, що значна частка видів
(42 %) відносяться до гемікриптофітів. Бруньки відновлення гемікриптофітів закладаються
близько поверхні ґрунту й покриваються на зиму відмерлим рослинним опадом. Фанерофіти, у
яких бруньки відновлення розташовані досить високо над землею, складають 27%.
Геофіти, у яких бруньки відновлення розміщені на підземних органах складають (15 %).
У терофітів усі вегетативні частини відмирають до кінця сезону і зимуючих бруньок не
залишається. Рослини відновлюються наступного року з насіння, що переносять несприятливий
період на поверхні ґрунту або в грунті. Терофіти складають 11 % від загальної кількості видів
флори. У хамефітів бруньки відновлення знаходяться на зимуючих пагонах низько над землею
(на висоті 20-30 см) і захищені від вимерзання лусками, підстилкою та сніговим покривом. До
цієї групи клімаморф відносять чагарнички, напівчагарники і напівчагарнички та деякі
трав'янисті рослини. До хамефітів належать 5% видового складу рослинності досліджуваних
культурценозів.

Рослини, що мають схожі адаптивні ознаки за відношенням до ступеня зволоженості
субстрату об’єднані у гігроморфи, серед яких у флорі виділяємо наступні групи (Рис. 4.2.1.13).
Ксерофiти, тобто рослини, якi пристосувалися до значної або тимчасової нестачi вологи,
нараховують 62% від загальної кількості видів флори. Наступною групою, до якої відносяться 34
% видового складу рослинності складають мезофіти , тобто рослини, якi зростають в умовах
помiрної вологостi. Група гігромезофітів представлена 2% від загальної кількості видів
досліджуваних біотопів.
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Рис. 4.2.1.13. а) Розподіл видів по відношенню до водного режиму
б) Розподіл видів по відношенню до теплового режиму
в) Розподіл видів по відношенню до світлового режиму
г) Розподіл видів за системою життєвих форм Раункієра (Raunkiaer,1934)
Екоморфи, що мають схожі адаптивні ознаки за відношенням до температурного режиму,
об’єднані у термоморфи, серед яких у флорі штучних фітоценозів виділяємо наступні групи. За
реакцією на температурні умови у соснових фітоценозах переважають мезотермофіти (49%),
значну частку займають оліготермофіти (27%), решта видів є мегатермофітами (24%)
(Рис. 4.2.1.13).
Таким чином, екологічний аналіз флори штучних фітоценозів за участі сосни звичайної та
сосни кримської показав переважання гемікриптофітів серед основних клімаморф, ксерофітів
серед основних гігроморф, мезотермофітів серед основних термоморф.
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4.2.2. Едифікатори та домінанти
Біотопи ДП «Ярмолинецьке лісове господарство»
Для виявлення різних типів біотопів, проведено аналіз літературних джерел та натурні
обстеження. Використано класифікацію EUNIS та національну класифікацію. Оселища
(біотопи) України за класифікацією EUNIS наводяться за Онищенко В.А. (2016). Дані наведені
у табл. 4.2.2.1.
Таблиця 4.2.2.1.
Заповідна зона НПП «Подільські Товтри», невилучені землі,
ДП Ярмолинецьке лісове господарство»
G : Ліси та інші лісові землі (Woodland, forest and other wooded land)
Оселища з домінуванням дерев, де висота дерев не менше 5 м, зімкнутість деревостану не
менше 10%.
До типу оселищ G належать також вируби і згарища, які недавно утворилися на місці оселищ,
що відповідали цим критеріям.
G 1 : Широколистяні листопадні ліси (Broadleaved deciduous woodland)
Домінують літньозелені листопадні нехвойні види.
Біотоп (оселище)
Квартал
G 1.6 : Букові ліси (Fagus woodland). (EUNIS G 1.6)
G 1.6 : Букові ліси (Fagus woodland).
Сатанівське лісництво
Ліси з Fagus sylvatica, які сформувалися на
Квартал 29 виділ 12
нейтральних або близьких до нейтральних ґрунтах з Квартал 29 виділ 13
м'яким гумусом, середньо європейського та
Квартал 32 виділ 22
атлантичного регіонів, а також центру та півночі
Квартал 32 виділ 23
Центральної Європи, для яких характерне широке
Квартал 33 виділ 1
представництво видів, що належать до екологічних
Квартал 33 виділ 2
груп Anemone nemorosa-типу, Lamiastrum (Lamium) Квартал 41 виділ 13
galeobdolon-типу, Galium odoratum та Melica
Квартал 43 виділ 1
uniflora-типу
Квартал 44 виділ 9
Квартал 46 виділ 1
Квартал 46 виділ 7
Квартал 46 виділ 8
Квартал 46 виділ 9
Квартал 47 виділ 1
Квартал 47 виділ 3
Квартал 47 виділ 1
Квартал 47 виділ 6
Квартал 47 виділ 13
Квартал 47 виділ 14
Квартал 47 виділ 15
Квартал 48 виділ 1
Квартал 49 виділ 3
Квартал 56 виділ 13
Квартал 57 виділ 7
Вишнівчицьке лісництво
Квартал 9 виділ 10

G 1.A : Мезо- і евтрофні ліси з домінуванням
Quercus, Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmusі
споріднені ліси (Meso- and eutrophic Quercus,
Carpinus, Fraxinus, Acer, Tilia, Ulmus and related
woodland). Ліси союзів Carpinion betuli, Querco
roboris-Tilion cordatae)

Сатанівське лісництво
Квартал 33 виділ 3
Квартал 57 виділ 6

Вишнівчицьке лісництво
Квартал 10 виділ 2
Квартал 21 виділ 8
Квартал 28 виділ 1
Квартал 32 виділ 12
Квартал 33 виділ 10
Квартал 35 виділ 1
Квартал 36 виділ 1
Квартал 36 виділ 2
Квартал 44 виділ 5
Квартал 45 виділ 6
Квартал 45 виділ 7
Квартал 46 виділ 4
Квартал 46 виділ 5
Квартал 46 виділ 9
Квартал 47 виділ 3
Квартал 47 виділ 11
Квартал 48 виділ 4
Характерні види: Adoxa moschatellina, Aegopodium
Ярмолинецьке лісництво
podagraria, Anemone ranunculoides, Carex pilosa,
Заповідне урочище «Березина»
Corydalis cava, Corydalis marschalliana, Dentaria
Квартал 35 виділ 7
bulbifera, Ficaria verna, Galium odoratum, Lamium
Квартал 35 виділ 8
galeobdolon, Milium effusum, Paris quadrifolia,
Квартал 35 виділ 9
Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura,
Квартал 35 виділ 10
Ranunculus cassubicus, Stachys sylvatica, Viola
Квартал 35 виділ 12
reichenbachiana.
Квартал 35 виділ 14
Квартал 35 виділ16
Квартал 37 виділ 9
Квартал 37 виділ 12
Квартал 38 виділ 1
Квартал 38 виділ 4
Квартал 38 виділ 5
Квартал 38 виділ 7
Квартал 38 виділ 9
Квартал 38 виділ 10
Квартал 38 виділ 12
Квартал 39 виділ 5
Квартал 39 виділ 6
Квартал 39 виділ 9
Квартал 39 виділ 12
Квартал 40 виділ 2
Квартал 40 виділ 5
Ліси з перевагою Fraxinus excelsior
Сатанівське лісництво
Квартал 47 виділ 2
Вишнівчицьке лісництво
Квартал 12 виділ 1
Квартал 36 виділ 1
Квартал 45 виділ 4
Л.Г. Любінська, д.б.н., Кучинська О.П., Рябий М.М.

Характеристика соснових деревостанів Pinus sylvestris L. та Pinus pallasiana D. Don
зростаючих на чорноземах сформованих на лесоподібних суглинках
Ліси території Парку не мають промислового значення, виконують екологічні, захисні та
рекреаційні функції. Лісові насадження зменшують негативні наслідки природних явищ,
захищають ґрунти від ерозії, запобігають забрудненню навколишнього середовища та очищають
його, сприяють регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному
вихованню. У НПП переважають насадження І та ІІ класів бонітету. В цілому вони займають
71,63 %, у заповідній зоні – 73,44 %, у зоні регульованої рекреації – 74,40 %, у зоні стаціонарної
рекреації – 70,95 %, у господарській зоні – 69,94 %. Найбільша частка від загальної по
функціональних зонах площі стиглих і перестійних насаджень помітна у заповідній зоні (43,4 %),
що в принципі відповідає загальному підходу щодо включення до її складу найбільшої площі
збережених насаджень старшого віку. Найменша така частка у господарській зоні, що можна
пояснити застосуванням у її насадженнях рубок головного користування.
Досить високий показник середнього віку насаджень у заповідній зоні (91 рік) також
пояснюється включенням до її складу насаджень старшого віку. Найменший середній вік
насаджень у зоні стаціонарної рекреації (23 роки), у складі якої переважають молодняки.
Найвищий середній клас бонітету у зоні стаціонарної рекреації (1,00) завдяки значній
площі насаджень з швидкоростучою панівною породою акація біла.
Середня повнота насаджень за всіма функціональними зонами знаходиться у межах 0,75 0,77. В цих межах середня повнота є характерною практично для всіх лісів Лісостепової зони
України. В НПП переважають середньовікові насадження (46,65 %). Стиглі і перестійні
насадження в цілому займають по площі 23,3 %, у заповідній зоні – 43,4 %, у зоні регульованої
рекреації – 26,1 %, у господарській зоні – 20,0 %. У зоні стаціонарної рекреації переважають
молодняки (57,66 %), а стиглі та перестійні насадження відсутні. Із загальної площі стиглих і
перестійних насаджень на заповідну зону приходиться 10,9 %, на зону регульованої рекреації –
36,8 %, на господарську зону – 52,3 %.
Частка площі перестійних насаджень у загальній площі стиглих і перестійних загалом
становить 43,6 %, у заповідній зоні – 38,1 %, в зоні регульованої рекреації – 35,4 %, у
господарській зоні – 50,5 %. Збільшення відбувається в основному за рахунок насаджень з
панівними породами граб звичайний, акація біла та дуб звичайний низькостовбурний, тобто
породами, які не визначаються високою продуктивністю сформованих ними деревостанів.
Види роду Pinus займають значну площу серед лісових культур території Парку, адже
аскетичні властивості сосни звичайної та сосни кримської дають також можливість
використовувати їх для закріплення і залісення змитих і сухих земель на крутосхилах.
Для моніторингу видів роду Pinus L. зростаючих на ґрунтах сформованих на різних
материнських породах нами було здійснено таксаційні дослідження деревостанів даних видів.
Пробні площі були закладені на землях ДП «Кам’янець -Подільське лісове господарство»,
КП «Надра Кам’янеччини» та НПП «Подільські Товтри» у соснових культурах Pinus sylvestris
та Pinus pallasiana різного віку, які розміщені на схилах різної експозиції (рис. 4.2.2.1).
В результаті досліджень встановлено, що насадження Pinus pallasiana на ППП №1, яка
розташована в околицях с.м.т. Стара Ушиця віком 41 рік, висотою 16 метрів, середнім діаметром
23 см, ІІ клас бонітету. Формула деревостану – 7Сз3Скр, експозиція схилу – південна, яка
розміщена на висоті 200 метрів над рівнем моря.
ППП №2 з насадженням Pinus sylvestris, розташована в околицях с. Гораївка на південносхідній експозиції схилу крутизною 20о. Насадження відносяться до групи віку молодняк – 25
років, середня висота дерев – 10 м, середній діаметр стовбура сосни – 12,1 см. Досліджувана
ділянка розміщена 160 м над рівнем моря. Формула деревостану – 6Ск2Сз2Акб. Повнота – 0,90.
Бонітет III класу.
ППП №3 під лісовими культурами Pinus pallasiana, розміщена в околицях с. Колодіївка
на південній експозиції схилу. Вік деревостану 27 років, середня висота 12 м, діаметр 16 см,
повнота 0,90. Бонітет І. Формула деревостану 8Сз1Акб1Абз, розміщена 135 м над рівнем моря.

Рис. 4.2.2.1. Пробні площі на території НПП "Подільські Товтри" та їх експозиція
ППП №7 під лісовими культурами Pinus sylvestris, досліджувана ділянка розміщена в
околицях с. Бабшин. Експозиція схилу південна. Вік деревостану складає 21 рік, за групою віку
молодняки. Середня висота дерев 11 м, середній діаметр насаджень сосни 15 см. Ділянка
розміщена на висоті 125 м над рівнем моря. Бонітет Іа.
ППП №8, розміщена в околицях села Гринчук. Експозиція схилу-південна 30о. Формула
деревостану-10 Сз, повнота – 0,80. Вік сосни – 20 років, висота дерев – 8 м та середній діаметр
стовбура – 21 см. Бонітет ІІІ-го класу. Ділянка розміщена на висоті 150 м над рівнем моря.
Середні значення висоти та діаметру дерев характеризують стан і продуктивність лісових
культур, а потенційні можливості лісорослинних умов, вказують на відповідність і своєчасність
проведених лісогосподарських заходів.
Ріст насаджень сосни в перші роки після їх створення залежить як від лісорослинних умов,
так і від вжитих агротехнічних заходів.

Таблиця 4.2.2.2.
Лісівничо-таксаційна характеристика соснових деревостанів Pinus sylvestris та Pinus
pallasiana на чорноземах на лесоподібних суглинках
Розмір стовбура

ППП №1

40

Ск

0.90

середньовікові

19±0,21

18±0,36

ІІ

ППП №2

25

6Сз2Ск2Акб

0.90

молодняки

9,1±0,26

16,1±1,3

ІІІ

ППП №3

27

Ск

0.90

середньовікові

12±0,65

16±1,3

І

ППП №7 21
Скр
0.80 молодняки
11±1,47
18±0,26
І
ППП №8 20
10Сз
0.80 молодняки
7,2±0,22
16±1,36
ІІ
Примітка: Ск-сосна кримська (Pinus pallasiana) , Сз- сосна звичайна (Pinus sylvestris), Акб- акація
біла (Robinia pseudoacacia).

Аналізуючи тенденції росту соснових культур на лесоподібних суглинках нами виявлено,
що середні значення висот середньовікових і молодих деревостанів Pinus sylvestris у 25-річному
віці на 33% нижчі за деревостани Pinus pallasiana.

Pinus sylvestris на лесоподйбних суглинках
30
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5
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Рис 4.2.2.2. Таксаційні показники Pinus sylvestris зростаючої на чорноземах сформованих на
лесоподібних суглинках.
Насадження Pinus sylvestris у віці 20 р. мають середні значення діаметра стовбура 16 см.
У вікових групах 21-26 рр. спостерігається тенденція до збільшення діаметра 18-16 см. Pinus
pallasiana в 40 р. – 18 см.

Рис 4.2.2.3. Таксаційні показники Pinus pallasianа зростаючої на чорноземах сформованих на
лесоподібних суглинках
Кращі таксаційні показники у групі віку молодняки на чорноземах сформованих на
лесоподібних суглинках мають деревостани Pinus pallasianа.
Наші дослідження показали, що насадження видів роду Pinus на території Національного
природного парку «Подільські Товтри» ростуть на ґрунтах різних материнських порід та
відрізняються таксаційними показниками залежно від видової різноманітності та ґрунтових умов
місцезростання.
Характеристика досліджуваних соснових деревостанів Pinus sylvestris та Pinus pallasiana
на рендзинах сформованих на щільних карбонатних породах
Досліджувана пробна площа №4, розміщена в околицях с. Суржинці. Експозиція схилу –
північна з нахилом 300. Вік деревостанів 42 роки, група віку жердняки. Середня висота 12 метрів,
середній діаметр 16 см, бонітет ІІІ класу. Дана досліджувана ділянка розміщена 170 м над рівнем
моря.

ППП №5, розміщена в околицях с. Боришківці. Експозиція схилу-північно-західна 45о. Вік
дерев 42 роки, відносять до групи віку молодняк, середній діаметр складає 17 см, висота 12 м,
бонітет ІІІ класу. Формула деревостану 10 СзБп. Досліджувана ділянка розміщена 238 м над
рівнем моря.
ППП №6, розміщена в околицях с. Баговиця. Експозиція схилу – південно-західна 25о.
Формула деревостану – 10 СЗ. Вік сосни складає 37 років, середня висота дерев – 8 м, діаметр
стовбура – 17 см. Бонітет IV-го класу. ППП розміщена на висоті 165 м над рівнем моря.
ППП № 9 та 10, розміщена в околицях села Сокіл. Експозиція схилу- південно-східна 20о.
Формула деревостану – 5Сз2Яз1Акб1Бп1Дз. Вік насаджень складає 31 років, висота дерев сосни
– 9 м, діаметр стовбура – 12 см. Насадження відповідають II-му класу бонітету та розміщені на
висоті 115 м над рівнем моря.
Таблиця 4.2.2.3.
Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів Pinus sylvestris та Pinus pallasiana
сформованих на рендзинах сформованих на елювії щільних карбонатних порід
Розмір стовбура

ППП №4

42

Скр

0.80

пристигаючі

14±0,36

16±0,49

ІІ

ППП №5

41

СзБп

0.60

пристигаючі

12±1,24

17±0,53

ІІІ

ППП №6

36

10Скр

0.80

пристигаючі

10±0,68

18±0,48

ІІ

ППП №9

31

5Сз2Яз1Акб1Бп1Дз

0.80

молодняки

8,8±0,2

12±1,1

ІІІ

ППП №10

31

5Сз2Яз1Акб1Бп1Дз

0.80

молодняки

10±0,64

16±2,4

ІІ

За дослідженнями таксаційних показників лісових культур та Pinus pallasiana які
зростають на рендзинах сформованих на елювії щільних карбонатних порід було виявлено, що
насадження Pinus sylvestris у віковій групі молодняки середні значення діаметра коливаються у
межах 15 см, висоти - 9 м, групи віку пристигаючі висотою 14 м, діаметром 16 см, а Pinus
pallasiana групи віку пристигаючі середні показники діаметра 17 см, висоти 13 м.

Рис 4.2.2.4. Таксаційні показники Pinus sylvestris зростаючої на чорноземах сформованих на
лесоподібних суглинках.
І.О. Одукалець

5.1. Інвентаризація фауни

5. ТВАРИННИЙ СВІТ

Видове різноманіття фауни хребетних тварин НПП «Подільські Товтри»
(відмічені у 2018 році)

№ Клас, ряд, родина, вид
п/
п

Характер
перебуван
ня
(постійно
мешкає
(П),
сезонно
(С),
мігруючи
й (М))

Чисельність
(багаточисельний
(Б), звичайний (Зв),
малочисельний (М),
рідкісний
(Р), зникаючий (Зн),
невизначений (Н))
Іхтіофауна
П
Зв

1.

Щука звичайна (Esox lucius L.)

2.

Ялець (Leuciscus leuciscus L.)

П

3.

Головень (Leuciscus cephalus L.)

П

4.

Плітка (Rutilus rutilus L.)

П

5.

Білизна європейська (Aspius
aspius L.)
Верховодка (Alburnus alburnus L.)

П

П

8.

Бистрянка російська (Alburnoides
bipunctatus rossicus Berg, 1924)
Лящ (Abramis brama L.)

9.

Рибець (Vimba vimba L.)

П

10.
11.
12.

Пічкур зв. (Gobio gobio L.)
Гірчак зв. (Rhodeus sericeus Pall.)
Карась золотий (Carassius
carassius L.)
Карась сріблястий
(Carassius gibelio L.)
Короп (сазан) (Cyprinus carpio L.)

П
П
П

Амур білий (Ctenopharyngo
donidellaValen.)
В’юн звичайний (Miscurnus
fossilis L.)

П

Товстолоб білий
(Hypophthalmichthys molitrix
Valenc.)

П

6.
7.

13.
14.
15.
16.
17.

П

П

П
П

П

Таблиця 5.1.1.

Поширення та дані про
розмноження

Прісноводні проточні
водойми
Р
річка Студениця, заказник
«Совиний яр», річка Дністер
Зв
Прісноводні проточні
водойми
Зв
Прісноводні проточні
водойми
Зв
Прісноводні проточні
водойми
Зв
Прісноводні проточні
водойми
Р
річки Смотрич, Жванчик,
Тернава, Студениця
Зв
Прісноводні проточні
водойми
Р
Прісноводні проточні
водойми
Зв
р. Смотрич (анкетування)
Зв
р. Смотрич (відлов)
Р
Прісноводні проточні
водойми
Зв
Прісноводні проточні
водойми
Зв
Прісноводні проточні
водойми
вид
Прісноводні проточні
вселенець
водойми
Зн.чисельніст Прісноводні проточні
ь
водойми
скорочується
вид
Прісноводні проточні
вселенець
водойми

Товстолобик строкатий південно
китайський (Aristichthys nobilis,
Richardson)
Чебачок амурський
(Pseudorasbora parva, Temmincket
Schlegel)
Сом (Silurus glanis L.)

П

вид
вселенець

Прісноводні проточні
водойми

П

Прісноводні проточні
водойми

П

вид
вселенець
інвазивний
Зв

П

Зв

22.

Окунь річковий (Perca fluviatilis
L.)
Судак (Lucioperca lucioperca L.)

П

Зв

23.

Бичок бабка (Gobius fluviatilis L.)

П

Зв

24.

Форель райдужна (Salmo irideus
Gibbons)
Мересниця річкова
Phoxinus phoxinus

П

вид
вселенець
Р

18.
19.
20.
21.

25.

П

Герпетофауна
П

1.

Тритон звичайний
(Triturus vulgaris)

2.

Тритон гребінчастий
(Triturus cristatus)

П

Р

3.

Кумка червоночерева
(Bombina bombina)

П

Зв

4.

Часничниця звичайна
(Pelobates fuscus)
Ропуха зелена (Bufo viridis)

П

Зв

П

Р

Ропуха сіра
(Bufo bufo)
Квакша
(Hyla arborea)
Жаба озерна
(Rana ridibunda)
Жаба ставкова (зелена)
(Rana esculenta)
Жаба гостроморда
(Rana terrestris)
Жаба трав’яна
(Rana temporaria)
Черепаха болотяна
(Emys orbicularis)
Веретільниця ламка
(Anguis fragilis)
Ящірка зелена
(Lacerta viridis)

П

Зв

П

Зв

П

Зв

Мілкі тимчасові водойми в
період розмноження, долини
річок
Мілкі тимчасові водойми в
період розмноження, долини
річок
Мілкі тимчасові водойми в
період розмноження, долини
річок
стації з легкими ґрунтами та
постійними водоймами
Загалом евритопний вид.
Прибережні ділянки річок,
населенні пункти в т.ч.
м.Кам-Подільський
переважно закриті
(в т. ч. лісові) біотопи
широколистяні
ліси
та
заплавнібіотопи
водойми, прибережні біотопи

П

Зв

водойми, прибережні біотопи

П

Зв

П

Зв

П

Р

широколистяні
ліси
заплавнібіотопи
закриті
(в т.ч. лісові) біотопи
Біляводні біотопи

П

Р

П

Зв

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зв

Прісноводні проточні
водойми
Прісноводні проточні
водойми
Прісноводні проточні
водойми
Прісноводні проточні
водойми
річки Тернава, Студениця,
Руска
р. Студениця, р. Тернава

та

Закриті
(в т.ч. лісові) біотопи
схилові місцевості долина
Дністра, його ліві притоки,
балочні системи

15.

Ящірка прудка
(Lacerta agilis)

П

Зв

16.

Вуж звичайний
(Natrix natrix)
Вуж водяний
(Natrix tesselata)
Мідянка звичайна
(Coronella austriaca)

П

Зв

П

Зв

П

Р

17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis
Pallas, 1764)
Пірникоза велика (Podiceps
cristatus Boddaert., 1758)
Баклан великий (Phalacrocorax
carbo L., 1758)
Бугай (Botaurus stellaris L., 1758)
Бугайчик (Ixobrychus minutus L.,
1766)
Квак (Nycticorax nycticorax L.,
1758)
Чепура велика (Egretta alba L.,
1758)
Чепура мала (Egretta garzetta L.,
1766)
Чапля сіра (Ardea cinerea L.,
1758)
Лелека білий (Ciconia ciconia L.,
1758)
Лелека чорний (Ciconia nigra L.,
1758)
Гуска сіра (Anser anser L., 1758)
Лебідь-шипун (Cygnus olor
Gmelin, 1789)
Крижень (Anas platyrhynchos L.,
1758)
Чирянка мала (Anas crecca L.,
1758)
Чирянка велика (Anas querquedula
L., 1758)
Попелюх (Aythya ferina L., 1758)
Чернь чубата (Aythya fuligula L.,
1758)
Гоголь (Bucephala clangula L.,
1758)
Шуліка рудий (Milvus milvus L.,
1758)
Шуліка чорний (Milvus migrans
Boddaert., 1783)
Лунь очеретяний (Circus
aeruginosus L., 1758)
Яструб великий (Accipiter gentilis
L., 1758)

Орнітофауна
М

Р

схилові місцевості долина
Дністра, його ліві притоки,
балочні системи
Узлісся, чагарники, схили
товтр, населені пункти
Чагарники в долинах річок
долини
Мукша

річок

Смотрич,

С

Зв

ВБУ «Пониззя річки
Смотрич»,
Водно-болотні біотопи

С

Р

Водно-болотні біотопи

С
С

Р
Р

Водно-болотні біотопи
Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С, М

Р

Водно-болотні біотопи

С, М

Р

ВБУ «Бакотська затока»

П

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

М

Р

Водно-болотні та селитебні
біотопи
ВБУ «Бакотська затока»

М
П

Р
Зв.

Водно-болотні біотопи
Водно-болотні біотопи

П

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

М
С

Р
Р

Водно-болотні біотопи
Водно-болотні біотопи

М

Р

Водно-болотні біотопи

С

Р

Лісові та відкриті біотопи

C

Р

Лісові та відкриті біотопи

С

Зв

Прибережні луки

П

Зв

Лісові, відкриті та селитебні
біотопи

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Яструб малий (Accipiter nisus L.,
1758)
Канюк звичайний (Buteo buteo L.,
1758)
Підорлик малий (Aquila pomarina
C.L. Brehm., 1831)
Кібчик (Falcovespertinus L., 1766)
Боривітер звичайний (Falco
tinnunculus L., 1758)
Куріпка сіра (Perdix perdix L.,
1758)
Перепілка (Coturnix coturnix L.,
1758)
Деркач (Crex crex L., 1758)
Курочка водяна (Gallinula
chloropus L., 1758)
Лиска (Fulica atra L., 1758)
Кулик-сорока (Haematopus
ostralegus L., 1758)
Пісочник малий (Charadrius
dubius Scopoli, 1786)
Чайка (Vanellus vanellus L., 1758)
Кулик-довгоніг (Himantopus
himantopus L., 1758)
Коловодник лісовий (Tringa
ochropus L., 1758)
Коловодник болотяний (Tringa
glareola L., 1758)
Коловодник звичайний (Tringa
totanus L., 1758)
Брижач (Philomachus pugnax L.,
1758)
Баранець звичайний (Gallinago
gallinago L., 1758)
Мартин звичайний (Larus
ridibundus L., 1766)
Мартин сріблястий (Larus
argentatus Pontopp., 1763)
Мартин жовтоногий (Larus
cachinnans Pall., 1811)
Мартин сивий (Laru scanus L.,
1758)
Крячок чорний (Chlidonias niger
L., 1758)
Крячок білокрилий (Chlidonias
leucopterus Temminck., 1815)
Крячок білощокий (Chlidonias
hybridaPall., 1811)
Крячок річковий (Sterna hirundo
L., 1758)
Припутень (Columba palumbus L.,
1758)

П

Зв

Лісові та відкриті біотопи

П

Зв

Лісові та відкриті біотопи

C, М

Р

Лісові та відкриті біотопи

С

Р

П

Зв

П

Зв

С

Зв

околиці с. Субіч, долина р.
Дністер
Лісові, відкриті та селитебні
біотопи
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Поля, узбіччя доріг

С
С

Р
Р

С
М

Зв
Р

Прибережні луки
Водно-болотні біотопи
Прибережні луки
Водно-болотні біотопи
Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С
C

Зв
Р

Прибережні луки
Водно-болотні біотопи

С

Р

Водно-болотні біотопи

С

Р

Водно-болотні біотопи

С

Р

Водно-болотні біотопи

С, М

Р

Водно-болотні біотопи

М

Р

Водно-болотні біотопи

С

Зв

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв.

Водно-болотні біотопи

С

Зв.

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Лісові та селитебні біотопи

Водно-болотні біотопи

П

Зв

Селитебні біотопи

П

Зв

Селитебні біотопи

С

Зв

Лісові біотопи

55.
56.

Голуб сизий (Columba livia f.
dom.Gmelin, 1789)
Горлиця садова (Streptopelia
decaocto Frivaldszky, 1838)
Горлиця звичайна (Streptopelia
turtur L., 1758)
Зозуля (Cuculus canorus L., 1758)
Пугач (Bubo bubo L., 1758)

С
П

Зв
Р

57.

Сова вухата (Asio otus L., 1758)

П

Зв

58.

Сич хатній (Athene noctua Scopoli,
1769)
Сова сіра (Strix aluco L., 1758)
Серпокрилець чорний (Apus apus
L., 1758)
Дрімлюга (Caprimulus europaeus
L., 1758)
Рибалочка (Alcedo atthis L., 1758)

П

Зв

Прибережні луки
Скельні урвища,
Смотрицький каньйон,
«Пониззя річки Смотрич»,
«Бакотська затока», долина
р.Збруч
Переважно прибережні луки,
селитебні біотопи
переважно селитебні біотопи

П
С

Зв
Р

Лісові та селитебні біотопи
м. Кам’янець-Подільський

С

Р

П

Зв

Бджолоїдка (Merops apiaster L.,
1758)
Одуд (Upupa epops L., 1758)

С

Зв

Лісові біотопи, прибережні
луки
Скельні та глиняні урвища,
прибережні біотопи
Скельні та глиняні урвища

С

Зв

Крутиголовка (Junx torquilla L.,
1758)
Жовна сива (Picus canus Gmelin,
1788)
Жовна зелена (Picus viridis L.,
1758)
Жовна чорна (Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758))
Дятел звичайний (Dendrocopos
major L., 1758)
Дятел сирійський
(Dendrocopossyriacus Hemprichet
Ehrenberg, 1833)
Дятел середній (Dendrocopos
medius L., 1758)
Дятел малий (Dendrocopos minor
L., 1758)
Ластівка берегова (Riparia riparia
L., 1758)
Ластівка сільська (Hirundo rustica
L., 1758)
Ластівка міська (Delichon
urbicaL., 1758)
Посмітюха (Galeridа cristata L.,
1758)
Жайворонок лісовий (Lullula
arborea L., 1758)

С

Зв

Скельні та глиняні урвища,
лісові та селитебні біотопи
Лісові біотопи

П

Р

Лісові біотопи

П

Р

Лісові біотопи

П

Р

П

Зв

Виявлено пари в гніздовий
період і долинах річок
Лісові біотопи

П

Зв.

Лісові біотопи

П

Р

Лісові біотопи

П

Р

Лісові біотопи

М

Зв

Скельні та глиняні урвища

М

Зв

Селитебні біотопи

М

Зв

Селитебні біотопи

П

Зв

Пасовища, узбіччя доріг

С

Р

Лісові біотопи

52.
53.
54.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Жайворонок польовий (Alauda
arvensis L., 1758)
Щеврик польовий (Anthus
campestris L., 1758)
Щеврик лісовий (Anthus trivialis
L., 1758)
Щеврик лучний (Anthus pratensis
L., 1758)
Плиска жовта (Motacilla flava L.,
1758)
Плиска біла (Motacilla alba L.,
1758)
Сорокопуд терновий (Lanius
collurio L., 1758)
Сорокопуд сірий (Lanius excubitor
L., 1758)
Вивільга (Oriolus oriolus L., 1758)
Шпак звичайний (Sturnus vulgaris
L., 1758)
Сойка (Garrulus glandarius L.,
1758)
Сорока (Pica pica L., 1758)
Галка (Corvus monedula L., 1758)
Грак (Corvus frugilegus L., 1758)
Ворона сіра (Corvus cornix L.,
1758)
Крук (Corvus corax L., 1758)
Омелюх (Bombycilla garrulus L.,
1758)
Волове очко (Troglodytes
troglodytes L., 1758)
Кобилочка солов'їна (Locustella
luscinioides Savi, 1824)
Кобилочка річкова (Locustella
fluviatilisWolf, 1810)
Кобилочка-цвіркун (Locustella
naevia Boddaert, 1783)
Очеретянка велика (Acrocephalus
arundinaceus L., 1758)
Кропив'янка рябогруда
(Sylvianisoria Bechstein, 1795)
Кропив'янка чорноголова (Sylvia
atricapilla L., 1758)
Кропив'янка сіра (Sylvia communis
Latham, 1787)
Кропив'янка прудка (Sylvia
curruca L., 1758)

104. Вівчарик весняний (Phylloscopus
trochilus L., 1758)
105. Вівчарик-ковалик (Phylloscopus
collybitaViellot, 1817)

С

Зв

Поля та узбіччя доріг

С

Р

Лісові біотопи

С

Зв

Лісові біотопи

C

Р

С

Зв.

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Прибережні луки

С

Зв

Прибережні луки

С

Зв

П

Р

С

Зв

С

Зв

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Лісові біотопи, Прибережні
луки
Лісові та селитебні біотопи

П

Зв

Лісові та селитебні біотопи

П
П
П
П

Зв
Зв
Зв
Р

П
С

Зв
Р

Селитебні біотопи
Селитебні біотопи
Селитебні біотопи
Прибережні луки, селитебні
біотопи
Лісові та селитебні біотопи
Селитебні біотопи

П

Зв.

Лісові та селитебні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв.

Водно-болотні біотопи

С

Зв.

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

Водно-болотні біотопи

С

Зв

С

Зв

С

Зв.

С

Р

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь, населені
пункти
Лісові та селитебні біотопи

С

Зв

Лісові та селитебні біотопи

106. Вівчарик жовтобровий
(Phylloscopus sibilatrix Bechst.,
1793)
107. Золотомушка жовточуба (Regulus
regulus L., 1758)
108. Мухоловка строката (Ficedula
hypoleuca Pallas, 1764)
109. Мухоловка білошия (Ficedula
albicollis Temminck, 1815)
110. Мухоловка мала (Ficedula parva
Bechstein, 1794)
111. Мухоловка сіра (Muscicapa striata
Pallas, 1764)
112. Трав'янка лучна (Saxicola rubetra
L., 1758)
113. Трав'янка чорноголова (Saxicola
torquata L., 1766)
114. Кам'янка звичайна (Oenanthe
oenanthe L., 1758)
115. Горихвістка звичайна
(Phoenicurus phoenicurus L., 1758)
116. Горихвістка чорна (Phoenicurus
ochruros S. G. Gmelin, 1774)
117. Вільшанка (Erithacus rubecula L.,
1758)
118. Соловейко східний (Luscinia
luscinia L., 1758)
119. Синьошийка (Luscinia svecica L.,
1758)
120. Чикотень (Turdus pilaris L., 1758)
121. Дрізд чорний (Turdus merula L.,
1758)
122. Дрізд співочий (Turdus philomelos
C.L.Brehm, 1831)

С

Зв

Лісові та селитебні біотопи

С

Р

Лісові біотопи

С

Р

Лісові біотопи

С

Зв

Лісові біотопи

С

Р

Лісові біотопи

С

Зв

Лісові біотопи

С

Зв

Прибережні луки

С

Зв

Прибережні луки

С

Зв

Селитебні біотопи

С

Зв

Селитебні біотопи

С

Зв

Селитебні біотопи

П

Зв

Лісові біотопи

С

Зв

С

Р

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Водно-болотні біотопи

П
П

Зв
Зв

Лісові та селитебні біотопи
Лісові та селитебні біотопи

С

Зв

123. Cиниця вусата (Panurus biarmicus
L., 1758)
124. Синиця довгохвоста (Agithalos
caudatus L., 1758)
125. Ремез (Remiz pendulinus L., 1758)

С

Р

Лісові та селитебні біотопи.
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Водно-болотні біотопи

С

Зв

С

Р

126. Гаїчка болотяна (Parus palustris
L., 1758)
127. Синиця чорна (Parus ater L.,
1758)
128. Синиця блакитна (Parus caeruleus
L., 1758)
129. Синиця велика (Parus мajor L.,
1758)
130. Повзик (Sitta europaea L., 1758)
131. Підкорішник звичайний (Certhia
familiaris L., 1758)

С

Зв

С

Р

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок. Водно-болотні
біотопи
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Лісові біотопи

П

Зв

Лісові та селитебні біотопи

П

Зв

Лісові та селитебні біотопи

П
С

Зв
Р

Лісові та селитебні біотопи
Лісові та селитебні біотопи

132. Горобець хатній (Passer
domesticus L., 1758)
133. Горобець польовий (Passer
montanus L., 1758)
134. Зяблик (Fringilla coelebs L., 1758)
135. Зеленяк (Chloris chloris L., 1758)

П

Зв

Селитебні біотопи

П

Зв

Селитебні біотопи

С
С

Зв
Зв

136. Чиж (Spinus spinus L., 1758)

С

Зв

137. Щиглик (Carduelis carduelis L.,
1758)
138. Коноплянка (Acanthis cannabina
L., 1758)
139. Шишкар ялиновий (Loxia
curvirostra L., 1758)
140. Снігур (Pyrrhula pyrrhula L.,
1758)
141. Костогриз (Coccothraustes
coccothraustes L., 1758)
142. Просянка (Emberiza calandra L.,
1758)
143. Вівсянка звичайна (Emberiza
citrinella L., 1758)

С

Зв

С

Зв

С

Р

Лісові та селитебні біотопи
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Лісові та селитебні біотопи

С

Зв

Лісові та селитебні біотопи

П

Зв

Лісові та селитебні біотопи

С

Р

П

Зв

С

Р

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь, Селитебні
біотопи
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь

144. Вівсянка очеретяна (Emberiza
schoeniclus L., 1758)
1.

Їжак білочеревий
(Erinaceus roumanicus BarrettHamilton, 1900)
Кріт європейський
(Talpa europaea Linnaeus, 1758)

Теріофауна
П

Зв

П

Зв

Мідиця звичайна
(Sorex araneus Linnaeus, 1758)
Мідиця мала (Sorex minutus
Linnaeus, 1766)

П

Зв

Білозубка білочерева
(Crocidura leucodon (Hermann,
1780))
6. Підковик малий
(Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800))
7. Нічниця велика
(Myotis myotis (Borkhausen, 1797))
8. Нічниця Бехштейна (Myotis
bechsteinii (Kuhl, 1817))
9. Нічниця ставкова
(Myotis dasycneme (Boie, 1825))
10. Нічниця водяна
(Myotis daubentonii (Kuhl, 1817))

П

Р

П

Зв

П

Зв

П

Р

П

Зв

2.
3.
4.

5.

Лісові та селитебні біотопи.
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь. Лісові та
селитебні біотопи
Лісові біотопи, Чагарникові
зарості біля річок та узлісь
Лісові біотопи, Чагарникові
зарості біля річок та узлісь
(долина р. Жванчик, с.
Кочубіїв)
Чагарникові зарості біля
річок та узлісь, Селитебні
біотопи
природні
та
штучні
підземелля на зимівлі
природні
та
штучні
підземелля на зимівлі
система печер «АтлантидаКиянка»
природні та штучні
підземелля на зимівлі
природні та штучні
підземелля на зимівлі

11. Нічниця війчаста
(Myotis nattereri (Kuhl, 1817))
12. Нічниця вусата
(Myotis mystacinus (Kuhl, 1817))
13. Нічниця Брандта (Myotis brandtii
(Eversmann, 1845))
14. Широковух європейський
(Barbastella barbastellus Schreber,
1774)
15. Вухань бурий
(Plecotus auritus (Linnaeus, 1758))
16. Вухань сірий
(Plecotus austriacus (Fischer,
1829))
17. Вечірниця руда
(Nyctalus noctula (Schreber, 1774))
18. Нетопир білосмугий (Pipistrellus
kuhlii (Kuhl, 1817))
19. Кажан пізній
(Eptesicus serotinus (Schreber,
1774))
20. Лис рудий (Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758))
21. Борсук звичайний (Meles meles
(Linnaeus, 1758))
22. Куниця кам’яна (Martes foina
(Erxleben, 1777))
23. Ласиця (Mustela nivalis Linnaeus,
1766)
24. Горностай
(Mustela erminea Linnaeus, 1758)
25. Видра (Lutra Brunnich, 1771)

П

Р

природні та штучні
підземелля на зимівлі
природні та штучні
підземелля на зимівлі
природні та штучні
підземелля на зимівлі
природні та штучні
підземелля на зимівлі

П

Р

П

Р

П

Р

П

Зв

П

Р

П

Зв

П

Зв

П

Зв

П

Зв

Чагарникові зарості, Відкриті
в.т.ч. селитебні біотопи
Лісові біотопи

П

Зв

Лісові та селитебні біотопи

П

Зв

Лісові та селитебні біотопи

П

Р

П

Р

26. Свиня лісова (дик) (Sus scrofa
Linnaeus, 1758)
27. Сарна європейська
(Capreolus capreolus (Linnaeus,
1758))
28. Заєць сірий (Lepus europaeus
Pallas, 1778)
29. Вивірка лісова (Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758)
30. Вовчок ліщиновий
(Muscardinus avellanarius
(Linnaeus, 1758))
31. Вовчок сірий (Glis glis (Linnaeus,
1766))
32. Мишка лучна (Micromys minutus
(Pallas, 1771))
33. Миша хатня (Mus musculus
Linnaeus, 1758)
34. Житник пасистий (Apodemus
agrarius (Pallas, 1771))

П

Зв

долина р. Жванчик, ок. с.
Почапинці
ланд. зк. «Совиний яр» (сліди
жит-ті)
Лісові біотопи

П

Зв

Лісові біотопи

П

Зв

П

Зв

Чагарникові зарості біля
річок та узлісь
Лісові та селитебні біотопи

П

Зв

Лісові біотопи

П

Р

Лісові біотопи

П

Зв

П

Зв

Чагарникові зарості
річок та узлісь
Селитебні біотопи

П

Зв

Лісові біотопи

природні та штучні
підземелля на зимівлі
природні та штучні
підземелля на зимівлі
міські парки, лісові масиви,
селитебні біотопи тощо
міські парки, лісові масиви,
селитебні біотопи тощо
міські парки, лісові масиви,
селитебні біотопи тощо

біля

35. Мишак жовтогрудий (Sylvaemus
tauricus (Pallas, 1811))
36. Мишак європейський (Sylvaemus
sylvaticus (Linnaeus, 1758))
37. Пацюк мандрівний (Rattus
norvegicus (Berkenhout, 1769))
38. Хом’як звичайний (Cricetus
cricetus (Linnaeus, 1758))
39. Ондатра мускусна (Ondatra
zibethicus (Linnaeus, 1766))
40. Щур водяний (Arvicola amphibius
(Linnaeus, 1758))
41. Полівка темна (Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761))
42. Полівка європейська (Microtus
arvalis (Pallas, 1779))
43. Нориця руда (Myodes glareolus
(Schreber, 1780))
44. Бобер європейський (Castor fiber
Linnaeus, 1758)

П

Зв

Лісові біотопи

П

Зв

Лісові біотопи

П

Зв

селитебні біотопи

П

Р

ВБУ «Бакотська затока»

П

Зв

Водно-болотні біотопи

П

Зв

Водно-болотні біотопи

П

Р

Лісові біотопи

П

Зв

П

Зв

Чагарникові зарості
річок та узлісь
Лісові біотопи

П

Р

біля

Долини
річок
Руска,
Студениця,
Тернава,
Смотрич, Мукша, Жванчик,
Збруч
45. Кіт лісовий (Felis silvestris
П
Р
Ландшафтний
заказник
Schreber, 1777)
«Совиний
яр»,
«Суржинецький яр», Зк.
«Іванковецький»
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В., н.с. Мартинюк В.Ю., Григорчук А.А.

5.2. Чисельність фонових видів тварин
5.2.1 Чисельність ссавців (відносна)
Вид

Дата
обліку

Castor fiber Linnaeus, 1758 Сезон

Myotis myotis (Borkhausen,
1797)
Myotis bechsteinii (Kuhl,
1817)
Myotis nattereri (Kuhl,
1817)
Myotis
brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis mystacinus (Kuhl,
1817)
Myotis dasycneme (Boie,
1825)
Myotis daubentonii (Kuhl,
1817)

Січеньберезень
Січеньберезень
Січеньберезень
Січеньберезень
Січеньберезень
Січеньберезень
Січеньберезень

Облікова
площа, га

Метод обліку

Вибірково, Підрахунок поселень,
в долинах сліди життєдіяльності,
річок
сліди (розміри) різців
на погризах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах
близько Облік на зимівлі у
100га
сховищах

Таблиця 5.2.1.1.
ОбліЗагальна
ковано
кількість
тварин,
тварин у ПЗ,
ос.
БЗ, НПП

34 ос.

близько 50
ос.

2500 ос

4 ос.

понад 2,5
тис.ос.
1-100 ос.

57 ос.

50-100 ос.

320 ос.

300-500 ос.

4 ос.

1-100 ос.

20 ос.

10-100 ос.

1300 ос.

1,5-2,5 тис.ос.

Plecotus auritus (Linnaeus,
1758)
Plecotus austriacus
(Fischer, 1829)
Barbastella
barbastellus Schreber, 1774
Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)
Felis silvestris Schreber,
1777

Січеньблизько
березень
100га
Січеньблизько
березень
100га
Січеньблизько
березень
100га
Січеньблизько
березень
100га
Сезон
терит. НПП

Облік на зимівлі у
сховищах
Облік на зимівлі у
сховищах
Облік на зимівлі у
сховищах
Облік на зимівлі у
сховищах
Пошук у придатних
біотопах

320 ос.

300-500 ос.

5 ос.

1-100 ос.

1800 ос.

близько 2
тис.ос.
2-2,5 тис.ос.

1500 ос.

сліди
5-7 пар.
житт.-ті 1
ос.
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

5.2.2. Чисельність птахів
Наведено результати чисельності птахів на 14 вибраних облікових маршрутах, в межах
території національного природного парку «Подільські Товтри» проведених у 2018 році: пам’ятка
природи «Смотрицький каньйон», заказник «Княжпільський», долина р. Жванчик в околицях с.
Оринин (каскад ставків), заказник «Садова та Деренова», лісовий масив в окол. с. Кадиївці, каскад
ставків в окол. с. Суржа, каскад ставків на р. Жванчик, в окол. с. Почапинці, долина р. Збруч в окол.
с. Завалля, ППСПМ «Чемеровецький», заказник «Наддністрянський», долина р. Мукша в окол. с.
Тарасівка.
ГППЗЗ «Смотрицький каньйон», м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область.
бер. 14, 2018, 3:44 пп, Маршрутний облік – 1,00 km (60 хвилини)
Крижень - 4
Горлиця садова - 2
Дятел звичайний - 1
Жовна сива - 1
Сойка - 2
Сорока - 3
Синиця блакитна - 5
Всього таксонів – 14

Синиця велика - 18
Повзик - 2
Волове очко - 1
Вільшанка - 1
Дрізд чорний - 12
Горобець хатній - 11
Горобець польовий - 14

Заказник «Княжпільський», с. Гелетина, Кам’янець -Подільський р-н, Хмельницька область.
бер. 25, 2018, 9:31, Маршрутний облік – 3,00 km (120 хвилини)
Крижень - 5
Гаїчка болотяна - 7
Лелека білий - 1
Синиця блакитна - 8
Баклан великий - 10
Синиця велика - 19
Яструб великий - 1
Синиця довгохвоста - 5
Канюк звичайний - 1
Повзик - 4
Рибалочка - 2
Підкоришник звичайний - 1
Дятел звичайний - 4
Волове очко - 1
Дятел малий - 1
Вільшанка - 6
Жовна сива - 3
Дрізд чорний - 3
Жовна зелена - 2
Шпак звичайний - 16
Жовна чорна - 2
Зяблик - 3
Сойка - 7
Костогриз - 5
Крук – 56 (Кружляння над Княжпільським
Чиж - 3
заказником)
Кількість таксонів: 26
Околиці с. Оринин, каскад ставків на р. Жванчик, Хмельницька область.
квіт. 10, 2018, 10:53 дп, Маршрутний облік – 2,00 km (90 хвилин)

Лебідь-шипун – 2 (Пара)
Крижень - 7
Куріпка сіра - 2
Припутень - 2
Курочка водяна - 1
Лиска - 4
Чайка - 9
Коловодник лісовий - 3
Мартин звичайний - 3
Лелека білий - 1
Чапля сіра - 1
Лунь очеретяний - 3
Одуд - 1
Рибалочка - 1
Сойка - 4
Сорока - 13

Ворона сіра - 2
Крук - 6
Жайворонок польовий - 7
Ластівка сільська - 5
Синиця велика - 3
Синиця довгохвоста - 2
Трав'янка чорноголова - 2
Дрізд чорний - 3
Дрізд-чикотень - 2
Шпак звичайний
Плиска біла - 5
Зяблик - 1
Зеленяк - 4
Коноплянка - 3
Вівсянка звичайна - 3
Горобець польовий - 2

Кількість таксонів: 32
Товтри «Садова та Деренова» с. Черче, Кам-Подільський р-н, Хмельницька область.
квіт. 18, 2018, 11:00 дп, Маршрутний облік – 2,00 km (90 хвилин).
Припутень - 3
Кропив'янка прудка - 1
Яструб малий - 1
Кропив'янка сіра - 2
Канюк звичайний - 2
Вільшанка - 5
Рибалочка - 5
Мухоловка білошия - 4
Дятел звичайний - 2
Дрізд співочий - 4
Сойка - 2
Дрізд чорний - 7
Крук - 2
Шпак звичайний – (присутній)
Гаїчка болотяна - 5
Плиска біла - 2
Синиця блакитна - 9
Щеврик лісовий - 2
Синиця велика - 10
Зяблик - 9
Повзик - 3
Костогриз - 2
Вівчарик жовтобровий - 5
Зеленяк - 8
Вівчарик весняний - 8
Коноплянка - 3
Вівчарик-ковалик - 6
Щиглик - 2
Кропив'янка чорноголова - 5
Вівсянка звичайна - 12
Кількість таксонів: 30
с. Кадиївці, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька область.
24 квіт. 2018, 6:29 - 8:59, Маршрутний облік – 2.0 кілометр(и), 33 видів:
Чапля сіра 1
Крук 2
Канюк звичайний 1
Гаїчка болотяна 2
Припутень 4
Синиця блакитна 3
Горлиця звичайна 1
Синиця велика 10
Горлиця садова 1
Повзик 3
Сова сіра 1
Вівчарик весняний 1
Крутиголовка 1
Вівчарик-ковалик 11
Дятел малий 1
Вівчарик жовтобровий 2
Дятел звичайний 1
Кропив'янка чорноголова 6
Дятел сирійський 1
Вільшанка 6
Жовна чорна 1
Дрізд чорний 6
Жовна сива 1
Чикотень 1
Вивільга 1 Ліс
Дрізд співочий 4
Сойка 2
Шпак звичайний присутній

Щеврик лісовий 13
Вівсянка звичайна 12
Зяблик 8

Костогриз 6
Зеленяк 1

с. Суржа, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька область.
25 квіт. 2018, 6:31 - 9:01, Маршрутний облік – 6.0 кілометр(и), 38 видів:
Лебідь-шипун 1
Крук 1
Крижень 4
Жайворонок польовий 17
Перепілка 3 Звичайний
Синиця блакитна 3
Пірникоза велика 7
Синиця велика 4
Бугай 2
Повзик 1
Чапля сіра 6
Вівчарик-ковалик 8
Чепура велика 5
Очеретянка ставкова 2 (Перша реєстр у 2018)
Скопа 1
Очеретянка велика 2
Підорлик малий 1
Кобилочка солов'їна 1
Лунь очеретяний 5
Кропив'янка чорноголова 5
Канюк звичайний 1
Соловейко східний 3 (перша реєстр. в 2018)
Курочка водяна 1
Трав'янка лучна 2
Лиска 2
Дрізд чорний 6
Чайка 1
Шпак звичайний X
Зозуля 2 (перша реєстрація у 2018)
Плиска жовта 3
Одуд 1
Плиска біла 1
Крутиголовка 2
Вівсянка звичайна 4
Дятел малий 1
Костогриз 6
Сорока 2
Зеленяк 4
с. Почапинці, ставки р. Жванчик.
5 трав. 2018, 6:01 - 11:06, Маршрутний облік – 8.0 кілометр(и), 61 вид:
Лебідь-шипун 2 (2 пари, самки на гн.)
Сойка 3
Чирянка велика 1
Сорока 4
Крижень 15
Ворона сіра 2
Пірникоза велика 6
Крук 6
Лелека білий 1
Жайворонок польовий 6
Бугай 2
Ластівка сільська 9
Чапля сіра 50 (гніздова колонія)
Гаїчка болотяна 2
Чепура велика 11
Синиця блакитна 3
Квак 1
Синиця велика 5
Лунь очеретяний 9
Ремез 4
Канюк звичайний 1
Вівчарик-ковалик 4
Курочка водяна 2
Вівчарик жовтобровий 1
Лиска 4
Берестянка звичайна 2
Чайка 1
Очеретянка лучна 9
Мартин жовтоногий 7
Очеретянка ставкова 5
Крячок чорний 3
Очеретянка велика 13
Крячок білокрилий 5
Кобилочка солов'їна 4
Крячок білощокий 10
Кропив'янка чорноголова 5
Припутень 5
Кропив'янка прудка 2
Горлиця звичайна 1
Мухоловка сіра 5
Зозуля 7
Соловейко східний 5
Одуд 2
Трав'янка чорноголова 1
Рибалочка 3
Дрізд чорний 3
Дятел звичайний 1
Чикотень 4
Жовна сива 6
Дрізд співочий 2
Сорокопуд терновий 3
Шпак звичайний X
Вивільга 3
Плиска жовта 4

Плиска біла 4
Вівсянка очеретяна 2
Зяблик 5
Зеленяк 4

Щиглик 6
Горобець хатній 1
Горобець польовий 4

с. Завалля, Кам-Подільський р-н, Хмельницька область.
10 черв. 2018, 00:0 - 01:00, Точковий облік – 60 хвилин, 3 види:
Пугач - S1 -- місце щорічної реєстрації виду – 1 ос (самець)
Сова сіра – 1 ос.
Жайворонок лісовий – 1 ос. (співаючий самець).
с. Завалля, Кам-Подільський р-н, Хмельницька область.
10 черв. 2018, 6:21 - 7:21, Маршрутний облік – 2.0 кілометр(и), 33 види:
Крижень 2
Синиця довгохвоста 4
Лелека білий 1
Вівчарик-ковалик 2
Чапля сіра 1
Кобилочка солов'їна 1
Канюк звичайний 1
Кропив'янка чорноголова 2
Припутень 2
Кропив'янка сіра 1
Одуд 4
Дрізд чорний 2
Рибалочка 3
Чикотень 1
Бджолоїдка 5
Дрізд співочий 1
Дятел звичайний 1
Шпак звичайний X
Сорокопуд терновий 2
Плиска жовта 4
Вивільга 3
Плиска біла 2
Сойка 1
Вівсянка звичайна 3
Сорока 1
Просянка 1
Жайворонок польовий 3
Зеленяк 4
Ластівка берегова X
Щиглик 3
Синиця велика 7
Горобець польовий 5
Ремез 2
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Чемеровецький», смт. Чемерівці, Хмельницька
область.
черв. 20, 2018, 4:42 пп, Стаціонарне спостереження (90 хвилини).
Припутень - 4
Вівчарик-ковалик - 6
Горлиця садова - 2
Кропив'янка чорноголова - 4
Серпокрилець чорний - 3
Кропив'янка прудка - 2
Дятел середній - 3
Вільшанка - 1
Дятел звичайний - 4
Дрізд співочий - 6
Вивільга - 2
Дрізд чорний - 9
Сойка - 2
Чикотень - 7
Грак - 7
Зяблик - 10
Гаїчка болотяна - 2
Костогриз - 6
Синиця блакитна - 1
Зеленяк - 3
Синиця велика - 11
Коноплянка - 2
Повзик - 2
Щиглик - 2
Вівчарик жовтобровий - 1
Горобець польовий - 6
Кількість таксонів: 26
Рекреаційна зона "Сова", НПП «Подільські Товтри», Хмельницька область.
серп. 26, 2018, 2:00 пп., Стаціонарне спостереження (60 хвилини).
Сова сіра – 3 ос.
Мартин жовтоногий - 6
Сова вухата – 1 ос. з 22 00 до 5 00.
Лелека білий - 2
Інші види:
Баклан великий - 1
Чапля сіра - 5

Квак - 1
Яструб великий - 1
Канюк звичайний - 2
Сова сіра - 3
Сова вухата - 1
Рибалочка - 1
Кількість таксонів: 15

Бджолоїдка - 12
Дятел звичайний - 2
Жовна зелена - 2
Сорокопуд сірий - 1
Крук - 4

Околиці с. Почапинці, ставки р. Жванчик.
вер. 02, 2018, 7:00 дп, Маршрутний облік - 4,00 km (240 хвилини).
Лебідь-шипун - 16
Ластівка сільська (присутній)
Крижень - 7
Ластівка міська (присутній)
Пірникоза мала - 2
Гаїчка болотяна (присутній)
Пірникоза велика - 7
Синиця блакитна (присутній)
Припутень (присутній)
Синиця велика (присутній)
Горлиця звичайна - 2
Вівчарик-ковалик (присутній)
Курочка водяна (присутній)
Очеретянка лучна (присутній)
Лиска (присутній)
Очеретянка велика (присутній)
Коловодник болотяний - 6
Кропив'янка чорноголова (присутній)
Мартин звичайний (присутній)
Кропив'янка сіра (присутній)
Мартин жовтоногий (присутній)
Трав'янка лучна (присутній)
Чапля сіра - 23
Трав'янка чорноголова (присутній)
Чепура велика - 12
Дрізд співочий (присутній)
Квак - 2
Дрізд чорний (присутній)
Лунь очеретяний - 8
Чикотень (присутній)
Рибалочка - 4
Плиска біла (присутній)
Бджолоїдка - 9
Зеленяк (присутній)
Жовна сива - 1
Коноплянка (присутній)
Сорокопуд терновий - 8
Щиглик (присутній)
Сойка - 1
Просянка (присутній)
Сорока - 1
Вівсянка очеретяна (присутній)
Крук - 4
Горобець хатній (присутній)
Синиця вусата - 8
Горобець польовий (присутній)
Ластівка берегова (присутній)
Кількість таксонів: 47
Долина р. Мукша, с. Тарасівка, Кам'янець- Подільський р-н, Хмельницька область.
жовт. 07, 2018, 8:00 дп, Стаціонарне спостереження (180 хвилини).
BirdWatch 2018, НПП Подільські Товтри.
Крижень - 2
Синиця блакитна – 9 FO
Припутень – 237 FO -- міграція
Синиця велика – 33 FO
Горлиця звичайна – 16 FO
Синиця довгохвоста – 3 FO
Горлиця садова – 9 FO
Вівчарик-ковалик - 1
Мартин звичайний - 3
Мухоловка мала - 1
Чепура велика - 1
Дрізд співочий - 4
Яструб малий – 3 FO
Дрізд чорний - 2
Яструб великий – 2 FO
Чикотень - 3
Канюк звичайний – 8 FO
Шпак звичайний – 3000 FO -- Міграція
Дятел звичайний - 3
Плиска жовта - 1
Жовна зелена - 2
Зяблик – 74 FO
Сойка - 14
Костогриз - 12
Сорока - 2
Зеленяк – 62 FO -- Міграція
Крук - 21
Коноплянка – 12 FO
Жайворонок лісовий – 6 FO
Щиглик – 27 FO -- Міграція
Гаїчка болотяна – 9 FO
Чиж – 52 FO -- Міграція

Вівсянка звичайна - 7
Горобець хатній - 6
Кількість таксонів: 35

Горобець польовий - 14

Квартали 40-41, околиці с. Рогізна, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька область.
жовт. 14, 2018, 8:32 дп, Маршрутний облік – 3,00 km (90 хвилини).
Крижень - 2
Синиця блакитна - 1
Куріпка сіра - 12
Синиця велика - 14
Припутень - 16
Синиця довгохвоста - 43
Горлиця садова - 2
Повзик - 2
Мартин звичайний - 7
Вівчарик-ковалик - 1
Баклан великий - 28
Вільшанка - 3
Чапля сіра - 1
Дрізд чорний - 12
Яструб малий - 2
Шпак звичайний - 120
Канюк звичайний - 5
Зяблик - 19
Дятел звичайний - 4
Костогриз - 4
Сойка - 7
Зеленяк - 22
Сорока - 2
Коноплянка - 8
Крук - 8
Чиж - 7
Жайворонок польовий - 2
Просянка - 2
Синиця чорна - 3
Вівсянка звичайна - 3
Гаїчка болотяна - 5
Кількість таксонів: 31
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.
5.2.3.Чисельність плазунів та земноводних
Для обліку земноводних застосовано маршрутний облік, вздовж фіксованої смуги на маршруті 4
м завширшки та 100 м завдовжки, у поєднанні із підрахунком вздовж берегової лінії водойм, у яких
постійно мешкають земноводні з відносно високою чисельністю.
Таблиця 5.2.3.1.
Відносна чисельність земноводних на постійних маршрутах
Номер маршруту
і дата обліку

Враховані види

Кількість
облік. ос.

Щільність на 1 га
чи 100 га

Берегова лінія вздовж
р. Студениця (сумарно близько
200 (1га) облікових метрів)
травень 2018р.

квакша звичайна
жаба ставкова/озерна
ропуха сіра
ропуха зелена

6
18
3
3

маршрут довжиною
2 км. Шириною
1,5-2 м

Берегова лінія вздовж р. Смотрич
(в межах м. КамянецьПодільський, (сумарно близько
200 (1 га) облікових метрів))
Зооплоща № 25
травень 2018р.

ропуха сіра
квакша зелена
жаба озерна
жаба трав’яна
кумка червоночерева
часничниця звичайна

9
маршрут довжиною
3
2 км. Шириною
36
1,5-2 м
6
8
1
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

5.2.4. Чисельність риб.

Таблиця 5.2.4.1.
Види риб, що занесені до Червоної книги України та міжнародних Червоних списків
Код

Назва

Чисельність
Місц.

Мігрант

Оцінка у межах Об′єкта

Відтв. Узимку Стадія

Популяція
Збереження
Ізольованість
Глобальна
оцінка

150
150

150

07
07

07

005
005

005

0010
0150

0318

V
P
С
С
С
С
C

Scardinius
erythrophthalmus
Chondrostoma nasus
Alburnoides bipunctatusrossicus
Alburnus alburnus
Leucaspius delineatus
Vimba vimba
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Ballerus sapa
Ballerus ballerus
Aspius aspius
Pelecus cultratus
Rhodeus amarus
Gobio gobio
Gobio sarmaticus
Romangobio belingi
Romangobio kesslerii

R

Б

С
С

Б
Б

Barbus barbus
Cyprinus caprio

Carassius carassius

150

07

005

0380

В

Acipenser ruthenus
Eudontomyzon mariae
Leciscus leuciscus
Squalius cephalus
Idus idus
Rutilus rutilus
Rutilus frisii frisii

Tinca tinca
Cobitis taenia
Misgurnus fossilis
Silurus glanis
Esox luceus
Sander lucioperca
Perca fluviatilis
Gymnocephalus cernuus
Gymnocephalus acerinus
Neogobius melanostomus
Neogobius fluviatilis
Neogobius gymnotrachelus
Proterorhinus semilunaris
Zіngel zіngel
Lota lota

С
С
С
С
С
C
R
С
V
С
V
V
V
V
R
С
R
R
V
V
С
С
C
C
C
C
C
C
C
C
V
P

А
А
A

А
А
А
А
А
А

Б
Б

Б

Б
Г

Б

Г
Г
Г
Г

Б
А

Б
В

А
А
А
А
А
А
A
A
А

Г

В
В
В

Г
Г

В
В
В
В
В
В
В

Б
Б

А
В
В
В
В
В

А

В

В

А

В
В

В
В

А
А

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

В
В
В
В
В
В
В
В

Б
А

Б
Б
Б

Б

В

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

А

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

А
А
А

В
В
В
В

В
В

В
В

В
В
В
В
В
В
В
В

Упорядкував н.с. Григорчук А.А.

Таблиця 5.2.4.2.
Дані про відловлювання риби на стаціонарних пунктах НПП у 2017 році
Вид
Кількість особин
% у відловах
Поширення (річки)
Плітка звичайна Rutilus
rutilus rutilus (Linnaeus,
1
0,3
Збруч
1758)
Білизна європейська
2
0,6
Дністер
(Жерех) (Aspius aspius L.)
Окунь річковий (Perca
Дністер, Смотрич,
278
82
fluviatilis L.)
Студениця, Мукша
Судак (Lucioperca
17
5
Дністер
lucioperca L.)
Головень звичайний L.
cephalus cephalus (Linnaeus,
27
8
Збруч, Смотрич
1758)
Збруч, Смотрич,
Щука (Esox lucius L.)
10
2,9
Дністер

Бистрянка звичайна
(Alburnoides bipunctatus
rossicus Berg, 1924)
Верховодка (Alburnus
alburnus L.)
Вирезуб причорноморський
(Rutilus frisii)

2

0,6

Смотрич, Збруч

1

0,3

Збруч

1

0,3

Смотрич

Н.с. Григорчук А.А., н.с. Мартинюк В.Ю.

5.2.5. Чисельність наземних безхребетних. Раритетні види комах.

Таблиця 5.2.5.1.
Результати прямого візуального обліку комах в межах ентомологічних заказників
«Павлові криниці» та «Брідок», облік – 2 липня 2018 р.
Вид
№
Дата обліку Життєва Кількість
Примітка
облікової
стадія облікованих
ділянки та її
особин
2
площа, м

Iphiclides podalirius Linnaeus,
1758
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Apatura irisLinnaeus, 1758
Xylocopa violacea (Linnaeus,
1758)
Lucanus cervus Linnaeus, 1758

№1, 0,5 га

2018.07.11. Імаго

9

№1, 0,5 га
№1, 0,5 га
№1, 0,5 га

2018.07.11. Імаго
2018.07.11. Імаго
2018.07.11. Імаго

1
1
4

№1, 0,5 га

2018.07.11. Імаго
3
Упорядкував с.н.с. Дребет М.В.

5.3. Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та фауністичних
угруповань
Результати досліджень за даним розділом представлені у вигляді відповідних публікацій у
наукових збірниках (бібліографія подається у відповідному розділі Літопису природи).
Зоологічна пробна площа № 20
Моніторинг чисельності рукокрилих ссавців на зимівлі, в одному з ключових, штучних
підземних місцезнаходжень кажанів Центрального Поділля – IVK – гірниці, та інших підземних
сховищах НПП (GMN – гірниці, печерах Атлантида, Малишка-Киянка та ін.). В сезоні 2018р
проведено зимовий частковий облік рукокрилихв ключових зимових сховищах НПП «Подільські
Товтри» та інших підземних сховищах в його околицях .
Зоологічна пробна площа № 25
Моніторинг за змінами іхтіофауни річки Смотрич в межах м. Кам’янця -Подільського.
Зоологічна пробна площа № 14
Вивчення статево-вікової структури дендрофільних гризунів дубово-грабового лісу (на
прикладі ботанічного заказника «Панівецька дача»). Проведені облік видового складу та чисельності
дендрофільних гризунів.
Зоологічна пробна площа № 9
Моніторинг чисельності видів ряду совоподібні, дослідження особливостей гніздування,
особливостей живлення, з’ясування індикаторних властивостей видів при визначенні стану лісових
екосистем НПП "Подільські Товтри", а також інвентаризацію рідкісних і малочисельних видів
дрібних ссавців (за результатами аналізу пелеток).
Зоологічна пробна площа № 12
Проведено сезонні обліки птахів на маршруті (Профілі) без обмеження ширини трансекти з
підрахунком щiльностi (особин на км²) (за методикою Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, 1967).
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В., н.с. Мартинюк В.Ю., Григорчук А.А.

6. ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДІВ РОСЛИН І ТВАРИН, ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ,
ЩО ЗАНЕСЕНІ В ЧИННІ ДЛЯ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕЛІКИ

6.1. Збереження видів флори і фауни
Чисельність окремих груп видів тварин, їх збереження

Таблиця 6.1.1.

Назва виду латинською
мовою

Перебу
вання

Чисель
ність

Тенденція
динаміки

Значущість,
збереження

Актуальність
збереження

Рослини/Тварини
Група видів
Підковик малий
Нічниця велика
Нічниця ставкова
Нічниця довговуха
Нічниця водяна
Нічниця війчаста
Нічниця вусата
Нічниця Брандта
Широковух європейський
Вухань бурий
Вухань сірий
Вечірниця руда
Кажан пізній
Кажан північний
Хом’як звичайний
Видра
Сорокопуд сірий
Пугач
Гоголь

Оцінка
збереже
ння

ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
зим.
ос.
ос.
Розм.
ос.
зим.

Збільш.
задов.*
задов.
Спорад.
задов.
зменш.
Збільш.
Збільш.
Збільш.
Задов.
Спорад.
Збільш.
Спорад.
Спорад.
Спорад.
задов.
Збільш.
Спорад.
Задов.

пошир.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
надзв.
пошир.
пошир.
надзв.
пошир.
пошир.
пошир.
надзв.

контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
контрол, передб.
безконтр.
контрол.
контрол.
контрол.
контрол.

задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
задов.
добр.
незадов.
задов.

ос.
ос.

C
C
R
V
C
R
R
V
R
C
R
C
C
P
R
R
>50p
< 10p
251500i
R
V

Задов.
Спорад.

контрол.
контрол.

добр.
незадов.

ос.

R

зменш.

пошир.
надзв.
(Поділля)
надзв.
(Поділля)

контрол.

незадов.

ос.

C

зменш.

пошир.

План.

задов.

ос.

R

Спорад.

пошир.

План.

Задов

ос.

R

Зменш.

пошир.

План.

незадов.

ос.

R

зменш.

пошир.

План.

Задов

ос.

V

Спорад.

пошир.

План.

Задов

ос.

V

Спорад.

пошир.

План.

Незадов

Ящірка зелена
Стерлядь* A. Ruthenus
Linnaeus, 1758
Вирезуб
причорноморський* R.
frisiifrisii (Nordmann,
1840)
Лящ звичайний Abramis
brama (Linnaeus, 1758)
Пічкур звичайний Gobio
gobiogobio (Linnaeus,
1758)
Марена звичайна Barbus
barbusbarbus (Linnaeus,
1758)
Карась звичайний
Carassius carassius
(Linnaeus, 1758)
Щипавка звичайна Cobitis
taenia (s. l.) Linnaeus, 1758
B’юн звичайний
Misgurnus fossilis
(Linnaeus, 1758)

Минь річковий Lotalota
(Linnaeus, 1758)
Судак звичайний Sander
lucioperca (Linnaeus, 1758)

ос.

V

Спорад.

пошир.

контрол.

незадов.

ос.

C

зменш.

пошир.

План.

незадов.

Упорядкували с.н.с. Дребет. М.В., н.с. Мартинюк В.Ю.

Таблиця 6.1.2.
Види тварин, занесені до Червоної книги України, регіональних червоних списків, додатків
міжнародних конвенцій, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться
під загрозою зникнення у світовому масштабі
Група, вид
українська

латинська

Червона
книга
України,
категорія

Рослини/Тварини
Група видів

Риби
Мінога
українська
Стерлядь

Eudontomyzon mariae
Berg
Acipenser ruthenus L.

Регіо Бернська Боннська СІТЕС, Європ.
наль конвенція, конвенція, додаток Червоний
ний додаток
додаток
список,
черв
категорія
оний
спис
ок

зникаючий

+

Ш

2
зникаючий
1
зникаючий

+

ІІІ

+

ІІІ

Вирезуб

Rutilus frisii Nordmann

Білизна
(Жерех)
Вівсянка
(Верхівка)
Верховодка
Бистрянка

Aspius aspius L.

+

ІІІ

Leucaspius delineatus L.

+

ІІІ

+

ІІІ
ІІІ

+

ІІІ

Alburnus alburnus L.
Alburnoides bipunctatus
Bloch
Синець
Abramis ballerus L.
Минь річковий Lota lota, L
вразливий
Підуст
Chondrostoma nasus L.
Марена зв.
Barbus barbus L.
вразливий
Гірчак зв.
Rhodeus sericeus Pall.
Карась
Carassius carassius L. вразливий
звичайний
Карась
золотий
Щипівка
Cobitis taenia L.
В’юн
Miscurnus fossilis L.
Сом
Silurus glanis L.
Судак
Lucioperca lucioperca L.
Йорж зв.
Acerina cernua L.
Бичок бабка
Gobius fluviatilis L.
Земноводні

+
+

ІІ

+
+

+
ІІІ

+
+

+
ІІІ

+

+
ІІІ
ІІІ

+
+
ІІІ

Упорядкував н.с. Григорчук А.А.

6.2. Збереження природних середовищ
Таблиця 6.2.1.

Поширення рідкісних природних середовищ
Тип прир. середовища
Код

Назва
"Печера
Атлантида"
Печера
МалишкаКиянка
Печера
Залучанська
Штольні
Іванковецькі
Штольні
Гуменецькі
штольні
Яцковецькі

Площа
Га
10,0

%

Тенденція змін

Значущість Актуальність
Оцінка
збереження збереження збереження

Погіршується

надзвичайна

контрол.

Задовільно

1,0

Погіршується

надзвичайна контрол.

Задовільно

3,0

Задовільний

надзвичайна контрол.

Задовільно

6,0

Стабільний

надзвичайна контрол.

Задовільно

10,0

Погіршується

надзвичайна контрол.

Задовільно

2,0

Погіршується

надзвичайна контрол.

Задовільно

Упорядкував с.н.с. Дребет М.В.

7. КАЛЕНДАР ПРИРОДИ
Спостереження за погодою з метою отримання даних про місцевий клімат, який впливає
на оточуючий рослинний та тваринний світ, проводилися за окремими показниками на
метеомайданчиках поблизу с. Гораївка, та у місті Кам’янці-Подільському. Спостереження
включають виміри значень метеорологічних елементів в певні терміни і визначення їх основних
характеристик, зокрема інтенсивності та небезпеки для природно -заповідних об’єктів найбільш
суттєвих атмосферних явищ, аномальних явищ тощо.
На основі виконаних досліджень робляться узагальнення про: тривалість сонячного
сяйва в годинах; кількість днів без сонця; середнє число днів з твердими, рідкими, змішаними
опадами; абсолютний та середній максимум температур; абсолютний та середній мінімум
температур; середньомісячний тиск, вологість атмосферного повітря, напрямок вітру;
середньомісячну температуру повітря, відмічаються аномальні явища. Температура
атмосферного повітря та кількість опадів є основними кліматичними показниками, за допомогою
яких можна проаналізувати тенденції зміни клімату.
До метеорологічних особливостей природного 2018 року слід віднести:
Зима – коротка (49-51 дня), сніжна (26-30 см), стійкий сніжний покрив тримався 33-38
днів, помірно холодна (середньодобова температура становила -1,4оС – -2оС).
Весна – холодна (2,8оС – 2,6оС), та коротка (28-29 днів), із різким похолоданням (до о
9 С), та випадінням снігу (26-30 см).
Літо – найдовше з 2006 року: 215-216 днів, з частим та аномально великим градом,
сильними зливовими дощами, та буревіями.
Осінь – найкоротша з 2006 року: 13-14 днів.
Із аномальних природних явищ слід відмітити сильні буревії в другій половині липня,
при яких пориви вітру сягали 20 м/с, із градом до 4 см.
Нікітін А.О.

7.1. Ведення календаря природи

Фенологічні спостереження за рослинами, 2018 р.

Таблиця 7.1.1.

Дати проходження фенологічних фаз
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L.
Galanthus
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L.
Crocus
heuffelianus
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L.
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grandis
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к
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ї (start
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кв. 22 (1-3)
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СЛО
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Циківськи
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кв. 14
Товтра
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Цвітіння
(onset of blooming)

16.03.18

Розсіювання
Кінець
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вегетації
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dispersion)

Примі
тка

19.03.18

16.03.18 19.03.18
29.03.18 02.04.18

16.03.18
22.03.18

02.04.18

07.04.18

Старший науковий співробітник, к.б.н. Горбняк-Юліна Л.Т.

Рис. 7.1.1. Квітує Crocus heuffelianus Herb. (2 квітня 2018 р.)
Загальні фенологічні спостереження
Кам’янець-Подільське природоохоронне науково-дослідне відділення
Таблиця 7.1.2.
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07.10.
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20.11
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18.11
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01.04.
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Виконавець: інспектор з охорони ПЗФ Гуменюк В.В.

Феномаршрут Чемеровецьке ПОНДВ
Обхід №2
Інспектор з охорони ПЗФ – Лукавий В.С.
Заказники – Велика та Мала Бугаїха
Заказник "Мала Бугаїха":
04 Galanthus nivalis L. (Підсніжних білосніжний)
09 Cephalanthera damascnium (Mill.) Druce (Булатка великоквіткова)
14 Epipactis helleborine (L.) Crantz (Коручка морозниковидна, к. широколиста)
15 Epipactis purpurata Smith (Коручка пурпурова)
17 Necttia nidus-avis (L.) Rich. (Гніздівка звичайна)
19 Platanthera chlorantha (Cust.) Reich. (Любка зеленоцвіта)
0019 (Allium ursinum L.) Цибуля ведмежа
Заказник "Велика Бугаїха":
04 Galanthus nivalis L. (Підсніжних білосніжний)
44 (Scopolia carniolica Jacq.) Скополія карніолійська
0019 (Allium ursinum L.) Цибуля ведмежа

Рис. 7.1.2. Заказник «Велика та Мала Бугаїхи»

Рис. 7.1.3. Феномаршрут №2 – кв. 54-55

Фенологічні спостереження за рослинами
Староушицьке природоохоронне науково-дослідне відділення
обхід № 18, кв. 54-55. Феномаршрут №2

54-55
54
54
54-55
54
54

- -

Таблиця 7.1.3.

28.12. 30.12. 7.01. 28.01. 15.02. 1.05. 6.05. 10.05. 25.05.
27.03. 30.03. 4.04. 6.04. 19.04. 24.04. 8.05. 15.05. 19.05. 25.07. 1.08. 24.08. 1.09. 20.09.
16.03. 17.03. 22.03. 20.04. 15.05. 21.05. 24.05. 12.06. 1.07.
10.04. 30.04. 2.05. 12.05. 15.05. 17.05. 19.05. 21.05. 1.06.

2.02.

21.03. 24.03. 28.04. 5.05. 12.05. 17.05. 19.05. 24.05. 1.06.
17.03. 18.03. 20.03. 22.03. 24.03. 28.03. 29.03. 3.04. 25.04.

26.04. 1.05. 10.05.

54

13.03. 19.03. 21.03. 23.03. 25.03. 27.03. 28.03. 2.04. 20.04.

19.04. 28.04. 1.05.

54

4.05. 7.05. 10.05. 14.05. 17.05. 19.05. 21.05. 26.05. 20.06.

54
54-55
54
54
54
54
54-55
54
54
54
54
54
54
54

8.03. 10.03. 12.03. 13.03. 15.03. 17.03. 19.03. 24.03. 29.03.
21.03. 23.03. 25.03. 29.03. 5.04. 7.04. 10.04. 13.04. 5.05.

4.05. 8.05. 12.05.

28.03. 30.03. 1.04. 8.04. 12.04. 14.04. 15.04. 23.04. 14.05.

15.05. 18.05. 24.05.

18.03. 20.03. 24.03. 26.03. 28.03. 30.03. 1.04. 10.04. 20.04.
26.04. 28.04. 1.05. 4.05. 7.05. 9.05. 11.05. 14.05. 26.05.

5.06. 11.06. 16.06.

5.03. 8.03. 10.03. 12.03. 14.03. 15.03. 16.03. 20.03. 10.04.
12.03. 16.03. 20.03. 26.03. 30.03. 1.04. 4.04. 7.04. 25.04.
10.04. 12.04. 21.04. 23.04. 25.04. 27.04. 30.04. 2.05. 20.05.
13.03. 19.03. 30.03. 2.05. 4.05. 7.05. 8.05. 18.05. 24.05.
17.03. 19.03. 21.03. 27.03. 30.03. 2.04. 5.04. 8.04. 27.04.
1.03. 9.03. 1.04. 8.04. 12.04. 18.04. 20.04. 28.04. 15.05.

15.05. 20.05. 30.05.

29.03. 1.04. 3.04. 6.04. 8.04. 10.04. 13.04. 3.05. 22.05.

21.05. 24.05. 3.06.

14.03. 18.03. 19.03. 21.03. 22.03. 24.03. 26.03. 30.03. 3.04.
1.03. 7.03. 23.03. 10.05. 22.05. 28.05. 3.06. 14.06. 28.06.

Виконавець: інспектор з охорони ПЗФ Кушнір Г.М.
Науковий працівник, відповідальний за феноспостереження за рослинами – Горбняк-Юліна Л.Т.

8. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ
У лютому 2018 року (08.02.2018) на землях природно-заповідного фонду загальної
території національного природного парку «Подільські Товтри», а саме в охоронній зоні (ширина
зони – 250 м) ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Княжпільський»
(http://www.npptovtry.org.ua/p010/) під час здійснення обходу території, працівниками парку
виявлено сліди руйнування рослинного та ґрунтового покриву, руйнування берегів річки
Гниловодка та її 25-метрової охоронної зони, сліди організації масових спортивних заходів, а
саме джипінгу, засмічення території, розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями без
погодження з адміністрацією НПП "Подільські Товтри" та постійного користувача.

Рис. 8.1. Ознаки порушення природоохоронного режиму
в межах охоронної зони заказника «Княжпільський»

Рис. 8.2. Місце порушення природоохоронного режиму
на схемі розташування заказника «Княжпільський»

Територія ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Княжпільський»,
знаходиться у постійному користуванні Державного підприємства «Кам'янець -Подільське лісове
господарство», Панівецького лісництва. Посилаючись на доручення Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України № 12178/26/10-10 від 21.06.2010 року «Щодо
обмеження шкідливої діяльності на територіях природно-заповідного фонду» національний парк,
як територіальним орган Міністерства, не погоджував даних заходів з використанням авто та
мототранспорту на природних територіях. Вказані порушення здійснено невстановленими
особами. За результатами обстеження складено акти обстеження та підготовлено і передано
повідомлення про правопорушення до Кам'янець -Подільського відділу поліції (Вих. № 110 від 8
лютого 2018 р. – додається).
У квітні 2018 року (12.04.2018) головним природознавцем Ю.І. Мартинюком та
начальником відділу державної охорони ПЗФ О.М. Спасюком за фактом несанкціонованої
розчистки русла р. Жванчик, складено відповідний акт та нараховані збитки від пошкодження
дерев. Підготовлено та направлено лист до райвідділу поліції з проханням про встановлення осіб,
що скоїли дане порушення. 23.04.2018 року при обстеженні долини річки Жванчик біля
с. Кадиївці, було складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено до
суду. ТОВ «Зелений ЕКО-Світ» надано припис про припинення робіт в долині річки Жванчик.
На початку літа (6 червня 2018 року) у межах загальної території НПП «Подільські Товтри»
стався випадок масового отруєння та загибелі бджіл (близько 200 сімей) на території СлобідськоКульчієвецької громади що спричинений, за великою ймовірністю, використанням аграріями
недозволених агро-препаратів для обробітку посівів.
Адміністрація НПП «Подільські Товтри» звернулась з ініціативою до Голови Кам’янецьПодільської районної державної адміністрації, Директора Департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації,
Начальника головного управління держпродспоживслужби, та Голови СлобідськоКульчієвецької громади об’єднатися та організувати у найкоротші терміни круглий стіл на якому
заслухати усі зацікавлені сторони з метою налагодження тісної співпраці між аграріями та
пасічниками та недопущення подібних випадків у майбутньому.
В період 24-25 червня 2018 року в каньйоні річки Смотрич, на ділянці річки від
автомобільного мосту «Стрімка лань» до Цибулівської ГЕС спостерігалася масова загибель риби.
Національний парк був залучений до вирішення ситуації. Було організовано збір загиблої риби
на ділянці від автомобільного мосту «Стрімка лань» до Цибулівської ГЕС задля недопущення
масового гниття.
За результатами природоохоронної роботи служби державної охорони ПЗФ, направлено 4
матеріали в правоохоронні органи для притягнення винних осіб до відповідальності та проведено
розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно -заповідний фонд на
загальну суму 220746,50 грн.:
1. Акт № 3А/2018 від 23.01.2018 року щодо проведення обстеження (перевірки) дотримання
вимог природоохоронного законодавства на загальній території на незаконну рубку 10 дерев біля
с. Нігин, Гуменецької сільської ради на загальній території природно -заповідного фонду НПП
"Подільські Товтри", та проведено розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства про
природно-заповідний фонд незаконною рубкою лісу (дерев) або пошкодження дерев, на території
природно-заповідного фонду НПП "Подільські Товтри" на суму 73524,00 грн.;
2. Акт № 19А/2018 від 28.03.2018 року на незаконний вилов живих біоресурсів на
Дністровському водосховищі біля кварталу 53 НПП "Подільські Товтри", щодо проведення
обстеження (перевірки) дотримання вимог природоохоронного законодавства на вилученій
території із залученням старшого слідчого СВ Кам’янець -Подільського РВП. Правоохоронними
органами було вилучено: автомобіль Volkswagen Т4 Transporter білого кольору р. н. RSA 79846;
човен марки "Крим" з двигуном; сітку довжиною 78 м висотою 8,5 м, розмір вічка 37х37 мм, та
рибу. Проведено розрахунок шкоди заподіяної порушенням природоохоронного законодавства
на території природно-заповідний фонд на суму 124000,00 грн.;
3. Акт № 20А/2018 від 06.04.2018 року щодо проведення обстеження (перевірки)
дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Наддністрянського ПОНДВ
на незаконну рубку дерева берези, та проведено розрахунок шкоди заподіяної порушенням
законодавства про природно-заповідний фонд незаконною рубкою лісу (дерев) або пошкодження
дерев, на території природно-заповідного фонду НПП "Подільські Товтри" на суму 2623,50 грн.

4. Акт № 21А/2018 від 12.04.2018 року щодо проведення обстеження (перевірки)
дотримання вимог природоохоронного законодавства на загальній території на незаконну рубку
22 дерев біля с. Кадиївці, Кадиївецької сільської ради на загальній території природно заповідного фонду НПП "Подільські Товтри", та проведено розрахунок шкоди заподіяної
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд незаконною рубкою лісу (дерев) або
пошкодження дерев, на території природно-заповідного фонду НПП "Подільські Товтри" на суму
20599,00 грн.
Складено 8 протоколів про адміністративне правопорушення з них 4 протоколи за
незаконну порубку дерев та проведено розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства
про природно-заповідний фонд незаконною рубкою дерев на території природно -заповідного
фонду НПП "Подільські Товтри" на загальну суму 1386,00 грн., які направлені в суди:
1. Протокол про адміністративне правопорушення №1ПЗФ/2018 від 06.03.2018 року про
незаконну рубку 1 дерева граба в кварталі №42 виділі №11 НПП "Подільські Товтри" та
проведено розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно -заповідний
фонд незаконною рубкою лісу (дерев) або пошкодження дерев, на території природно заповідного фонду НПП "Подільські Товтри" на суму 1056,00 грн.;
2. Протокол про адміністративне правопорушення №2ПЗФ/2018 від 26.03.2018 року про
незаконну рубку 1 дерева ясеня в кварталі №34 виділі №4 НПП "Подільські Товтри" та проведено
розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд
незаконною рубкою лісу (дерев) або пошкодження дерев, на території природно -заповідного
фонду НПП "Подільські Товтри" на суму 187,00 грн.;
3. Протокол про адміністративне правопорушення №3ПЗФ/2018 від 26.03.2018 року про
незаконну рубку 1 дерева ясеня в кварталі №34 виділі №4 НПП "Подільські Товтри" та проведено
розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно -заповідний фонд
незаконною рубкою лісу (дерев) або пошкодження дерев, на території природно-заповідного
фонду НПП "Подільські Товтри" на суму 71,50 грн.;
4. Протокол про адміністративне правопорушення №4ПЗФ/2018 від 26.03.2018 року про
незаконну рубку 1 дерева ясеня в кварталі №34 виділі №4 НПП "Подільські Товтри" та проведено
розрахунок шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно -заповідний фонд
незаконною рубкою лісу (дерев) або пошкодження дерев, на території природно -заповідного
фонду НПП "Подільські Товтри" на суму 71,50 грн.;
У 2018-2019рр. в межах території національного природного парку «Подільські Товтри», у
господарській зоні, та відповідно до наданих дозволів від 13.11.2018 року «На проведення заходів
з регулювання чисельності лисиці звичайної» в межах наданих у користування мисливських угідь
в терміни з 17.11.2018 року по 27.01.2019 року бригадами мисливців Кам’янець -Подільської РО
УТМР та Чемеровецької РО УТМР під керівництвом штатних єгерів та голів первинних
мисливських колективів проводились заходи з регулювання окремих видів тварин. Було добуто
728 особин лисиці звичайної (460 та 268 відповідно). В Хмельницьку обласну лабораторію
ветеринарної медицини було направлено, відповідно 109 зразків патматеріалу на дослідження на
сказ, 25 з яких виявились позитивними. Заходи проводився відповідно до умов, прописах в
дозволах. При проведенні заходу відповідальні особи суворо дотримувались техніки безпеки при
відборі матеріалу для дослідження.
Звіт обстеження Колодіївського родовища вапняків
Обстежена територія Колодіївського родовища вапняків, а також прилеглої смуги
знаходиться на загальній території НПП "Подільські Товтри". Об’єкт дослідження тривалий час
використовувався для видобутку вапняку, тому ступінь збереженості природної флори тут є
низькою. Прилегла до кар'єру територія займає ділянки з різними природними фітоценозами.
Потенційний вплив будівельних робіт і експлуатації кар'єру на флористичне різноманіття
території полягає у зниженні рівня її відтворення. З метою подальшого моніторингу за станом
біологічного та ландшафтного різноманіття території та розробки природоохоронних
рекомендацій, варто закласти пробні площі та здійснювати систематичні спостереження.
Неконтрольоване поширення ряду адвентивних видів рослин впродовж тривалого часу може
призвести до трансформації рослинного покриву та заміни природної лучно -степової та степової
рослинності на чагарникову.
За результатами обстеження території родовища та околиць (з відповідними охоронними
зонами) з метою отримання детальної інформації про рідкісних, зникаючих видів тварин і рослин

та середовищ їх існування – гнізд хижих птахів станом на час обстеження (серпень 2018 р.) не
виявлено. В межах території виявлено присутність таких видів хижих птахів як: Боривітер
звичайний (Falco tinnunculus) – 1 особина (самець); Канюк звичайний (Buteo buteo) – 4 особини
(2 пари); Яструб великий (Accipiter gentilis) – 1 особина (самець); Сич хатній (Athene noctua) – 2
особини (очевидно гніздова пара що гніздилась безпосередньо у одній із щілин кар’єру).
Відповідно до Наказу Мінприроди № 557 від 29.12.2016р. «Про додаткові заходи щодо
збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин», з метою охорони та збереження
середовищ існування рідкісних та зникаючих видів рослинного та тваринного світу передбачено
виділення охоронних ділянок. Відповідно Наказу, охоронні зони створюються не лише для гнізд
хижих птахів, а й для інших раритетних видів тварин і рослин. Поблизу (500 -600 метрів)
земельної ділянки 6822484100:03:001:0045 знаходиться Заповідна зона Парку призначена для
охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів що там представленні (схема
додається).

Рис. 8.3. Схема зонування Парку в районі с. Колодіївка:
1 – заповідна зона; 2 – зона регульованої рекреації; 3 – квартали Парку
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В., н.с. Мартинюк В.Ю., Григорчук А.А.
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Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

9. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
9.1. Основні результати досліджень за темою Літопис природи
У 2018 році здано 21-й том Літопису природи НПП "Подільські Товтри" за результатами
проведених досліджень в 2017 році. Проведено заплановану науково-дослідну роботу згідно
індивідуальних планів роботи впродовж 2018 року. У 2018 році підготовлено оновлені інформаційні
описи водно-болотних угідь «Бакотська затока» та «Пониззя річки Смотрич» відповідно до вимог
Рамсарської конвенції. Виконувались заходи за Програмою «Збереження і відтворення популяцій
рукокрилих ссавців Центрального Поділля на 2014-2019 роки». Проведено дослідження складу та
будови ценозів, екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та фауністичних угруповань.
Проведено заплановану роботу з інвентаризації видового складу рослин в кварталах
національного парку, проведено фенологічні спостереження за сезонними особливостями. Проведено
аналіз стану рослинності в межах постійних пробних площ з метою перевірки стану рідкісних видів
рослин та рослинних угруповань: № 6, 30, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
Проводилась запланована робота з моніторингу стану рослин на колекційній ділянці в с.
Грушка, та колекційній ділянці в умовах Кам’янець -Подільського ботанічного саду ПДАТУ.
Проведено аналіз стану рідкісних біотопів та підготовлено опис рослинності: 91G0 Панонські ліси з
Quercus petraea та Carpinus betulus (землі інших користувачів НПП "Подільські Товтри", кв. 59); 9130
Букові ліси Asperulo-Fagetum (Сатанівська дача); 9150 Середньоєвропейські букові ліси CephalantheroFagion (Сатанів); 6190 Наскельні паннонські трав’яні угруповання Stipo -Festucetalia pallentis
(Смотрицький каньйон); 8210 Карбонатні скелясті схили з хамофітною рослинністю на вапняках
(Бакотська затока, Смотрицький каньйон).
Проаналізовано онтогенетичний стан популяції, тенденції розвитку, збереження наступних
видів: Adonis vernalis, Fritillaria montana, Minuartia thyraica, Pulsatilla grandis, Pulsatilla pratensis,
Quercus robur та Q. petraea, Stipa capillata, Hyacinthella leucophaea.
Проведено інвентаризацію рідкісних видів рослин, що зростають на землях інших
користувачів: цибулі ведмежої (Allium ursinum), лілії лісової (Lilium martagon), підсніжника
білосніжного (Galanthus nivalis), любки дволистої (Platanthera bifolia), береки (Sorbus torminalis),
булатки великоквіткової (Cephalanthera damasonium), клокички перистої (Staphylea pinnata) та ін.
Обстежено рекреаційної зони «Сова», окол. с.Калачківці, «Давня Бакота», окол. с.Колодіївка,
рекреаційних зон в межах кварталів 41-44, щодо визначення рівня антропогенного навантаження та
розробки рекомендацій щодо зменшення впливу на природні екосистеми парку.
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

9.2. Основні результати досліджень за спеціальними темами

Згідно із Положенням про наукову діяльність національних природних парків, крім Літопису
природи, установа зосереджує свою наукову роботу також на виконанні спеціальних, в тому числі і
госпдоговірних темах, пов’язаних із вивченням наукових основ охорони, відтворення і використання
біорізноманіття, а також природних комплексів та об’єктів.
Впродовж 2018 року науково-дослідним відділом виконувались 5 тем відповідно до укладених
договорів з НДР:
1. НДР "Оцінка стану біологічного і ландшафтного різноманіття території земельної ділянки
кад. ном.6822485900:04:009:0001 (Панівецька с/р) на якій планується будівництво та експлуатація
сонячної електростанції;
2. НДР "Оцінка матеріалів Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ ЕК
Хмельницькобленерго, та обстеження стану рослинного покриву території де планується будівництво
та експлуатація комплексу споруд";
3. НДР "Інвентаризація зелених насаджень в межах Чемеровецького парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення";
4. НДР "Інвентаризація та моніторинг біологічного різноманіття в межах території ПАТ
Подільський цемент та суміжних природних ділянок";
5. НДР "Обстеження території та аналіз лісових насаджень на предмет рідкісних видів флори і
фауни та здійснення санітарно-оздоровчих заходів в межах ділянок КП "Надра Кам'янеччини";
В межах території національних природних парків можуть проводити дослідження сторонні
науково-дослідні, науково-педагогічні та інші організації. Відповідно до Положення про наукову

діяльність установи, які проводять дослідження на території національного парку надають інформацію
про результати досліджень.
У 2018 році в межах території НПП «Подільські Товтри», Інститутом телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НУН України, було проведено дослідження акваторії
Бакотської затоки на основі комплексного використання даних ДЗЗ та гідроакустичних методів. За
результатами первинних досліджень встановлено, що моніторинг глибин є важливим завданням для
розв'язання проблем пов'язаних з природоохоронними функціями ВБУ і прилеглих територій в
контексті прогнозованого впливу діяльності існуючих та запланованих ГЕС. За результатами
проведеної ехолокації розроблено батиметричні карти та 3D моделі глибин Бакотської затоки,
виявлено перспективи для подальших досліджень та коректури карт за допомогою даних ДЗЗ
використовуючи інструментарій ГІС -технологій, обґрунтовано підходи, методи та методики
оцінювання інтенсивності і характеру антропогенного впливу на стан локальної геоекосистеми.
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

9.3. Поповнення наукових фондів

У 2018 році поповнено палеонтологічну колекцію: «Фосилії танатоценозів Гринчуцького
горизонту, силуру» (матеріал – препаровані та описані скам’янілі рештки морської фауни
безхребетних) – 6 одиниць; в тому числі линьковий панцир гігантської форми Papyli kalymene Sp.
Зібрано та поповнено палеонтологічну колекцію палеонтологічними зразками силурійського періоду
для фондових резервів музею, яка складається з брахіопод, трилобітів та коралів (Л.В. Касіяник).
Поповнено остеологічну колекцію – близько 100 краніологічних залишків мікромаммалій.
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

9.4. Основні підсумки наукової та науково -освітньої діяльності
Інформація
про підсумки наукової та науково-технічної діяльності національного природного парку
"Подільські Товтри" за 2018 рік
1. Організація наукової та науково-технічної діяльності установи ПЗФ.
1.1. Наявність та склад наукових підрозділів, у тому числі природоохоронних науководослідних відділень.
В складі НПП "Подільські Товтри" функціонує науково-дослідний відділ та чотири
природоохоронних науково-дослідних відділення:
Кам'янець-Подільське природоохоронне науково-дослідне відділення.
Наддністрянське природоохоронне науково-дослідне відділення.
Староушицьке природоохоронне науково-дослідне відділення.
Чемеровецьке природоохоронне науково-дослідне відділення.
Відповідальний працівник за організацію наукової діяльності установи ПЗФ.
Завідувач науково-дослідного відділу – Дребет Михайло Васильович.
1.2. Відомості про підвищення кваліфікації працівників наукових підрозділів шляхом
участі в навчаннях, семінарах, стажуванні тощо.
Дребет Михайло Васильович – курс підвищення кваліфікації Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління: "Забезпечення виконання вимог Рамсарської конвенції в
Україні" (14-15.11.2018).
Свиридюк Дмитро Олександрович, Дребет Михайло Васильович, Григорчук Артем
Анатолійович, Мартинюк Вадим Юрійович, Горбняк-Юліна Леся Тарасівна, Касіяник Любов
Василівна – планова атестація наукових працівників науково -дослідного відділу національного
природного парку «Подільські Товтри».
2. Наукова та науково-технічна діяльність.
2.1. Відомості про виконання програми Літопису природи, основні досягнення установи
ПЗФ впродовж року, проблеми виконання.
У 2018 році здано 21-й том Літопису природи НПП "Подільські Товтри" за результатами
проведених досліджень в 2017 році. Проведено заплановану науково-дослідну роботу згідно
індивідуальних планів роботи впродовж 2018 року.

У 2018 році підготовлено оновлені інформаційні описи водно -болотних угідь «Бакотська
затока» та «Пониззя річки Смотрич» українською мовою відповідно до вимог Рамсарської конвенції.
Робота виконана в рамках проекту «Підготовка оновлених інформаційних описів водно-болотних
угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно -болотні угіддя, що мають
міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів»;
Виконувались заходи за Програмою «Збереження і відтворення популяцій рукокрилих ссавців
Центрального Поділля на 2014-2019 роки». Виконанні заплановані дослідження з моніторингу
чисельності кажанів в ключових зимових сховищах Поділля: 2018.01.12 -11. Іванковецька штольня;
2018.01.21. Яцковецька штольня; 2018.01.28-27-26. Угринь-Млинки-Атлантида-Киянка; 2018.01.31.
Гуменецька штольня; 2018.02.20-22.IVK-гірниці, PRL-печера, ATL-печера; 2018.03.27. печера
Атлантида (роботи проведені із залученням 9 волонтерів).
Науково-дослідний відділ виконує тему Літопис природи НПП "Подільські Товтри" (22-й том)
за напрямками відповідно Програми Літопису природи:
Моніторинг навколишнього природного середовища
Вивчення складу та будови ценозів: Еколого-ценотичні умови на заліснених територіях за
участю видів роду Pinus L.;
Трансформація ксерофітних трав’яних фітоценозів Національного природного парку
"Подільські Товтри" під впливом природного поновлення Pinus sylvestris L.
Екологічний моніторинг фонових і рідкісних видів та фауністичних угруповань.
Дослідження біорізноманіття природних територій
Підготовка інформаційних описів водно-болотних угідь «Бакотська затока» та «Пониззя річки
Смотрич» українською мовою відповідно до вимог Рамсарської конвенції (жовтень -грудень 2018).
Робота виконана в рамках проекту «Підготовка оновлених інформаційних описів водно -болотних
угідь міжнародного значення відповідно до вимог Конвенції про водно -болотні угіддя, що мають
міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів» (Дребет М.В.,
Горбняк-Юліна Л.Т.);
Інвентаризація флори
Інвентаризація видового складу рослин в кварталах 59-60. Спостереження за сезонними
фенологічними особливостями. У зв'язку із аномальним підвищенням температури повітря до +5 +10°С у грудні 2017 р. весняна вегетація окремих видів рослин розпочалась на 2 -2,5 місяці раніше, у
інших видів – спостерігалось повторне цвітіння. Впродовж лютого-березня випав сніг, спостерігались
заморозки. Тому вегетація продовжилась у рослин лише в кінці березня.
Інвентаризація видового різноманіття на загальній території НПП «Подільські Товтри», що
належать іншим користувачам – ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» (червень 2018 р.). Мета
обстежень – вивчення видового складу, виявлення рідкісних рослин, виконання Наказу №557
Міністерства екології та природних ресурсів, щодо обгрунтування охоронних ділянок для
червонокнижних видів згідно списку. Виявлено і підтверджено місця зростання рідкісних видів рослин
із Червоної книги України (2009): цибулі ведмежої (Allium ursinum), лілії лісової (Lilium martagon),
підсніжника білосніжного (Galanthus nivalis), любки дволистої (Platanthera bifolia), любки
зеленоквіткової (Platanthera chlorantha), булатки великоквіткової (Cephalanthera damasonium),
клокички перистої (Staphylea pinnata), гніздівки звичайної (Neottia nidus -avis), коручки
чемерникоподібної (Epipactis helleborine), скополії карніолійської (Scopolia carniolica).
Інвентаризація видового складу в кварталі 21 виділу 1 (рекреаційна зона "Сокіл"). Перевірено
та підтверджено наявність інвазійних видів: стенактіс однорічний (Phalacroloma annuum), сосна
звичайна (Pinus sylvestris), акація біла (Robinia pseudoacacia). Крім обстеженої території були
досліджені прибережна смуга та квартал 21 виділ 2. Інвазійні види, виявлені у прибережній смузі:
маслинка вузьколиста (Elaeagnus angustifolia), нетреба ельбська (Xanthium albinum), стенактіс
однорічний (Phalacroloma annuum), акація біла (Robinia pseudoacacia). Подано рекомендації щодо їх
знищення (14.06.2018 р.).
Інвентаризація видового складу кварталу 23 виділу 1, 2, 3 (Цвіклівці). Інвентаризація флори,
виявлення рідкісних рослин та угруповань (24.07.2018).
Інвентаризація видового складу території Колодіївського родовища вапняків, а також прилеглої
смуги на загальній території НПП "Подільські Товтри". Інвентаризація флори, виявлення рідкісних
рослин та угруповань (22.08.2018).

Вивчення рослинності
Проведено аналіз стану рослинності в межах постійних пробних площ з метою перевірки стану
рідкісних видів рослин та рослинних угруповань:
Ботанічна ППП №6 та №30. Вивчення рідкісних ранньовесняних видів (фенологія, облік
кількості, вікова структура, морфометричні параметри особин, опис рослинності).
Здійснено перевірку стану рослин після весняних заморозків: ПП "Смотрицький каньйон",
ППП 30. Вивчення рідкісних ранньовесняних видів (30.03.2018; 7.04.2018; 12.05.2018).
Проведено наукові дослідження на ботанічних постійних пробних площах №№ 59, 60, 61, 62,
63, 64.
Спостереження за станом рослин на колекційній ділянці в с. Грушка (впродовж року).
Дослідження рідкісних видів рослин на колекційній ділянці в умовах Кам’янець -Подільського
ботанічного саду ПДАТУ. Висіяно насіння сону лучного (Pulsatilla pratensis) та сону великого (P.
grandis) у кількості 2 посівних рядків на колекційній ділянці в Кам’янець -Подільському ботанічному
саду ПДАТУ (впродовж року).
Вивчення біотопів НПП
Проведено аналіз стану рідкісних біотопів та підготовлено опис рослинності: 91G0 Панонські
ліси з Quercus petraea та Carpinus betulus (землі інших користувачів НПП "Подільські Товтри", кв. 59);
9130 Букові ліси Asperulo-Fagetum (Сатанівська дача); 9150 Середньоєвропейські букові ліси
Cephalanthero-Fagion (Сатанів); 6190 Наскельні паннонські трав’яні угруповання Stipo -Festucetalia
pallentis (Смотрицький каньйон); 8210 Карбонатні скелясті схили з хамофітною рослинністю на
вапняках (Бакотська затока, Смотрицький каньйон).
Популяційні дослідження
Проаналізовано онтогенетичний стан популяції, тенденції розвитку, збереження наступних
видів:
Adonis vernalis (кв. 59-60, Горошкова гора, гора Кобилка, Гусикова гора, ПП "Смотрицький
каньйон", сс. Баговиця і Цвіклівці). Виявлено скорочення чисельності популяцій через зривання та
спалювання.
Fritillaria montana (кв. 22) – моніторинг популяції.
Minuartia thyraica (кв. 59). Невелика популяція відгороджена від оглядового майданчика
поблизу Бакотського скельно-печерного монастиря. Виявлені нові особини поблизу оглядового
майданчика.
Pulsatilla grandis (ПП "Смотрицький каньйон", кв. 59-60). Задля збереження і відтворення виду
на схилі Смотрицького каньйону поблизу особини висіяне його насіння, яке мало б поширитись у
несприятливі умови проростання.
Pulsatilla pratensis (гора Кобилка, ПП "Смотрицький каньйон", кв. 59-60). Із 140 пересаджених
у 2016 р. рослин 80% прижились, знаходяться в генеративному онтогенетичному стані та навесні
успішно квітують. Проводиться догляд за рослинами. На горі Кобилка виявлено непритаманний
червоний колір квітів сону лучного.
Quercus robur та Q. petraea (кв. 59). Лісовий масив між літнім табором та природним джерелом.
Аналіз насаджень дуба.
Stipa capillata (гора Кобилка, ПП Смотрицький каньйон, Бакотська затока кв. 54, 59-60).
Hyacinthella leucophaea (Гусикова гора, Горошкова гора). Закладена постійна пробна площа для
подальших досліджень.
Виявлено і підтверджено на землях НПП "Подільські Товтри", що належать іншим
користувачам місця зростання таких рідкісних видів рослин із Червоної книги України (2009): цибулі
ведмежої (Allium ursinum), лілії лісової (Lilium martagon), підсніжника білосніжного (Galanthus
nivalis), любки дволистої (Platanthera bifolia), береки (Sorbus torminalis), булатки великоквіткової
(Cephalanthera damasonium), клокички перистої (Staphylea pinnata) та ін.
В межах ПП "Смотрицький каньйон" виявлено і підтверджено місця зростання рідкісних видів,
складено картосхему поширення та їх охоронні ділянки: лілія лісова ( Lilium martagon), ковила
волосиста (Stipa capillata), ковила пірчаста (Stipa pennata), сон великий (Pulsatilla grandis), сон лучний
(Pulsatilla pratensis), ясенець білий (Dictamnus albus), горицвiт весняний (Adonis vernalis), шиверекія
подільська (Schivereckia podolica), астрагал монпелійський (Astragalus monspessulanus), рутвиця
смердюча (Thalictrum foetidum), зiновать (Chamaecytisus sp.). Із Переліку видів рослин, що підлягають
особливій охороні на території Хмельницької області (2012) виявлено: сеслерія Хефлерова ( Sesleria

heuflerana), пiвники угорськi (Iris hungarica), первоцвіт весняний (Primula veris), цибуля (Allium sp.),
леопольдія тонкоцвіта (Leopoldia tenuiflora). Для подальшого моніторингу біорізноманіття закладено
постійні пробні площі.
Інвентаризація фауни та середовищ існування видів
Обстеження території кар’єру ПАТ «Подільські товтри» щодо погодження на розробку
документації – 3 вересня 2018р. (М.В. Дребет, О.П. Кучинська).
Моніторинг стану гппзз «Смотрицький каньйон» в межах туристичного маршруту БРДМ – 18
липня 2018р. (М.В. Дребет, М.А. Борісов).
Обстеження кварталів КП Надра Кам’янеччини щодо проведення санітарно вибіркових рубок
– 30-31 липня 2018р. (М.В. Дребет, В.Ю. Мартинюк).
Обстеження кварталів ДП Кам’янець-Подільське лісове гос-во щодо проведення санітарно
вибіркових рубок – 11 вересня 2018р. (М.В. Дребет, Д.О. Свиридюк).
Обстеження території ПАТ Гіпсовик (кар’єр), окол. с. Колодіївка з метою інвентаризації
біорізноманіття та надання інформації щодо гнізд хижих птахів – 23-23 серпня 2018р. (М.В. Дребет,
В.Ю. Мартинюк, Л.Т. Горбняк).
Обстеження рекреаційної зони «Сова», окол. с.Калачківці – 25-26 серпня 2018р.
Обстеження рекреаційної зони «Давня Бакота», окол. с.Колодіївка – 5 вересня 2018р.
Обстеження рекреаційних зон в межах кварталів 41-44 – 13 вересня 2018р. (М.В. Дребет,
Д.О. Свиридюк, Р. Гуменюк).
Вивчення рельєфу
Підготовлено матеріали до частини 3-го розділу ХХІІ Тому Літопису природи НПП "Подільські
Товтри":
1. Проведення наукових досліджень в межах Смотрицького каньйону: в результаті дослідження
даної території не виявлено активних ерозійних флювіальних процесів. Встановлено стабільний прояв
переносу алювіального матеріалу в межах русла р. Смотрич; схилові ерозійні процеси не виявлені.
Спостерігається інвазія чагарникової рослинності в межах заплави. (13.04.2018р, 25.04.2018р,
6.06.2018р.)
2. Експедиційний виїзд по маршруту с. Китайгород – Китайгородське відслонення. Здійснено
аналіз впливу коливання рівня водосховища в межах Китайгородського відслонення. Активізація
ерозії не виявлена. Здійснено навчально-пошукові роботи, а саме – спостереження за особливостями
фаціальних змін в межах пласті силурійських порід. (11.05.2018р.)
3. Проведення наукових досліджень в межах Нігинських Товтр. Здійснено спостереження за
особливостями прояву деструктивних ерозійних процесів в умовах підвищеної кількості опадів
(грозові дощі, зливи) та антропогенного впливу. Виявлено часткове руйнування делювіального
покриву схилу у зоні контакту пішохідної стежки та улоговини стоку над печерою "Городище."
(4.06.2018р.)
4. Проведення наукових досліджень в межах Смотрицького каньйону з метою виявлення
зсувних ерозійних процесів: в результаті дослідження даної території не виявлено активних ерозійних
флювіальних процесів. Встановлено стабільний прояв переносу алювіального матеріалу в межах русла
р. Смотрич; схилові ерозійні процеси не виявлені. Спостерігається інвазія чагарникової рослинності в
межах заплави. (31.07.2018р.)
2.2. Відомості про виконання установою ПЗФ наукових робіт, що не пов’язані з програмою
Літопису природи для установ ПЗФ (назва теми, замовник/виконавець, стисла характеристика
стану виконання робіт, отримані результати).
Впродовж 2018 року наукові співробітники взяли участь у 6 -ти наукових експедиціях з метою
вивчення рідкісних видів тварин та розробки рекомендацій для їх охорони і збереження, зокрема:
Експедиція в рамках інвестиційного проекту «Дніпро-Бузька вітрова електростанція», 13.06.2018р. Херсонська область. Виконання частини звіту за напрямком «Проведення
хіроптерологічної експертизи території, та оцінка можливого негативного впливу будівництва та
експлуатації проекту на кажанів. Розділ – Характеристика кормової бази кажанів та кормодобувних
територій (Дребет М.В., Мартинюк В.Ю.);
Експедиція в рамках Проекту (Grant no.: TFOA4498): «Реконструкция, капитальный ремонт и
техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород». Отчет о
биоразнообразии лесного заказника «Дача Галилея»: Проверка наличия деревьев, могущих оказаться

местом гнездования лесных летучих мышей, поиск и учет летучих мышей (16 -17 червня 2018р.)
(Дребет М.В., Ліщук А.В.);
Експедиція в рамках виконання галузевого дослідження кажанів на замовлення ТОВ "Юкрейн
Пауер Ресоурсес" (виконання розділу – "Характеристика кормової бази кажанів та кормодобувних
територій дослідження) для Проекту Лиманської вітрової енергії на території сільських рад, сіл
Визирка, Любопіль та Першотравневе Лиманського району, Одеської області, 20 -21.09.2018р (Дребет
М.В., Мартинюк В.Ю.).
2.3. Відомості про виконання на території установи ПЗФ наукових робіт іншими
установами/організаціями (замовник/виконавець, стислий зміст і результати досліджень).
Тема: Експедиційні дослідження акваторії Бакотської затоки на основі комплексного
використання даних ДЗЗ та гідроакустичних методів. Виконавець – Інститут телекомунікацій і
глобального інформаційного простору НУН України.
Результати: за результатами первинних досліджень встановлено, що моніторинг глибин є
важливим завданням для розв'язання проблем пов'язаних з природоохоронними функціями ВБУ і
прилеглих територій в контексті прогнозованого впливу діяльності існуючих та запланованих ГЕС.
За результатами проведеної ехолокації розроблено батиметричні карти та 3D моделі глибин
Бакотської затоки, виявлено перспективи для подальших досліджень та коректури карт за допомогою
даних ДЗЗ використовуючи інструментарій ГІС -технологій, обґрунтовано підходи, методи та
методики оцінювання інтенсивності і характеру антропогенного впливу на стан локальної
геоекосистеми.
Рецензування статей науковими співробітниками:
Рецензування рукопису наукової статті "Нічниця довговуха (Myotis Bechsteinii) в Закарпатті
(Україна). Східноєвропейський Теріологічний журнал Theriologia Ukrainica. 16 (2018): 157 -161
(Дребет М.В.);
Рецензування рукопису навчально-методичного посібника О.М. Оптасюк – "Основи
флористики" (Дребет М.В.);
Рецензування науково-технічної розробки «Розробка методичних підходів моделювання і
прогнозування стану довкілля на Поділлі» (Дребет М.В., Свиридюк Д.О.);
Виробнича практика (10 студентів):
Виробнича практика з навчального курсу "Природно-заповідна справа" (12-30 листопада 2018,
4 курс Природничий факультет, екологи). Керівники від установи: Дребет М.В.
Наукові дослідження:
2.4. Відомості про видання наукових робіт:
1) здано до друку монографій, збірників, посібників, методик, наукових статей, тез тощо
(перелік, джерело опублікування);
Дребет М.В. Збірник матеріалів «ВБУ України міжнародного значення: сучасний стан,
тенденції змін, перспективи моніторингу». Тема: Трофічні зв’язки пугача Bubo bubo L. в межах водноболотних угідь «Бакотська затока» та «Пониззя річки Смотрич» (4 сторінки);
Касіяник І.П., Касіяник Л.В., Любинський О.І. Параметри збалансованості системи
природокористування в басейні р. Збруч // Наукові записки. Серія: Екологія. К -ПНУ ім. І. Огієнка. –
м. Кам'янець-Подільський, 2018р;
2) вийшло друком публікацій (бібліографічний перелік публікацій);
1. Дребет М.В. Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля (Україна) за
результатами роботи контакт-центру з рукокрилих. Theriologia Ukrainica. 2018. Vol. 16: 145–148;
2. Дребет М.В., Матвєєв М.Д. Звіт про роботу 22 Теріологічної школи "Здобування тварин на
заповідних територіях". Theriologia Ukrainica. 2018. Vol. 16: 164–173;
3. Дребет М., Мартинюк В., Григорчук А. Види ссавців включених до Червоної книги України,
що поширені на території нпп «Подільські Товтри». Матеріали до 4-го видання Червоної книги
України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 1. – Київ, Інститут
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. С. 260-264;
4. Дребет М.В., Ліщук А.В. Роль лісового заказника «Дача Галілея» в охороні та збереженні
кажанів // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія
Екологія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2018. – Випуск 3. – С.50-55.

5. Касіяник І.П., Касіяник Л.В. Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі
північного Поділля // Наукові записки. Серія: Екологія. К -ПНУ ім. І. Огієнка. – м. Кам'янецьПодільський, 2018 р. С.
6. Касіяник Л.В., Бігняк О.П. Нігинські Товтри в структурі екологічної мережі / Всеукраїнська
науково-практична конференція з міжнародною участю "Досвід та перспективи розвитку об'єктів
природно-заповідного фонду Хмельниччини, до 5-ї річниці Національного природного парку "Мале
Полісся"" (м. Славута, 23-25 травня, 2018р.). С. 28-31;
7. Касіяник Л.В., Бігняк О.П. ПТК Медоборського та Сатанівсько-Іванковецького природного
ядра в структурі екологічної мережі басейну р. Збруч // Матеріали міжнародної науково -практичної
конференції Подільські читання: Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика. –
Кам'янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018р. С. 222-226;
8. Одукалець І.О., Пашкевич Н.А., Коротка І.А., Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т. Трансформація
ксерофітних трав’яних фітоценозів Національного природного парку "Подільські Товтри" під впливом
природного поновлення Pinus sylvestris L. // Укр. бот. журнал. – 2018. – Т. 75 (1). – С. 59 – 69.
9. Оцишен О.В., Любінська Л.Г., Кучинська О.П., Горбняк -Юліна Л.Т., Одукалець І.О. Оцінка
збереження та відновлення ландшафтного і біотичного різноманіття національного природного парку
"Подільські Товтри" // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-прак. конф. з міжнародною участю "Досвід та
перспективи розвитку об'єктів природо-заповідного фонду Хмельниччини", до 5-ї річниці НПП "Мале
Полісся" (Славута, 23 – 25 травня 2018 р.) / за ред. М.М. Белінської, Б.Є. Якубенко, М.Д. Матвєєв. –
Славута: ТОВ "Каліграф". – 2018. – С. 277 – 281.
10. Свиридюк Д.О., Кучинська О.П., Горбняк -Юліна Л.Т. Парк-пам ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення "Чемеровецький": сучасний стан та заходи збереження // / Збірник
наукових праць за матер. міжнар. наук.-прак. конф. "Подільські читання". Подільські читання. Епоха
природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика (м. Кам’янець -Подільський, 9–11 жовтня,
2018 р.). – К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 418 – 423.
3) відомості про працівника наукового підрозділу, який опублікував найбільшу кількість
робіт (П.І.Б., посада, науковий ступінь, стаж наукової роботи);
Дребет М.В. – завідувач науково-дослідного відділу, 12 років
4) дисертанти (П.І.Б., посада) і назви дисертацій (представлених до захисту, захищених, у
процесі підготовки). У процесі підготовки дисертації за наступною тематикою:
Дребет Михайло Васильович, с.н.с. – "Трофічні зв’язки совоподібних західної частини
України", здобувач Львівського державного природознавчого музею НАН України.
Касіяник Любов Василівна, н.с. – "Еколого-географічні засади збалансованого
природокористування в басейні річки Збруч", здобувач Подільського державного аграрно-технічного
університету.
Нікітін Андрій Олександрович, пров. фахівець – "Екологічний моніторинг якості
поверхневих вод національного природного парку "Подільські Товтри", здобувач Подільського
державного аграрно-технічного університету.
Cвиридюк Дмитро Олександрович, с.н.с. – "Флора Хотинсько-Могилівського Придністров'я
(природна диференціація, структурно-порівняльний аналіз, антропогенна трансформація та
созологія)", здобувач Національного науково-природничого музею НАН України.
2.5. Відомості про розроблені природоохоронні рекомендації та рекомендації щодо
збереження історико-культурних цінностей.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в процесі будівництва будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств (сонячна
електростанція) на земельній ділянці кад.ном. 6822485900:04:009:0001 (госп. зона) для ПП
"Подільськенерго". Відповідно до договору - № 04-НД від20.06.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо оптимізації управління парку-пам'ятки садово-паркового
мистецтва "Чемеровецький" та шляхів збереження біологічного різноманіття території для
Чемеровецької ОТГ. Відповідно договору - № 3-НД від 14.05.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в процесі будівництва та експлуатації комплексу будівель та споруд електро - та теплової
енергії для ПАТ ЕК Хмельницькобленерго. Відповідно до НДР № 2-НД від 05.05.2018 р.

Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в межах території Пат "Подільський цемент" та суміжних природних ділянках, для ПАТ
"Подільський цемент". Відповідно до договору - № 06/18 від 20.06.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в процесі здійснення санітарно-оздоровчих заходів в межах території КП "Надра
Кам'янеччини", відповідно договору - № 05-НД від 16.08.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо збереження ділянок на яких розташовуються гнізда
хижих птахів в межах території ПАТ Гіпсовик (кар’єр), окол. с. Колодіївка, для ПАТ "Гіпсовик".
2.6. Інформація про проведені навчання, семінари, обмін досвідом працівників установи
ПЗФ з іншими установами, підприємствами та організаціями.
Організація та ведення навчального курсу «Визначення птахів BirdID Ukraine» від
Норвежського університету (Nord University) впродовж 15 березня – 30 жовтня 2018р. (Мартинюк
В.Ю, Дребет М.В, Григорчук А.А.);
Експедиція на Борсуківське водосховище, 11-13 травня 2018 (в рамках World Migratory Bird
Day 2018 (Мартинюк В.Ю., Григорчук А.А., Свиридюк Д.О., Матвєєв М.Д., Ліщук А.В.,
Тарасенко М.О., Дребет М.В.);
Участь у навчальних польових екскурсіях в рамках Проекту BirdID Ukraine на території НПП
«Сколівські Бескиди» (19-20 травня 2018р) (В.Ю. Мартинюк, М.В. Дребет);
XVIII Всеукраїнська студентська орнітологічна школа -семінар «Орнітофауна та методи її
дослідження» - 23-27 квітня 2018 року (на базі Кадиївецького лісництва ДП «Кам’янець-Подільське
лісове господарство»). (Д.О.Свиридюк, В.Ю.Мартинюк, А.А.Григорчук, М.В.Дребет);
Науковий семінар «Актуальні напрями наукових досліджень екологічних проблем Поділля».
Наукове повідомлення: «Роль лісового заказника «Дача Галілея» в охороні та збереженні кажанів»
(жовтень 2018);
Конференція "Подільські читання 2018" (9-11 жовтня 2018 р. Доповідь: Характеристика та
значення копальні Яцковецької в охороні рукокрилих ссавців Поділля);
Науково-практичний семінар «ВБУ України міжнародного значення: сучасний стан, тенденції
змін, перспективи моніторингу», м. Київ (листопад 2018 р).
2.7. Формування фондів наукових матеріалів (поповнення колекційних матеріалів,
фенотек, ценотек тощо).
Поповнено палеонтологічну колекцію: «Фосилії танатоценозів Гринчуцького горизонту,
силуру» (матеріал – препаровані та описані скам’янілі рештки морської фауни безхребетних) – 6
одиниць; в тому числі линьковий панцир гігантської форми Papyli kalymene Sp. Зібрано та поповнено
палеонтологічну колекцію палеонтологічними зразками силурійського періоду для фондових резервів
музею, яка складається з брахіопод, трилобітів та коралів (Л.В. Касіяник).
Поповнено остеологічну колекцію – близько 100 краніологічних залишків мікромаммалій
(М.В. Дребет).
3. Відомості про здійснені науково-технічні заходи.
Виконано заплановані заходи відповідно до Плану дій щодо збереження і відтворення
популяцій рукокрилих ссавців Центрального Поділля на 2014-2019 роки.
Здійснюється моніторинг та боротьба з інвазійними видами.
Організовано реалізацію заходів на виконання "Програми охорони, збереження і відтворення
степових угрупувань за участю рідкісних видів на території національного природного парку
"Подільські Товтри".
Участь в біотехнічних заходах із запобігання задухи риби на Дністровському водосховищі
(околиці с. Устя).
Встановлено 10 штучних гніздівель для дендрофільних видів тварин в межах заказника "На
Валу" (ДП "Кам'янець-Подільське лісове господарство").
3.1. Наявність і характеристика діяльності стаціонарів, гідрометеостанцій, гідропостів,
станцій фонового моніторингу тощо (у разі відсутності відмітити шляхи отримання
гідрометеоданих).
Спостереження за погодою з метою отримання даних про місцевий клімат, який впливає на
рослинний та тваринний світ, проводяться за окремими показниками на метеомайданчиках поблизу с.
Гораївка, с. Сатанівка та у м. Кам'янці-Подільському. Спостереження включають виміри значень
метеорологічних елементів в певні терміни і визначення їх основних характеристик, зокрема

інтенсивності та небезпеки для природно-заповідних об'єктів найбільш суттєвих атмосферних явищ,
аномальних явищ тощо.
На основі виконаних досліджень проводиться узагальнення щодо тривалості світлого дня в
годинах, кількість днів без сонця, кількість опадів в міліметрах, середня кількість днів з твердими,
рідкими, змішаними опадами, абсолютний та середній максимум температур, абсолютний та середній
мінімум температур, середньомісячний тиск, вологість атмосферного повітря, напрямок вітру,
середньомісячну температуру, відмічаються аномальні явища.
3.2. Характеристика наукових полігонів, постійних пробних площ.
Всього дослідження проводились на 63 ППП. Узагальненні результати досліджень
відображаються в Літописі природи.
4. Відомості про здійснені природоохоронні заходи на території установи ПЗФ, інших
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за участю працівників установи ПЗФ.
Експедиція в рамках Проекту (Grant no.: TFOA4498): «Реконструкция, капитальный ремонт и
техническое переоснащение магистрального газопровода Уренгой -Помары-Ужгород». Отчет о
биоразнообразии лесного заказника «Дача Галилея» (Тернопільська область): Проверка наличия
деревьев, могущих оказаться местом гнездования лесных летучих мышей, поиск и учет летучих
мышей (16-17 червня 2018р.) (Дребет М.В.).
Експедиція в рамках виконання галузевого дослідження кажанів на замовлення ТОВ "Юкрейн
Пауер Ресоурсес" (виконання розділу – "Характеристика кормової бази кажанів та кормодобувних
територій дослідження) для Проекту Лиманської вітрової енергії поблизу РЛП "Тилігульський лиман"
(Лиманський район, Одеська область), 20-21.09.2018р (Дребет М.В., Мартинюк В.Ю.).
4.1. Заходи з охорони, збереження та відтворення рідкісних і зникаючих видів грибів,
рослин та тварин, рослинних угруповань та природних середовищ (оселищ), відновлювальні
заходи, заходи з боротьби із шкідливими чужорідними видами рослин та тварин.
Програма "Моніторинг чужорідних видів рослин НПП "Подільські Товтри" та поповнено базу
даних адвентивних, агресивних інвазійних, карантинних видів флори НПП "Подільські Товтри".
Виконання Наказу №557 Міністерства екології та природних ресурсів щодо охоронних ділянок
усіх червонокнижних видів флори та фауни.
4.2. Робота в розсадниках, розплідниках, центрах відтворення та реабілітації диких
тварин.
У сезоні 2017-2018рр проведено дослідницьку, інформаційну, еколого-освітню, реабілітаційну
роботу в рамках діяльності Кам'янець-Подільського контакт-центру з кажанів. В ході діяльності було
отримано понад 50 звернень громадян щодо знахідок кажанів, які потребували допомоги з територій
Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей в зимовий період. Було надано необхідні
консультації з метою допомоги тваринам. Кілька особин утримувались у центрі з метою реабілітації.
Восени 2018 року організовано еколого-освітні заходи з метою відзначення щорічного заходу "Ніч
кажанів-2018". У 2018р. підведено підсумки роботи контакт -центру за 2012-2017рр., результати
опубліковані в журналі Theriologia Ukrainica, 16: 145–148 (2018), http://doi.org/10.15407/pts2018.16.145.
5. Інформація про діяльність наукової (вченої) або науково-технічної ради установи ПЗФ.
Проведено 6 засідання НТР згідно плану роботи та вирішення поточних питань.
6. Інформація про фінансування, приладове та господарське забезпечення наукової
діяльності.
7. Міжнародне співробітництво установи ПЗФ.
7.1. Відомості про працівників установи ПЗФ, що уповноважені на міжнародне
співробітництво (підрозділ установи ПЗФ, найменування закінченого вищого навчального
закладу, рік його закінчення, спеціальність, стаж роботи у науковій сфері та в установі ПЗФ,
знання іноземних мов).
Завідувач науково-дослідного відділу М.В. Дребет
Кам'янець-Подільський національний університет (магістратура – 2006р. викладач біології),
аспірантура – Державний природознавчий музей НАН України (2010-2014), 11 років, англійська,
російська.
7.2. Участь установи ПЗФ у міжнародних програмах, грантах, проектах (їх назви та
учасники, стан виконання, результати).
Наукові співробітники (В.Ю. Мартинюк, А.А. Григорчук, М.В. Дребет, Д.О. Свиридюк)
науково-дослідного відділу є організаторами та учасниками навчального курсу "Визначення птахів

BirdID Ukraine" від Норвежського університету (Nord University). У 2018 році проведено навчальні
заняття із Кам'янець-Подільською групою (15 студентів).
Ведеться робота з набору наступної навчальної групи на 2019 рік. За умови набору навчальної
групи курс триватиме з березня по грудень 2019 року.
7.3. Участь установи ПЗФ у підготовці/виконанні міжнародних угод (договорів, конвенцій
тощо).
У 2018 році проводилась підготовка оновлених інформаційних описів (паспортів) водно
болотних угідь міжнародного значення в рамках Рамсарської конвенції про водно -болотні угіддя, що
мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів.
У 2018 році наукові співробітники національного парку були залученні до проведення
хіроптерологічної експертизи територій, та оцінки можливих негативних впливів будівництва та
експлуатації проектів вітрової енергетики на кажанів та можливого негативного впливу на кажанів під
час реконструкції магістрального газопроводу "Уренгой -Помари-Ужгород" в рамках виконання
настанов «Оселищної Директиви» («Директива Ради 92/43/ЄЕС про збереження природних оселищ та
видів природної фауни та флори»), яка містить зобов’язання і рекомендації Бернської конвенції та
Угоди Evrobats.
7.4. Закордонні відрядження працівників установи ПЗФ (мета, країна відрядження,
результат, пропозиції).
Участь в міжнародному семінарі Bird ID workshop (Хорватія, м. Загреб). Метою семінару було
заслухати звіти країн-учасниць проекту про хід його виконання, особливості. В ході семінару відбувся
обмін досвідом між тренерами країн-учасниць проекту та підготовлено плани виконання проекту на
наступний рік. Учасник від НПП "Подільські Товтри" – Мартинюк В.Ю.
Участь в міжнародному семінарі (запрошені країни: Аргентина, Україна, Узбекистан, Індія,
Таїланд) з водно-болотних угідь і міграцій птахів, збереження та управління угіддями під ініціативою
– "Один пояс один шлях", Китай, сепрень 2018 (Seminar on Wetland and Migratory Bird Conservation and
Management for Foreign Officials under Belt & Road Initiative). В ході семінару відбулось ознайомлення
з водно-болотними угіддями Китаю, шляхами управління та збереження водно -болотних угідь, з
роботою та взаємодією еколого-освітніх центрів на територіях ВБУ та парків з населенням. Учасник
від НПП "Подільські Товтри" – Лучков О.
7.5. Іноземні відвідувачі на території установи ПЗФ (країна, установа/організація, мета,
результат).
Офіційні іноземні делегації у 2018 році не відвідували національний природний парк
"Подільські Товтри"
8. Інформація про надані платні послуги, пов’язані з науково-дослідницькою діяльністю з
охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, проведенням
експертиз та лабораторних аналізів (назва послуг, отримані кошти за окремі послуги),
відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами
природно-заповідного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 року № 1913 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003
року № 827).
1. НДР "Оцінка стану біологічного і ландшафтного різноманіття території земельної ділянки
кад. ном.6822485900:04:009:0001 (Панівецька с/р) на якій планується будівництво та експлуатація
сонячної електростанції – 50 000,00 грн.;
2. НДР "Оцінка матеріалів Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ ЕК
Хмельницькобленерго, та обстеження стану рослинного покриву території де планується будівництво
та експлуатація комплексу споруд" – 417,00 грн.;
3. НДР "Інвентаризація зелених насаджень в межах Чемеровецького парку-пам'ятки садовопаркового мистецтва місцевого значення" – 50 000,00 грн.;
4. НДР "Інвентаризація та моніторинг біологічного різноманіття в межах території ПАТ
Подільський цемент та суміжних природних ділянок" – 110 000,00 грн.;
5. НДР "Обстеження території та аналіз лісових насаджень на предмет рідкісних видів флори і
фауни та здійснення санітарно-оздоровчих заходів в межах ділянок КП Надра Кам'янеччини" – 5945,00
грн.;
9. Пропозиції щодо вдосконалення наукової та науково-технічної діяльності установи
ПЗФ, поліпшення охорони, збереження та відтворення рідкісних і зникаючих видів рослин,

грибів та тварин, рослинних угруповань та природних середовищ (оселищ), відновлення
порушених екосистем, боротьби із шкідливими чужорідними видами рослин та тварин,
використання методів та методик наукових досліджень.
Щодо вдосконалення наукової та науково-технічної діяльності в 2019 році:
1. З метою запровадження дієвої системи моніторингу навколишнього природного
середовища, зокрема для підготовки метеорологічної характеристики сезонів року необхідно
встановити на території національного парку необхідну кількість метеостанцій, а також гідропостів.
2. З метою поліпшення охорони, збереження та відтворення рідкісних видів та їх оселищ
необхідно впровадити систему моніторингу, зокрема для цього потрібно придбати сучасне
обладнання: квадрокоптер, фотопастки, ультразвуковий детектор для моніторингу хіроптерофауни,
ендоскоп професійний тощо.
3. Забезпечити виконання системи моніторингу, зокрема завдяки виділенню необхідної
кількості паливно-мастильних матеріалів.
Щодо дотримання режиму охорони ПЗФ, збереження та відтворення видового різноманіття та
відновлення порушених екосистем:
1. Запланувати та здійснити природоохоронні заходи щодо забезпечення охорони та
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення деградованих територій в межах
рекреаційних зон НПП. Зокрема а) відновити ґрунтовий та рослинний покрив, що був порушений в
ході встановлення будиночків в рекреаційній зоні "Сова"; б) провести відновлення рослинного
покриву під самовільними вогнищами; в) встановити в рекреаційних зонах туалети; г) встановити в
рекреаційних зонах смітники. Дані заходи сприятимуть охороні та збереженні біологічного та
ландшафтного різноманіття рекреаційних зон та відпочинку і оздоровленню відвідувачів.
Завідувач науково-дослідного відділу М.В. Дребет

9.5. Перспективи наукової та науково-освітньої діяльності
Відповідно до затвердженого плану з наукової та науково-освітньої діяльності на 2019 рік,
основними напрямками роботи є:
- Ведення Літопису природи, який є головною науковою темою, що ведеться постійно, а також
основною формою узагальнення результатів досліджень;
- Виконання Програми наукових досліджень біотичного та ландшафтного різноманіття об'єкта
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Сатанівська дача", відповідно Плану заходів щодо збереження
української частини природного об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси і давні ліси
Карпат та інших регіонів Європи" та сталого розвитку прилеглих до нього територій (Розпорядження
КМУ № 892-р від 21.11.2018р);
- Інвентаризація, оцінка та моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення:
"Бакотська затока" та "Пониззя річки Смотрич", відповідно до вимог Конвенції про водно -болотні
угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів;
- Боротьба з інвазійними видами рослин, що поширені на території НПП «Подільські Товтри»;
- Реалізація заходів за Програмою охорони, збереження і відтворення рідкісних видів рослин на
території парку (сон великий, лучний, широколистий, ковила волосиста, цибуля подільська, цибуля
круглоголова, клокичка периста);
- Участь в організації та поведені природоохоронних заходів, організованих для учнівської та
студентської молоді регіону (Великий зимовий облік птахів – 2019, День водно-болотних угідь – 2019,
День зустрічі птахів – 2019, Ніч кажанів – 2019, Осінні дні спостереження за птахами – 2019 тощо.
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

9.6. Розробка природоохоронних рекомендацій

За результатами проведених науково-дослідних та науково-технічних робіт було підготовлено
ряд природоохоронних рекомендацій. Нижче наводимо перелік рекомендацій, що були розробленні в
процесі виконання робіт за госпдоговорами.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в процесі будівництва будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств (сонячна
електростанція) на земельній ділянці кад. ном. 6822485900:04:009:0001 (госп. зона) для ПП
"Подільськенерго". Відповідно до договору - № 04-НД від20.06.2018 р.

Природоохоронні рекомендації щодо оптимізації управління парку-пам'ятки садово-паркового
мистецтва "Чемеровецький" та шляхів збереження біологічного різноманіття території для
Чемеровецької ОТГ. Відповідно договору - № 3-НД від 14.05.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в процесі будівництва та експлуатації комплексу будівель та споруд електро- та теплової
енергії для ПАТ ЕК Хмельницькобленерго. Відповідно до НДР № 2-НД від 05.05.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в межах території Пат "Подільський цемент" та суміжних природних ділянках, для ПАТ
"Подільський цемент". Відповідно до договору - № 06/18 від 20.06.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо шляхів збереження біологічного і ландшафтного
різноманіття в процесі здійснення санітарно-оздоровчих заходів в межах території КП "Надра
Кам'янеччини", відповідно договору - № 05-НД від 16.08.2018 р.
Природоохоронні рекомендації щодо збереження ділянок на яких розташовуються гнізда
хижих птахів в межах території ПАТ Гіпсовик (кар’єр), окол. с. Колодіївка, для ПАТ "Гіпсовик".
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

10.2. Міжнародні конвенції

У 2018 році підготовлено оновлені матеріали до паспортів на Рамсарські водно -болотні угіддя –
«Бакотська затока» та «Пониззя річки Смотрич», що розташовуються в межах НПП «Подільські Товтри».
Нижче подаються тексти оновлених паспортів.

Україна
Назва ВБУ
Бакотська затока
Офлайн форма РІЛ для Word
Мета цієї форми полягає в наданні допомоги в зборі даних щодо нового Рамсарського угіддя з метою
остаточного оформлення Рамсарського інформаційного листа онлайн (РІЛ) за наступним посиланням
https://rsis.ramsar.org. Він може бути поширений між Національним координаційним центром,
укладачами РІЛ та іншими збирачами даних. Проте Секретаріат Конвенції не згоден з поданням заяви
про оновлення території або її нового позначення. Дані, зібрані з допомогою цієї форми, повинні бути
перенесені до онлайн форми Національним координаційним центром або уповноваженим онлайн упорядником РІЛ.
Поля, відмічені символом ( * ), обов'язкові для заповнення.
Резюме
1.1 Короткий опис

Надайте короткий опис основних характеристик угіддя і висвітліть аспекти його відповідності
критеріям до угідь міжнародного значення. Ви можете заповнити чотири наступні розділи, перш
ніж повернутися до складання цього резюме.
Резюме (поле обмежено 2500 символами)
ВБУ "Бакотська затока" розташоване у південно-західній частині України, на річці Дністер між
селами Колодіївка та Гораївка, Кам’янець-Подільського району. Угіддя є типовим прикладом природноантропогенних комплексів Кам’янецького Придністров’я. Угіддя утворилося після затоплення
прибережної ділянки річки Дністер у процесі заповнення Дністровського водосховища. Угіддя
представляє собою напіввідкриту затоку з невеликими глибинами та слабкою течією.
Скельні утворення затоки створюють умови для гніздування рідкісних хижих птахів, таких як
пугач, а заплавна ділянка – для відпочинку під час міграцій водно-болотних видів. У межах Угіддя
зустрічаються типові представники місцевої флори і фауни. Важливими для угіддя є Astragalus
monspessulanus L., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druc, Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm., Epipactis
atrorubens (Hoffm.) Besser., Epipactis purpurata Sm., Pulsatilla grandis Wender., Rhamnus tinctoria L.,
Scutellaria verna Besser., Stipa pennata L., Stipa pulcherrima K.Koch., Epipactis purpurata Sm., Rhamnus
tinctoria L., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Epipactis purpurata
Sm., що мають міжнародний статус охорони. Зокрема тут мешкають: пугач Bubo bubo, сапсан Falco
peregrinus, змієїд Circaetus gallicus , шуліка чорний Milvus migrans, скопа Pandion haliaetus, гоголь
Bucephala clangula, лелека чорний Ciconia nigra, мідянка звичайна Coronella austriaca, гадюка звичайна
Vipera renardi, стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus, Норка європейська Mustela lutreola, Кіт лісовий
Felis sylvestris та ряд видів рукокрилих.

Угіддя відзначається багатою та типовою для регіону флорою і фауною, цікавою геологічною
історією та гарними краєвидами. Незвичайна комбінація ландшафтів, наявність культурно -історичної
пам’ятки (скельний монастир IX ст.) на території Бакотської затоки робить місце привабливим для
численних відвідувачів.
ВБУ розташоване в межах території національного природного парку «Подільські Товтри».
Дані та місце розташування

2.1 Офіційні дані
2.1.1 Ім'я та адреса укладача Рамсарського інформаційного листа (РІЛ)
Укладач 1
Ім'я* (поле є обов'язковим)
Михайло Дребет
Установа* (поле є обов'язковим)
Національний природний парк "Подільські Товтри"
Поштова адреса (поле обмежено 254 символами)
32301 площа Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область,
Україна
Адреса електронної пошти* (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні адреси електронної пошти,
наприклад: example@mail.com) (поле є обов'язковим)
mikedrebet@gmail.com
Номер телефону* (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45
67 ) (поле є обов'язковим)
+380 3849 51270
Факс (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45 67)
+380 3849 51270

Укладач 2
Ім'я* (поле є обов'язковим)
Леся Горбняк-Юліна
Установа* (поле є обов'язковим)
Національний природний парк "Подільські Товтри"
Поштова адреса (поле обмежено 254 символами)
32301 площа Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область,
Україна
Адреса електронної пошти* (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні адреси електронної пошти,
наприклад: example@mail.com com ) (поле є обов'язковим)
lesyagorbnyak@gmail.com
Номер телефону* (онлайн форма РІС приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45
67 ) (поле є обов'язковим)
+380 3849 51270
Факс (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45 67)
+380 3849 51270

2.1.2 Період збору даних та інформації, використаних для складання РІЛ
Рік початку (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
2012
Рік завершення (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
2018
2.1.3 Назва Рамсарського угіддя
Офіційна назва (англійською, французькою або іспанською)* (поле є обов'язковим)
Bakotska Bay
Неофіційна назва (необов'язково)

2.2 Розташування угіддя
2.2.1 Визначення меж угіддя
Межі угіддя повинні бути чітко окреслені як на 1) Шейп-файлі географічної інформаційної системи,
так і 2) цифровій карті/зображенні -> Для визначення меж угіддя заповніть поля 2.2.1 a1), 2.2.1 a2) і
2.2.1 b) через онлайн-форму.
Опис меж угіддя (необов'язково) (поле обмежено 2500 символами)
З північної, західної та східної сторін, межі Рамсарського угіддя визначаються прибережною смугою
(до 300 м) навколо Бакотської затоки Дністровського водосховища. З південної сторони, межа угіддя
проходить по адміністративному кордону (між Хмельницькою та Чернівецькою областями) на
Дністровському водосховищі. Угіддя розташоване південніше на 2 кілометри від с. Каштанівка
Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область.

.
.
.

2.2.2 Загальне розташування
a) У якому великому адміністративному районі знаходиться угіддя?
Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область
b) Яке найближче місто чи населений пункт?
с. Каштанівка.
2.2.3 Лише для водно-болотних угідь, розташованих на національних кордонах
a) Чи поширюється водно-болотне угіддя на територію однієї або декількох країн?
[ ] Так / [ х ] Ні
b) Чи межує угіддя з іншим Рамсарським угіддям на території іншої Договірної сторони?
[ ] Так / [ х] Ні
c) Чи є угіддя частиною офіційного транскордонного угіддя з іншою Договірною стороною?
[ ] Так / [х ] Ні
d) Назва транскордонного Рамсарського угіддя:

2.2.4 Площа ділянки
Якщо Ви не встановили офіційну площу іншими способами, ви можете внести дані площі, яка
визначена у відповідності з межами в ГІС, в поле "офіційна площа".
Офіційна площа в гектарах (га): (онлайн форма Опису приймає лише числові значення)
1590
Площа в гектарах (га), визначена у відповідності з межами в ГІС
2.2.5 Біогеографія
Вкажіть біогеографічний(-і) регіон(-и), до яких входить угіддя, і схему біогеографічної регіоналізації,
що була застосована:
Біогеографічний регіон:
Схема регіоналізації1
Біогеографічний регіон
Біогеографічна регіоналізація ЄС

Континентальний

Інша схема біогеографічної регіоналізації: (поле обмежено 2500 символами)
За геоботанічним районуванням (Дідух, Шеляг -Сосонко, 2003) територія ВБУ «Бакотська затока»
належить до Центральноподільського округу грабово-дубових та дубових лісів та суходільних лук
Української лісостепової підпровінпії Східноєвропейської лісостепової провінції дубових лісів,
остепнених лук та лучних степів Лісостепової підобласті Євразійської степової області . За
флористичним районуванням (Заверуха, 1985) територія НПП належить до Ростоцько -Подільського
округу Люблінсько-Волинсько-Подільської підпровінції Центральноєвропейської провінції
Європейської області Північнопалеарктичного підцарства Голарктичного царства. Згідно
1

Морські екорегіони світу (MEOW) | Біогеографічні провінції Удварди | Екорегіони Бейлі | Земні екологічні регіони WWF | | Прісноводні регіони
світу (FEOW) | Інші схеми (надайте назву нижче)

геоботанічного районування України, ВБУ розташоване в Покутсько-Медоборському окрузі,
Південноподільсько-Західноподільській підпровінції, Центральноєвропейській провінції
Європейської широколистянолісової області (Дідух, Шеляг-Сосонко, 2003).
Зоогеорафічне районування: Подільсько-Тернопільська степова дільниця, Волино-Подільський
лісостеповий район, Дніпро-Галицька округа Європейської лісостепової зони (Природа…, 1980).

Чому це угіддя є важливим?
3.1 Рамсарські критерії та їх обґрунтування
Позначте галочкою кожен критерій, який застосовується для обґрунтування Рамсарського угіддя. Всі
критерії, які застосовуються, повинні бути позначені. Поясніть, чому саме Ви обрали даний критерій,
заповнивши відповідні поля цього розділу "Критерії та обґрунтування" та на сторінці "Типи водно болотних угідь " розділу " Що представляє собою угіддя?'.

[ ] Критерій 1: Репрезентативні, рідкісні або унікальні природні або майже природні типи водно болотних угідь.
Для обґрунтування даного оберіть хоча б один тип водно -болотних угідь як репрезентативний,
рідкісний або унікальний у розділі Що представляє собою угіддя? > Типи водно-болотних угідь і надайте
більш детальну інформацію в одному з трьох полів, що знаходяться нижче.
Забезпечення гідрологічних послуг ( поле обмежено 3000 символами)
Забезпечення інших екосистемних послуг (поле обмежено 3000 символами)
Ряд інших причин (поле обмежено 3000 символами)
[х] Критерій 2: Рідкісні види та екологічні угруповання, що знаходяться під загрозою
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про:
- відповідні види рослин в розділі Критерії та обґрунтування> Види рослин (3.2)
- відповідні види тварин в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
- відповідні екологічні угруповання у розділі Критерії та обґрунтування> Екологічні угруповання (3.4)
10 види рослин занесені до Червоної книги України (2009) з охоронним статусом рідкісний та
вразливий. Особливу цінність становлять види, які вказані у Червоному списку МСОП (LC): Epipactis
purpurata Sm., Pulsatilla grandis Wender., Rhamnus tinctoria L., а також 3 види (Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce, Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Epipactis purpurata Sm.), що
охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення (CITES, Додаток II). В межах угіддя відмічається 4 види комах 5 видів риб, 3
преставника герпетофауни, 10 птахів, 7 ссавців які занесені до Червоної книги України. Важливими
для угіддя є пугач Bubo bubo, сапсан Falco peregrinus, змієїд Circaetus gallicus , шуліка чорний Milvus
migrans, скопа Pandion haliaetus, гоголь Bucephala clangula, лелека чорний Ciconia nigra, мідянка
звичайна Coronella austriaca, гадюка звичайна Vipera renardi, стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus,
Норка європейська Mustela lutreola, Кіт лісовий Felis sylvestris та ряд видів рукокрилих. Серед
безхребетних – жук-олень Lucanus cervus cervus, махаон Papilio machaon, подалірій Iphiclides
podalirius занесені до Червоної книги України. Вусач великий дубовий західний Cerambyx cerdo
(МСОП – VU).
[х] Критерій 3: Біологічне різноманіття
Для обґрунтування даного критерію вкажіть деталі в полі нижче. Якщо Ви хочете вказати якісь
конкретні види, то надайте детальну інформацію про:
- відповідні види рослин в розділі Критерії та обґрунтування> Види рослин (3.2)
- відповідні види тварин в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
Угіддя забезпечує умови для існування різноманіття видів, які є важливими для підтримання
біологічного різноманіття Центрально-Європейського біогеографічного району мішаних лісів. Багата

та різноманітна флора території підтримує специфічні властивості зазначеного біогеографічного
регіону.
Фауна території представлена близько 133 видами птахів, 33 видами ссавців, 10 видами земноводних,
9 видами плазунів та 24 видами риб, 45 видами комах. Значна кількість із них входить у міжнародні
та/чи національні червоні списки.
Флористичне багатство складає 474 види зі 100 родин, що включені до 4 відділів Equisetophyta – 1,
Pteridophyta – 5, Pinophyta – 4, Magnoliophyta – 464.
В межах угіддя відмічається різноманітні рослинні угруповання:
Лучно-степові - 15 асоціацій класу Festuco-Brometea BR.-BL. ET R.TX. 1943
Водно-болотні фітоценози – 7 асоціацій класу Potametea RTx. et Prsg
Прибережно-водні – 4 асоціації класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941
Лісові фітоценози – 4 асоціації класів Querco-Fagetea BR.-BL. ET Vlieger 1937 і Quercetea pubescentipetraeae Jakucs (1960) 1961.
До Зеленої книги України (2009) включено 11 рослинних асоціацій.

[х] Критерій 4: Підтримка на критичній стадії життєвого циклу або в несприятливих умовах
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про:
- відповідні види рослин в розділі Критерії та обґрунтування> Види рослин (3.2)
- відповідні види тварин в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
та зазначте етап життєвого циклу або природу несприятливих умов у полі "Обґрунтування"

Обгрунтування (поле обмежено 3000 символами).
ВБУ «Бакотська затока» розташовується на міграційному шляху птахів.
У гніздовий період на території ВБУ зустрічається 88 видів птахів, з них 67 видів є гніздовими.
Під час весняних та осінніх міграцій і взимку реєструються ще понад 40 видів птахів.
Скелясті виступи, які становлять значну частину угіддя, створюють умови для існування
рукокрилих.

[ ] Критерій 5: >20,000 водоплавних птахів
Для обґрунтування даного критерію вкажіть загальну кількість водоплавних птахів і період збору
даних, відповідні види водоплавних птахів, і, якщо можливо, їх чисельність, в розділі Критерії та
обґрунтування> Види тварин (3.3)
Загальна кількість водоплавних птахів * (поле є обов'язковим)
Рік початку* (поле є обов'язковим)
Рік закінчення* (поле є обов’язковим)
Джерело інформації:

[ ] Критерій 6:> 1% популяцій водоплавних птахів
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про відповідні види водоплавних
птахів та їх чисельність в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
[х] Критерій 7: Важливі і репрезентативні види риб
Для обґрунтування даного критерію надайте інформацію щодо відповідних видів риб в розділі Критерії
та обґрунтування> Види тварин (3.3)
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
У водах Бакотської затоки зустрічається більше 24 видів риб. Частина із них занесена до Червоної
книги України, зокрема, бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus, марена звичайна Barbus barbus,
карась звичайний Carassius carassius, вирезуб причорноморський Rutilus frisii, , чіп великий Zingel

zingel. Ряд видів є важливими для екосистеми Сhondrostoma nasus, бичок-бабка Gobius fluviatilis,
вівсянка Leucaspius delineates, ялець звичайний Leuciscus leuciscus, гірчак Rhodeus sericeus, сом
європейський Silurus glanis.
[х] Критерій 8: Нерестовища риб і т. д.
Для обґрунтування даного критерію надайте інформацію в представленому нижче полі. Заповнення
відомостей щодо відповідних видів риб в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3) є
необов'язковим.
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
Угіддя є важливим місцем для нересту, нагулу значної кількості типових для території
видів риб, таких як лящ Abramis brama, верховодка звичайна Alburnus alburnus, густера
Blicca bjorkna, карась сріблястий Carassius gibelio, короп Cyprinus carpio, щука Esox luceus,
пічкур звичайний Gobio gobio, йорж звичайний Gymnocephalus cernua, товстолоб
Hypophtalmichthys militrix, головень звичайний Leuciscus cephalus, судак звичайний
Lucioperca lucioperca, в’юн звичайний Misgurnus fossilis, бичок -кругляк Neogobius
gymnotrachelus, окунь річковий Perca fluviatilis, плітка звичайна Rutilus rutilus, краснопірка
Scardinius erythrophtalmus та інших.

[ ] Критерій 9: >1% інших видів тварин (окрім птахів)
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про відповідні види (окрім птахів)
та їх чисельність в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)

3.4 Екологічні угруповання, присутність яких пов'язана з міжнародним значенням угіддя
Екологічне
угруповання

Угруповання
відповідає
критерію 2?

Опис

Обґрунтування

С 2.3. Водотоки з
уповільненою течією.
Угруповання з
домінуванням Sagittaria
sagittifolia та Sparganium
emersum

[х]

Формуються на мілководних
ділянках (до 2 м) водотоків, де
постійно виражена течія. Тут
утворюються угруповання,
представлені ектобіоморфами
реофільних макрофітів. Всі ділянки
з природним річковим режимом
рівнинних річок, де трапляються
раритетні види та угруповання
макрофітів потребують охорони.

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

D1.11 Зарості
високотравних гелофітів
(щувари), в яких стоячі
стебла перезимовують у
засохлому вигляді
(Phragmitetalia)

[х]

Перезволожені біотопи трав'яного Оселищна директива
типу (болотна та прибережно-водна ЄС
рослинність). Прибережно-водні
угруповання, що формуються в
умовах достатнього обводнення на
мулистих та піщаних відкладах
(Phagmito-Magnocaricetea) з різкою
змінністю зволоження

Е2.111 Угруповання
Brachypodium pinnatum
на свіжих та сухуватих
рендзинах та
чорноземах

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

Е2.112 Угруповання
Carex humilis
центральноєвропейського
типу на сухих,
збагачених
карбонатами, ґрунтах
(рендзинах)

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

Е2.113 Угруповання
Sesleria heufleriana на
свіжих та сухуватих
рендзинах

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

Е2.124 Угруповання з
домінуванням Stipa
capillata на змитих
чорноземах

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

E2.123 Угруповання з
домінуванням Festuca
valesiaca, F. rupicola в
умовах надмірного
випасу на чорноземах
ґрунтів

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

Е2.125 Угруповання з
домінуванням перистих
ковилів

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

Е2.126 Угруповання з
домінуванням Botriochloa
ischaemum в місцях
поверхневої ерозії

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи
(степи)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

Е2.21 Ксеротичні біотопи
на відслоненнях
карбонатів (AlyssoSedetalia, Stipo
pulcherrimae - Festucetalia
pallentis)

[х]

Термоксеротичні трав'янисті
біотопи на відкладах осадових та
кристалічних порід (SedoScleranthetea)

Угруповання занесені
до Зеленої книги
України (2009),
Оселищна директива
ЄС

F3.11 Біотопи
чагарникових степів
(Chamaecytisus sp.)

[х]

Біотопи на автогенних дерновоОселищна директива
підзолистих, сірих лісових та
ЄС
чорноземних ґрунтах, сформованих
прямостоячими нанофанерофітами,
хамефітами

F4.11 Біотопи на щільних
карбонатних
відслоненнях (AlyssoSedetalia)

[х]

Біотопи на відкладах крейди,
вапняків, гіпсів лісової та
лісостепової зон

Оселищна директива
ЄС

Що представляє собою ділянка?
4.1 Екологічний характер
Коротко охарактеризуйте екологічні компоненти, процеси і послуги, що мають вирішальне значення
для визначення екологічного характеру угіддя. Прохання також резюмувати будь-яку природну
мінливість екологічного характеру угіддя.
(поле обмежено 2500 символами)
Угіддя є типовим прикладом природно-антропогенних комплексів Кам’янецького Придністров’я.
Угіддя утворилося після затоплення прибережної ділянки річки Дністер у процесі заповнення
Дністровського водосховища. Угіддя представляє собою напіввідкриту затоку з невеликими
глибинами та слабкою течією.
Важливою особливістю території, що впливає на екологічні процеси є коливання рівня води
спричиненні діяльністю Дністровською ГЕС. Окрім цього в останні роки зменшилася кількість
опадів, збільшилася частота та тривалість літніх засух. У зв’язку зі значним скороченням обсягів стоку
р. Дністер в останні роки падіння води може складати до 2-3 метрів. Особливо негативні процеси
коливань рівня води спостерігаються в травні, що призводить до осушування нерестовища
фітофільних видів риб. В окремі роки це приводить до загибелі ряду водних безхребетних та риб.
Зокрема, масова загибель характерна для дрейсени річкової яка утворює значну біомасу в окремих
ділянках ВБУ.
Прибережні території угіддя представлені дерново-карбонатними ґрунтами, місцями з виходами
корінних порід, а також поверхнево-слабокам'янистими ґрунтами. На окремих ділянках відмічається
процеси водної ерозії.
Угіддя забезпечує цінне підґрунтя для науково -освітньої діяльності, а також для рекреації та туризму.
Незвичайна комбінація ландшафтів, наявність культурно-історичної пам’ятки (скельний монастир IX
ст.) на території Бакотської затоки робить місце привабливим для численних відвідувачів.
Антропогенна діяльність включає в себе лісове господарство, випас худоби та сінокосіння, спортивне
рибальство, рекреацію.

4.2 Який тип(-и) водно-болотних угідь відмічаються в межах території?
Перелічіть всі типи водно-болотних угідь, які знаходяться на території, і для кожного з них: у третій
колонці оцініть чотири найбільш поширених типи за площею від 1 (найбільша представленість) до 4
(найменша представленість), якщо існує інформація щодо площі, прохання надати в гектарах(га). В
четвертій колонці - якщо цей тип водно-болотного угіддя використовується для обґрунтування 1
критерію, вкажіть, чи він типовий, рідкісний або унікальний, Ви можете надати місцеву назву типу
водно-болотного угіддя у другій колонці, якщо вона відрізняється від Рамсарської класифікаційної
системи.
Морські або прибережні водно-болотні угіддя
Типи водноМісцева назва
Рейтинг
Площа (га)
Обґрунтування
критерію 16
болотних угідь
представленості
(код та
(1: найбільший -4:
найменування)5
найменший)
Внутрішні водно-болотні угіддя
Типи водноМісцева назва
болотних угідь
(код та
найменування)7

Рейтинг
представленості
(1: найбільший -4:
найменший)

Площа (га)

Обґрунтування
критерію 16

Антропогенні водно-болотні угіддя
Типи водноМісцева назва
болотних угідь
(код та
найменування)8

Рейтинг
представленості
(1: найбільший- 4:
найменший)

Площа (га)

Обґрунтування
критерію 16

Водосховища /
Резервуари
Інші не водно-болотні угіддя
Інші не водно-болотні угіддя ділянки

1

1400

Площа (га), якщо відомо

Прибережні заліснені території

190

Зв'язок з середовищем існування (опис екологічного характеру)

Які природні середовища, за винятком водно-болотних, наявні в межах угіддя?
5

A: Постійні морські мілководдя| B: Морські субліторальні мілководдя (підводна рослинність) | C: Коралові рифи | D: Скелясті морські береги |
E: Піщані і галькові узбережжя | G: Літоральні мілини - мулисті, піщані, засолені поверхні | Ga: Рифи двостулкових молюсків| H: Літоральні марші
| I: Літоральні лісові водно-болотні угіддя | J: Прибережні солонуваті/солоні лагуни | F: Естуарії | Zk (a): Карстові й інші підземні гідрологічні
системи | K: Прибережні прісноводні лагуни
6

| Типовий | Рідкісний | Унікальний

7

M: Постійні річки/струмки | L: Постійні внутрішні дельти | Y: Прісноводні джерела; оази | N: Сезонні/ тимчасові річки/ струмки/водотоки| O:
Постійні прісноводні озера | Tp: Постійні прісноводні болота/ дрібні водойми | P: Сезонні/ тимчасові прісноводні озера | W: Перевага чагарникових
водно-болотних угідь | Xf: Прісноводні лісові водно-болотні угіддя | Ts: Сезонні/тимчасові прісноводні болота/ дрібні водойми на бідних органікою
ґрунтах | U: Постійні не заліснені торф'яники | Xp: Лісові й торф'яні угіддя | Va: Гірські водно-болотні угіддя | Vt: Тундрові водно-болотні угіддя |
Q: Постійні солоні/ солонуваті/ лужні озера | R: Сезонні/тимчасові солоні/солонуваті/лужні озера і мілини | Sp: Постійні солоні/солонуваті/лужні
болота і дрібні водойми | Ss: Сезонні/ тимчасові солоні/ солонуваті /лужні болота і дрібні водойми | Zg: Геотермальні водно-болотні угіддя | Zk
(b): Карстові й інші підземні гідрологічні системи
8

1: Аквакультурні ставки | 2: Ставки | 3: Зрошувана земля | 4: Сезоно затоплені сільськогосподарські угіддя | 5: Об’єкти добування солі | 6:
Водосховища / Резервуари | 7: Котловани | 8: Зони очищення стічних вод | 9: Канали і дренажні канали або канави | Zk (c): Техногенні підземні
гідрологічні системи

4.3 Біологічна складова
4.3.1 Види рослин
Інші види рослин, що варті уваги
Наукова назва
Загальноприйнята Положення в діапазоні / ендемізм / інше
(необов’язково)
назва
(необов’язково)

Alisma plantago-aquatica L.

Частуха
подорожникова

Червоний список МСОП, LC

Carex acuta L.

Осока гостра

Червоний список МСОП, LC

Lilium martagon L.

Лілія лісова

Червона книга України (2009), неоцінений

Linum basarabicum (Savul. &
Rayss) Klokov ex Juz.

Льон бесарабський Червона книга України (2009), неоцінений

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Сон лучний

Червона книга України (2009), неоцінений

Sagittaria sagittifolia L.

Стрілолист
звичайний

Червоний список МСОП, LC

Schivereckia podolica (Besser)
Andrz.

Шиверекія
подільська

Червона книга України (2009), неоцінений

Stipa capillata L.

Ковила волосиста

Червона книга України (2009), неоцінений

Typha latifolia L.

Рогіз вузьколистий Червоний список МСОП, LC

Adonis vernalis L.

Горицвіт весняний Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Epipactis helleborine (L.) Crantz Коручка
Червоний список МСОП, LC
чемерникоподібна Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES
Galanthus nivalis L.

Підсніжник
білосніжний

Червоний список МСОП, NT
Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Listera ovata (L.) R.Br.

Зозулині сльози
яйцевидні

Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Гніздівка звичайна Червоний список МСОП, LC
Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Platanthera bifolia (L.) Rich.

Любка дволиста

Platanthera chlorantha (Custer) Любка
Rchb.
зеленоквіткова
Інвазійні чужорідні види рослин
Наукова назва

Elodea canadensis Michx.

9

Загальноприйнята
назва
Елодея канадська

Відсутній | Потенційний | Існує (незначний вплив) | Існує (значний вплив)

Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES
Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Вплив 9
Існує (значний вплив)

Зміни в
оновленні РІЛ 10
Без змін

Phalacroloma annuum (L.)
Dumort.

Фалакролома
однорічна

Існує (значний вплив)

Без змін

Elaeagnus angustifolia L.

Маслинка
вузьколиста

Існує (значний вплив)

Без змін

Robinia pseudoacacia L.

Робінія звичайна

Існує (значний вплив)

Збільшився

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

Айлант найвищий

Існує (незначний вплив) Збільшився

4.3.2 Види тварин
Інші види тварин, що варті уваги
Тип

Наукова назва Загальноприйнята Чисельність
назва
популяції
(необов’язково)

Період
%
Положення
оцінки
поширення в діапазоні
чисельності (необов’язково) / ендемізм /
популяції
інше
(необов’язково)

Хордові Lutra lutra

Видра річкова

Хордові Cricetus cricetus

Хом’як звичайний

Інвазійні чужорідні види тварин
Наукова назва
Загальноприйнята назва

Dreissena polymorpha

Дрейсена річкова

(необов’язково)

ЧКУ-Но
ЧКУ-Но

Вплив 9
Існує

Зміни в оновленні РІЛ 10
Збільшився

4.4 Фізична складова
4.4.1 Клімат
Вкажіть переважаючий тип (-и) клімату, обравши нижче кліматичну( -і) область (-і) та субрегіон
(-и), використовуючи класифікацію клімату Кеппена.
Кліматичний регіон11

Субрегіон12

C. Вологий субтропічний
клімат з м'якою зимою

Csb: Середземноморський клімат із помірним літом

Якщо зміна кліматичних умов впливає на угіддя, то вкажіть характер цих змін:
(поле обмежено 1000 символами)
В період моніторингу (2012-2018) спостерігалося зростання середньої температури повітря та
зменшення кількості опадів, що згубно впливає на рівень обводненості ВБУ та біорізноманіття.
10

Без змін | Збільшився | Зменшився | Невідомий

11

A. Вологий тропічний клімат | B. Сухий клімат | C. Вологий субтропічний клімат з м'якою зимою | D. Вологий субтропічний клімат з холодною
зимою | E. Полярний клімат з надзвичайно холодними зимою і літом | H. Гірський клімат
12

Af: Клімат тропічних лісів (без сезону посухи) | Am: Мусонний клімат (короткий сухий сезон; сильні мусонні дощі в інші місяці) | Aw: клімат саван
(зимовий сухий сезон) | BWh: Клімат пустель (пустелі низьких широт ) | BSh: Клімат субтропічних степів | BWk: Пустеля помірних широт | BSk:
Степ помірних широт (помірно посушливий) | Csa: Середземноморський клімат зі спекотним літом | Csb: Середземноморський клімат із помірним
літом | Cfa: Вологий помірний субтропічний клімат (без сезону посухи та спекотним літом) | Cfb: Морський помірний клімат західного узбережжя
(без сезону посухи та помірним літом) | Cfc: Морський помірний клімат західного узбережжя (без сезону посухи та холодним літом) | Dfa: Вологий
континентальний клімат (з суворою зимою, без сезону посухи та спекотним літом) | Dfb: Вологий континентальний клімат (з суворою зимою, без
сезону посухи та помірним літом) | Dwa: Вологий континентальний клімат (з суворою засушливою зимою та спекотним літом) | Dwb: Вологий
континентальний клімат (з суворою, засушливою зимою та помірним літом) | Dfc: Субарктичний клімат (сувора зима, без сезону посухи, холодне
літо) | Dfd: Субарктичний клімат (сувора, дуже холодна зима, без сезону посухи, холодне літо) | Dwc: Subarctic (Severe, dry winter, cool summer)
| Dwd: Субарктичний клімат (сувора дуже холодна та суха зима, холодне літо) | ET: Клімат тундри (полярна тундра, немає справжнього літа) |
EF: Клімат постійного морозу (багаторічні льоди) | H: Гірський клімат.

4.4.2 Геоморфологічна характеристика
a) Мінімальна висота над рівнем моря (в метрах) (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
114
a) Максимальна висота над рівнем моря (в метрах) (онлайн форма РІЛ приймає лише числові
значення)
121
b) Положення в ландшафті / річковому басейні:
[ ] весь басейн річки
[ ] верхня частина басейну річки
[х] середня частина басейну річки
[ ] нижня частина басейну річки
[ ] більше ніж один басейн річки
[ ] не в басейні річки
[ ] прибережне
Вкажіть басейн (-и) річки. Якщо угіддя знаходиться в суббасейні, то зазначте також більший
річковий басейн. Для прибережної / морської ділянки, зазначте назву моря або океану.
(поле обмежено 1000 символами)
Басейн річки Дністер

4.4.3 Ґрунти
[х] мінеральні
[ ] органічні
[ ] інформація відсутня
Типи ґрунтів схильні до змін в результаті зміни гідрологічних умов (наприклад, підвищення
солоності або підкислення)?
[ ] Так / [х] Ні
.Додаткова інформація щодо ґрунтів (необов'язково)
(поле обмежено 1000 символами)
Поширені дерново-карбонатні ґрунти, місцями - з виходами корінних порід, а також поверхневослабокам'янисті ґрунти, розмиті, різної потужності.
4.4.4 Водний режим
Сталість водойми
Присутні? 13
Зміни в оновленні RIS 10
Зазвичай постійна вода представлена
Джерело води, що зберігає характер угіддя
Присутні? 14

Без змін

Переважаюче джерело Зміни в оновленні RIS
10
(надходження) води

Надходження води з підземних вод

Без змін

Поступающі води з дощів

Без змін

Поступающі води з поверхневих вод
Призначення води ( для чого використовується)
Присутні? 15

[х]

Без змін

Зміни в оновленні RIS 10

Водозбірний басейн
Без змін
Стабільність (стійкість) водного режиму
13

Зазвичай постійна вода представлена | Зазвичай сезонні, ефемерні або періодичні води присутні | Невідомо

14

Поступающі води з дощів | Поступающі води з поверхневих вод | Поступающі води з підземних вод | Морська вода | Невідомо

15

Канали підземних вод | До нижньої течії водосховища | Морський | Невідомо

Присутні? 16

Зміни в оновленні RIS 10

Рівень води значною мірою стабільний
Без змін
Додайте будь-які коментарі щодо водного режиму і його визначальних чинників (якщо це доречно).
Використовуйте це поле для надання пояснення щодо угідь зі складною гідрологією
(поле обмежено 1000 символами)
Під час межені на Дністрі глибина Бакотської затоки складає близько 30 м, ширина 1700 м, поточна
швидкість течії становить 0,7-3,0 м/сек. У повінь, яка частіше спостерігаються в травні -червні, рівень
води може піднятися на 6 м, але не виходити з берегів Дністровського каньйону. Взимку вода в затоці
замерзає.
Взаємозв'язок поверхневих і підземних вод (опис екологічного характеру)
У затоку впадають невеликі струмки та джерела з оточуючих вапнякових скель. Водний режим у
межах ВБУ залежить від стоку Дністра та діяльності Дністровської ГЕС.
Режим стратифікації та змішування (опис екологічного характеру)

4.4.5 Режим наносів
[ ] В межах угіддя відбувається значна ерозія наносів
[х] Відбувається значне накопичення наносів в межах угіддя
[ ] Значне перенесення наносів відбувається в межах угіддя або через нього
[ ] Режим наносів є досить мінливим як за сезонами, так і упродовж року
[ ] Режим наносів не встановлено
Надайте додаткову інформацію про наноси (необов’язково)
(поле обмежено 1000 символами)
У зв'язку із переважно сталим рівнем води водосховища, наноси утворюються переважно в
паводковий період навесні.
Каламутність і колір води (опис екологічного характеру)
більшее 500 г/м3
Фотична зона водно-болотного угіддя (опис екологічного характеру)
Температура води (опис екологічного характеру)

4.4.6 pH води
[ ] Кисла (pH<5.5)
[х] Нейтральна (pH: 5.5-7.4 )
[ ] Лужна (pH>7.4)
[ ] Невідомий
Надайте більш детальну інформацію відносно pH (необов’язково)
(поле обмежено 1000 символами)
Динаміка величини pH свідчить про активність фотосинтетичних процесів в літній період,
обумовлена розвитком водоростей та повітряно-водної рослинності.
4.4.7 Солоність води
[х] Прісна (<0.5 г/л)
[ ] Солонувата (0.5-30 г/л)
[ ] Солона (30-40 г/л)
[ ] Розсіл (або ропа) (>40 г/л)
[ ] Невідомо
Надайте більш детальну інформацію про солоність (необов’язково)
(поле обмежено 1000 символами)
16

Рівень води значною мірою стабільний | Рівень води коливається (включаючи приливи) | Невідомо

Розчинені у воді гази (опис екологічного характеру)

4.4.8 Розчинені або завислі поживні речовини у воді
[ ] Евтрофні
[х] Мезотрофні
[ ] Оліготрофні
[ ] Дистрофні
[ ] Невідомо
Надайте додаткову інформацію про розчинені або завислі поживні речовини (необов'язково)
(поле обмежено 1000 символами)
Розчинений органічний вуглець (опис екологічного характеру)
Окисно-відновний потенціал води та наносів (опис екологічного характеру)
Електропровідність води (опис екологічного характеру)

4.4.9 Особливості навколишньої території, які можуть вплинути на угіддя
Вкажіть, чи відрізняються ландшафт та екологічні характеристики в районі, який прилягає до
Рамсарського угіддя, і якщо так, то яким чином:
[ ] в цілому аналогічні
[х] значно відрізняються
.Якщо навколишня територія відрізняється від Рамсарської, то вкажіть яким чином (позначте всі
категорії, які стосуються території):
[ ] Навколишня територія має велику урбанізацію або розвиток
[ ] Навколишня територія має більш високу щільність населення
[х] Навколишня територія має більш інтенсивне сільськогосподарське користування
[х] Навколишня територія істотно відрізняється ґрунтово-рослинним покривом або типами
природних середовищ
Опишіть інші особливості навколишньої місцевості: (поле обмежене 1000 символами)
4.5 Екосистемні послуги
4.5.1 Екосистемні послуги / переваги
Оберіть всі відповідні екосистемні послуги/переваги, що надаються в даний час угіддям, і вкажіть їх
відносну важливість у правій колонці.
Послуги/переваги, що надаються
Екосистемні послуги 17
Приклади18
Важливість / Обсяг
/ Значущість 19
Водно-болотні непродовольчі товари (наприклад, риба, молюски, зерно).
Їжа для людини
Вода для виробництва енергії
(гідроелектроенергія)

середній

Регулюючі послуги

17

Їжа для людини | Прісна вода | Водно-болотні непродовольчі товари | Біохімічні продукти| Генетичний матеріал

18

Засоби існування для людини (наприклад, риба, молюски, зерно) | Питна вода для людей та/або тварин | Вода для зрошуваного землеробства
| Вода для промисловості | Вода для виробництва енергії (гідроелектроенергія ) | Деревина | Паливна деревина/деревне волокно | Торф | Корм
для худоби | Очеретина і волокно | Інше | Вилучення матеріалу з біоти | Лікарські засоби| Гени толерантності до певних умов (наприклад,
солоність) | Гени стійкості до патогенів рослин | Декоративні види (живі і мертві)
19

не стосується ділянки| низький | середній | високий

Екосистемні послуги20

Приклади21

Важливість /
Обсяг /
Значущість 19

Підтримання гідрологічного
режиму.

Підживлення підземних вод і стік.
Збереження і доставка води в складі систем
водопостачання для сільського господарства і
промисловості.

Захист від ерозії.

Стабілізація берегової лінії, берегів річок і захист від середній
штормів

Регулювання клімату

Місцеве кліматичне регулювання. Регулювання
парникових газів, температури, опадів та інших
кліматичних процесів.

середній

Контроль забруднення і
детоксикація.

Очищення води/ обробка відходів або розчинення

середній

Культурні послуги
Екосистемні
послуги22

Приклади23

середній

Важливість /
Обсяг /
Значущість 19

Відпочинок і
туризм.

Водні види спорту та розваги.
Пікніки, екскурсії, туризм. Спостереження за природою і
екологічний туризм.

Високий

Духовний і
надихаючий.

Натхнення. Культурна спадщина (історико-археологічне).
Сучасне культурне значення, в тому числі для мистецтва і
творчого натхнення, включаючи цінності буття.
Духовні та релігійні цінності. Естетика і почуття цінності місця.

Високий

Науково-освітній. Освітні заходи та можливості.
Важливі системи знань, важливість для дослідження (науководовідкові ділянки).
Місце довгострокового моніторингу.
Місце основних наукових досліджень.
Місце знаходження таксона.

Високий

Допоміжні послуги

20

Підтримання гідрологічного режиму | Захист від ерозії | Контроль забруднення і детоксикація | Регулювання клімату | Біологічна боротьба з
шкідниками і хворобами | Зменшення небезпеки
21

Підживлення підземних вод і стік | Збереження і доставка води в складі систем водопостачання для сільського господарства і промисловості

| Грунт, наноси та збереження поживних речовин | Очищення води/ обробка відходів або розчинення | Місцеве кліматичне регулювання |
Регулювання парникових газів, температури, опадів та інших кліматичних процесів | Підтримка хижаків та сільськогосподарських шкідників
(наприклад, птахів, що харчуються сараною) | Контроль повені | Стабілізація берегової лінії, берегів річок і захист від штормів
22
23

Відпочинок і туризм | Духовний і надихаючий | Науково-освітній

Рекреаційне полювання та рибалка| Водні види спорту та розваги | Пікніки, екскурсії, туризм | Спостереження за природою і екологічний
туризм | Натхнення | Культурна спадщина (історико-археологічне) | Сучасне культурне значення, в тому числі для мистецтва і творчого
натхнення, включаючи цінності буття | Духовні та релігійні цінності | Естетика і почуття цінності місця | Освітні заходи та можливості | Важливі
системи знань, важливість для дослідження (науково-дослідні ділянки) | Місце довгострокового моніторингу| Місце основних наукових
досліджень | Місце знаходження таксона

Екосистемні
послуги24

Приклади25

Біорізноманіття. Підтримує різноманітність всіх форм життя, включаючи рослини,
тварин і мікроорганізми, гени, які вони містять, та екосистеми,
частиною яких є вони.

Важливість /
Обсяг /
Значущість 19
високий

Кругообіг
поживних
речовин.

Накопичення органічної речовини. Зберігання, утилізація,
переробка та отримання поживних речовин.

середній

Запилення

Підтримка тварин-запилювачів.

середній

Інші екосистемні послуги, що не зазначені вище: (поле обмежено 1000 символами)
Зробіть орієнтовану оцінку приблизної кількості людей, які отримують безпосередню вигоду від
екологічних послуг, що надаються цим угіддям (оцініть принаймні у порядках величини: 10, 100,
1000, 10 000 і т. д.):
В межах угіддя:
10000
За межами угіддя:
Чи проводилось оцінювання або дослідження з економічної оцінки екосистемних послуг, що
надаються цим Рамсарським угіддям?
[ ] Так / [ ] Ні / [х] Невідомо
У тому випадку, якщо для угіддя були проведені оцінка або дослідження економічної оцінки, було б
корисно надати інформацію про те, де можуть перебувати результати таких досліджень (наприклад,
посилання на веб-сайти або на опубліковану літературу): (поле обмежено 2500 символами)

4.5.2 Соціальні та культурні цінності
Чи вважається угіддя важливим на міжнародному рівні для його подальшого збереження, на
додаток до відповідних екологічних цінностей, прикладів значних культурних цінностей,
матеріальних або нематеріальних, пов'язаних з його походженням, збереженням та/або екологічним
функціонуванням? Якщо так, то просимо описати це значення за однією або декількома з наступних
чотирьох категорій. Ви не повинні перераховувати тут будь-які цінності, отримані в результаті
нераціонального використання або результатом якого є шкідливі екологічні зміни.
[ ] угіддя представляє собою модель раціонального використання водно-болотних угідь, що
демонструє застосування традиційних знань і методів управління і використання, які підтримують
екологічний характер водно-болотних угідь
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)

[ ] в межах угіддя є виняткові культурні традиції або записи колишніх цивілізацій, які
вплинули на екологічний характер водно-болотного угіддя
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)

24
25

Біорізноманіття | Ґрунтоутворення | Кругообіг поживних речовин | Запилення

Підтримує різноманітність всіх форм життя, включаючи рослин, тварин і мікроорганізми, гени, які вони містять, та екосистеми, частиною яких
є вони | Утримання осадів | Накопичення органічної речовини | Зберігання, утилізація, переробка та отримання поживних речовин | Зберігання
вуглецю/ секвестрація | Підтримка тварин-запилювачів

[ ] екологічний характер водно-болотного угіддя залежить від його взаємодії з місцевими
громадами і корінними народами
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)
[х] наявні відповідні нематеріальні цінності такі, як священні місця і їх існування тісно
пов'язане з підтриманням екологічного характеру водно-болотного угіддя
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)
Основним історико-культурним і релігійним об'єктом ВБУ є Бакотський скельно-печерний
монастир 12 століття, відомий як в Україні, так і за її межами. Хоча уже близько двох століть тут не
живуть монахи, люди продовжують відвідувати священне місце.

4.6 Екологічні процеси
Цей розділ не призначений для заповнення в рамках стандартного РІЛ, але включений для повноти в
якості частини узгодженого формату "повного" опису екологічного характеру (ECD ), викладеного в
резолюції X. 15.
Первинна продукція (опис екологічного характеру)
Кругообіг поживних речовин (опис екологічного характеру)
Вуглецевий цикл (опис екологічного характеру)
Репродуктивність тварин (опис екологічного характеру)
Вегетаційна продуктивність, запилення, процеси регенерації, сукцесія, роль вогню і ін. (опис
екологічного характеру)
Помітні взаємодії видів, включаючи випас худоби, хижацтво, конкуренцію, хвороби і патогени (опис
екологічного характеру)
Важливі аспекти, що стосуються поширення тварин і рослин (опис екологічного характеру)
Важливі аспекти, що стосуються міграції (опис екологічного характеру)
Тиск і тенденції, що стосуються будь-якого з перерахованих вище аспектів і / або стосуються
цілісності екосистем (опис екологічного характеру)

Як здійснюється управління угіддям?
5.1 Землеволодіння і обов’язки (керівники)
5.1.1 Форма власності на землю
Вкажіть чи відноситься ця категорія до Рамсарського угіддя, навколишньої території або до обох,
зазначивши відповідний(і) пункт (и).
Державна власність

Категорія26

В межах
Рамсарського
угіддя

Навколишня
територія

Державна/ Федеральна форма управління

[х]

[х]

Управління провінції / регіону / штату.
Місцева влада, муніципалітет, (під)район і т. д.

[ ]

[х]

Приватна власність

Категорія 27

В межах
Рамсарської
ділянки

Навколишня
територія

[]

[х]

Інші типи приватних індивідуальних власників
Інше

Категорія28

В межах Рамсарської ділянки

Навколишня територія

[]

[]

Надайте додаткову інформацію щодо режиму землекористування / власності (необов'язково): (поле
обмежено 1000 символами )

5.1.2 Адміністративний орган
Вкажіть місцевий офіс (-и) будь-якого агентства або організації, відповідальної за управління
угіддям: (поле обмежено 1000 символами)
Національний природний парк "Подільські Товтри" (відповідальний за природоохоронну та
рекреаційну діяльність)
Дністровське басейнове управління водних ресурсів (землі водного фонду)
Органи місцевої влади (Староушицька і Китайгородська ОТГ)
Вкажіть ім'я та посаду особи (осіб), відповідальних за водно-болотне угіддя:
Оцишен Олександр Васильович, директор НПП «Подільські Товтри»
Поштова адреса: (поле обмежено 254 символами)
32301 площа Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна
Адреса електронної пошти: (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні адреси електронної пошти,
наприклад, example@mail.com )
npptovtry@ukr.net
5.2 Загрози екологічного характеру і відповідні заходи (Управління)
5.2.1 Фактори (фактичні або можливі), які негативно впливають на екологічний характер
угіддя
Вкажіть чи відноситься ця категорія до Рамсарского угіддя, навколишньої території або до обох,
зазначивши відповідний(і) пункт (и).
Населені пункти (не сільськогосподарські)
26

Громадська земля (незазначено) | Державна/ Федеральна форма управління | Управління області / регіону / штату | Місцева влада, виконавча
влада, (під)район і т. д.| Інші форми державної власності
27

Кооператив / колектив (наприклад, фермерський кооператив)| Комерційний (компанія) | Фонд / неурядова організація / Траст |Релігійні
організації | Інші типи приватних індивідуальних власників
28

Точно не встановлене змішане володіння | Інформація відсутня| Землі громади / звичайні права

Фактори, що
негативно
впливають на
ділянку29

Реальна загроза 30

Зони туризму і
Високий рівень
відпочинку
впливу
Регулювання водного режиму
Реальна загроза29
Фактори, що
негативно
впливають на
ділянку 31
Водозабір

Середній рівень
впливу

Потенційна
загроза29

В межах угіддя

Навколишня
територія

Високий рівень
впливу

[х]

[х]

Потенційна
загроза29

В межах угіддя

Навколишня
територія

[х]

[х]

[х]

[х]

Середній рівень
впливу

Попуск

Середній рівень
Середній рівень
впливу
впливу
Сільське господарство та аквакультура
Фактори, що негативно
Реальна
Потенційна
впливають на ділянку 32
загроза29
загроза29

В межах угіддя Навколишня
територія

Однорічні та багаторічні
Низький рівень
Низький рівень
[х]
недеревні культури
впливу
впливу
Виробництво енергії та видобуток корисних копалин
Реальна загроза29
Фактори, що
Потенційна
В межах угіддя
загроза29
негативно
впливають на
ділянку 33
Вода для ГЕС

Середній рівень
Середній рівень
впливу
впливу
Транспортні і сервісні коридори
Реальна загроза29
Фактори, що
Потенційна
загроза29
негативно
впливають на
ділянку 34

Автомобільні і
залізничні дороги

Низький рівень
впливу

Навколишня
територія

[х]

[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

[]

[х]

Низький рівень
впливу

Використання біологічних ресурсів
Фактори, що негативно
Реальна
впливають на ділянку 35
загроза29

[х]

Потенційна
загроза29

В межах
ділянки

29

Житловий фонд та міські райони | Торгові і промислові зони | Зони туризму і відпочинку | Не визначено

30

Низький рівень впливу | Середній рівень впливу| Високий рівень впливу | Не визначено

31

Зневоднення | Водозабір| Днопоглиблювальні роботи | Засолення| Попуск| Каналізування і річкове регулювання

Навколишня
територія

32

Однорічні та багаторічні недеревні культури | Лісові і целюлозні плантації| Тваринництво і скотарство | Морська і прісноводна аквакультура |
Не визначено
33

Буріння нафтових і газових свердловин | Видобуток корисних копалин | Відновлювана енергетика | Не визначено

34

Автомобільні і залізничні дороги | Комунікації та лінії обслуговування (наприклад, трубопроводи)| Судноплавні шляхи | Польоти літаків| Не
визначено
35

Полювання на наземних тварин | Збір наземних рослин | Вирубка і заготівля деревини | Рибальство та добування водних ресурсів | Не
визначено

Полювання на наземних
тварин

Середній рівень
впливу

Середній рівень
впливу

[]

[х]

Збір наземних рослин

Середній рівень
впливу

Середній рівень
впливу

[]

[х]

Рибальство та добування
водних ресурсів

Середній рівень
впливу

Середній рівень
впливу

[х]

[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

[х]

[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

Людські вторгнення і порушення
Фактори, що негативно
Реальна
впливають на ділянку 36
загроза29
Рекреаційна та туристична
діяльність

Високий рівень
впливу

Природні модифікації системи
Фактори, що негативно
впливають на ділянку 37
Греблі і водокористування

Реальна
загроза29

Потенційна
загроза29
Високий рівень
впливу

Потенційна
загроза29

Середній рівень Середній рівень
впливу
впливу

Інвазивні та інші проблемні види і гени
Фактори, що негативно
Реальна
впливають на ділянку 38
загроза29
Інвазійні /чужорідні види

Потенційна
загроза29

[х]

[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

[х]

[х]

Високий рівень Високий рівень
впливу
впливу

Забруднення
Фактори, що негативно
впливають на ділянку 39

Реальна
загроза29

Потенційна
загроза29

В межах угіддя

Навколишня
територія

Побутові стічні води, міські
стічні води

Середній рівень Середній рівень
впливу
впливу

[х]

[х]

Сміття й тверді відходи

Високий рівень
впливу

Високий рівень
впливу

[х]

[х]

Реальна
загроза29

Потенційна
загроза29

В межах угіддя

Навколишня
територія

[]

[]

Геологічна подія
Фактори, що негативно
впливають на ділянку 40
Не визначено
Зміна клімату і сувора погода
36

Рекреаційна та туристична діяльність | Військова(напіввійськова) діяльність | Не визначено/ інше

37

Пожежа та пожежогасіння| Греблі і водокористування | Розчищення рослинності/ перепрофілювання земель| Не визначено/ інше

38

Інвазійні /чужорідні види | Проблемні місцеві види | Привнесений генетичний матеріал | Не визначено

39

Побутові стічні води, міські стічні води | Промислові і військові стоки | Сільськогосподарські та лісові стоки | Сміття й тверді відходи |
Забруднюючі речовини, що переносяться повітрям | Надлишок тепла, шуму, світла | Не визначено
40

Вулкани | Землетруси/ цунамі | Лавини/зсуви | Не визначено

Фактори, що негативно
впливають на ділянку41
Періоди посухи

Реальна
загроза29

Потенційна
загроза29

В межах угіддя Навколишня
територія

Високий рівень Високий рівень
впливу
впливу

[х]

[х]

Опишіть будь-які інші загрози (необов'язково): (поле обмежено 2500 символами)

5.2.2 Правовий природоохоронний статус
Назвіть будь-який інший відповідний природоохоронний статус на глобальному, регіональному чи
національному рівні і вкажіть прикордонні зв'язки з Рамсарським угіддям:
Глобальні правові позначення
Тип позначення 42
Назва області
Інформація онлайн Збіг з Рамсарським угіддям43
url
Регіональні (міжнародні) правові позначення
Тип позначення44 Назва області
Інформація онлайн url

Національні правові позначення
Тип позначення
Назва області
Національний
природний парк

Інформація онлайн url

Подільські Товтри http://www.npptovtry.org.ua

Необов’язкові позначення
Тип позначення45
Назва
області

Інформація онлайн url

Збіг з Рамсарським
угіддям 42

Збіг з Рамсарським
угіддям 42
повністю

Збіг з Рамсарським
угіддям 42

5.2.3 Категорії районів, що знаходяться під охороною МСОП (Міжнародний союз охорони
природи) (2008)
[ ] Ia Заповідник
[ ] Ib Зона дикої природи: природоохоронна територія, створена в основному для захисту дикої
природи
[х] II Національний парк: природоохоронна територія, створена в основному для захисту
екосистем і місць відпочинку
[ ] III Пам'ятник природи: природоохоронна територія, створена в основному для збереження
специфічних природних особливостей
[ ] IV Контроль над природним середовищем / видами: природоохоронна територія
охороняється головним чином для її збереження шляхом управління
[ ] V Охорона ландшафту / морського ландшафту: природоохоронна територія, створена
головним чином для збереження і відновлення ландшафтів
41

Трансформація місця проживання | Періоди посухи| Екстремальна температура | Шторми та повені | Не визначено

42

Об'єкт Всесвітньої спадщини | Біосферний заповідник ЮНЕСКО | Інше глобальне позначення

43

Повністю / частково

44

EU Natura 2000 | Інше міжнародне позначення

45

Ключова орнітологічна територія | Важлива рослинна територія| Інші недержавні позначення

[ ] VI Захищена область природних ресурсів: природоохоронна територія, створена головним
чином для сталого використання природних екосистем
5.2.4 Основні заходи з збереження
Правовий захист
Заходи46
Статус47
Правовий
Виконаний
захист
Природне середовище

Заходи48

Статус46

Ініціативи / контроль у галузі комплексного управління водозбірними
басейнами

Частково реалізований

Покращення якості води

Частково реалізований

Управління та поліпшення середовища існування
Вид
Заходи49

Частково реалізований

Програма управління над рідкісними видами, що перебувають під
загрозою зникнення

Частково реалізований

Реінтродукція

Частково реалізований

Контроль щодо інвазійних чужорідних рослин

Частково реалізований

Контроль щодо інвазійних чужорідних тварин
Види антропогенної діяльності
Заходи50

Частково реалізований

Статус46

Статус46

Управління водозабором

Частково реалізований

Регулювання відходів

Частково реалізований

Управління та регулювання рибництва

Частково реалізований

Контроль за збором врожаю та незаконним полюванням

Частково реалізований

Регулювання / управління рекреаційною діяльністю

Частково реалізований

Комунікація, освіта, участь та просвітницька діяльність

Частково реалізований

Науково-дослідна робота

Частково реалізований

Інше: ( поле обмежено 2500 символами)

5.2.5 Планування управління
46

Правовий захист

47

Запропонований | Частково реалізований| Виконаний

48

Ініціативи/контроль у галузі комплексного управління водозбірними басейнами | Покращення якості води | Управління та поліпшення
середовища існування| Управління та відновлення гідрології | Рекультивація | Управління ґрунтами | Контроль над змінами цільового
призначення земель | Наявність зелених коридорів
49

Програма управління над рідкісними видами, що перебувають під загрозою зникнення | Реінтродукція| Контроль щодо інвазійних чужорідних
рослин | Контроль щодо інвазійних чужорідних тварин
50

Управління водозабором | Регулювання відходів | Управління тваринництвом/відчуження тваринництва (за винятком рибальства) |
Управління та регулювання рибництва | Контроль за збором врожаю та незаконним полюванням | Регулювання / управління рекреаційною
діяльністю | Комунікація, Освіта, участь та просвітницька діяльність | науково-дослідна робота

Існує конкретний план управління ділянкою?
51

.

.
.

Здійснено план/планування управління?
[х] Так / [ ] Ні
План управління охоплює
52
Уся територія Рамсарської ділянки
В даний час план управління підлягає перегляду та оновленню?
[х] Так / [ ] Ні
Була проведена оцінка ефективності управління ділянкою?
[ ] Так / [х] Ні
Надайте посилання відносно плану конкретної ділянки або інший відповідний план управління, якщо
він доступний через Інтернет або завантажте його в розділі "додаткові матеріали": (поле обмежено
500 символами)
Управління водно-болотними угіддями Кам'янецького Придністров'я, Додаток А План управління
ВБУ "Бакотська затока" та "Пониззя річки Смотрич"
Якщо угіддя є офіційною транскордонною ділянкою, як зазначено в розділі Дані та місце
розташування > Розташування ділянки, існують загальні процеси планування управління з іншою
Договірною стороною?
[ ] Так / [х] Ні
Вкажіть чи пов’язані з угіддям Рамсарський центр, чи інший навчальний заклад або туристичний
об'єкт, чи освітня або гостьова програма: (поле обмежено 1000 символами)
URL Веб-сторінки, що пов'язана з угіддям (у разі необхідності):

.

5.2.6 Планування відновлення
Чи є конкретний план відновлення?
53
Так
Чи було реалізовано цей план?
[] Так / [х] Ні
План відновлення охоплює:
54
Усю територію угіддя
Чи переглядається або оновлюється план на даний момент?
[х] Так / [ ] Ні
Якщо відновлення здійснюється з метою зменшити або відреагувати на загрозу ( -и), зазначені в
даному РІЛ, вкажіть їх (поле обмежено 1000 символами)

5.2.7 Реалізоване або запропоноване спостереження

51

Так | Ні | В порядку підготовки

52

Уся територія Рамсарської ділянки | Частина території Рамсарської ділянки

53

Оберіть вартість | Немає необхідності | Ні, ділянку вже відновлено | Ні; але відновлення необхідно | Ні, але план розробляється | Так, є план

54

Уся територія Рамсарської ділянки | Частина території Рамсарської ділянки

Спостереження55

Статус56

Спостереження за водним режимом

Реалізовано

Якість води

Реалізовано

Фітоценоз

Реалізовано

Види рослин (шиверекія подільська, сон великий, види роду Цибуля)

Реалізовано

Співтовариство тварин

Реалізовано

Види тварин (Пугач, Підковик малий, Гоголь)

Реалізовано

Птахи

Реалізовано

Вкажіть інші заходи з моніторингу: (поле обмежено 2500 символами)
Додаткові матеріали
6.1 Додаткові звіти та документи
6.1.1 Бібліографічне посилання (поле обмежено 2500 символами)
Управління водно-болотними угіддями Кам'янецького Придністров'я: монографія / В.І. Карамушка,
Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв, О.П. Кучинська, І.П. Касіяник, А.І. Ющук, Н.А. Чайка, В.Б. Гаврилюк,
М.М. Рябий, О.С. Тарасова, М.В. Дребет, А.О. Нікітін, М.І. Козак, В.А. Колодій. – Кам'янецьПодільський: ПП Мошинський, 2011. – 170 с.
Дребет М.В. Результати аналізу остеологічного матеріалу з підстилки гнізда пугача Bubo bubo (L.) в
межах водно-болотного угіддя “Бакотська затока”. Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи.
Тр. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923). 1-4
дек. 2011 г., г. Харьков, Украина. В 2 х кн. Кн. 2. Под. ред. М.В. Баника, А.А. Атемасова, О.А.
Брезгуновой. Харьков, 2011. – С. 237-240. (Сомовская библиотека. Вып. 1. Кн. 2.).
Матвєєв М., Тарасенко М., Дребет М. Орнітофауна водно-болотного угіддя міжнародного значення
«Бакотська затока» // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали
Першої міжнародної науково-практичної конференції (10-12 квітня 2014 р., м.Хотин) / відп. ред. І.В,
Скільський; М-во екології та природних ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. –
Чернівці: Друк Арт, 2014. – С. 231-233;
Водно-болотні угіддя Поділля: монографія / за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г., Матвєєва М.Д.,
Касіяник І.П. – Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2014. – 240 с.
Горбняк Л.Т. Бакотська затока як чинник розвитку суспільства / Л.Т. Горбняк, Т.В. Горбняк //
Матеріали Міжнародної наукової конференції “Подесення в контексті європейської історичної та
природної спадщини” (Чернігів, 15-17 квітня 2016 р.).
6.1.2 Додаткові звіти та документи
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Спостереження за водним режимом | Якість води | Якість ґрунту | Фітоценоз | Види рослин | Співтовариство тварин | Види тварин (прохання
вказати)| Птахи
56

| Реалізовано | Запропоновано

6.1.3 Фотографія(-ї) ділянки
Прохання надати хоча б одну фотографію угіддя:
Файл
Власник
Дата, коли був
авторського права зроблений знімок
Горбняк-Юліна
Л.Т.

9.08.2016

Заголовок
ВБУ "Бакотська
затока"

[х] Я підтверджую, що я фотограф, дійсний володар прав на фотографію(-ї), або уповноважений
представник організації, яка є дійсним володарем прав на фотографію ( - ї), і цим самим я надаю
остаточне, безстрокове і безоплатне право використовувати, відтворювати, редагувати, демонструвати,
передавати, створювати похідні роботи, змінювати, публікувати, наносити логотипи і і іншим чином
використовувати надану фотографію (-ї) Секретаріату Рамсарської Конвенції, його філіям та партнерам
в некомерційних цілях у зв'язку з місією Рамсарської Конвенції. Це включає, але не обмежується,
внутрішніми і зовнішніми публікаціями і матеріалами, подання на веб -сайти Рамсарської Конвенції або
будь-якого приєднаного органу, а також будь-які інші канали зв'язку, при цьому в усіх опублікованих
формах авторські права належать правовласнику. Точність усіх поданих даних покладається на заявника
чи організацію, яка передала на розгляд фотографію (-ї). Надаючи фотографію(-ї), я погоджуюся з
вищезгаданими умовами, особисто або від імені організації, уповноваженою посадовою особою якої я є,
засвідчуючи, що Секретаріат Рамсарської Конвенції, його філії та партнери відкрито звільнені від
відповідальності за будь-які витрати, або збитки, які виникають в результаті використання представленої
фотографії (-ій) і будь-якої додаткової наданої інформації.

6.1.4 Назва листа та пов'язані з ним дані
Буквене позначення*
Дата призначення
Кількість бажаних сертифікатів (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
2

Україна
Пониззя річки Смотрич
Офлайн форма РІЛ для Word
Мета цієї форми полягає в наданні допомоги в зборі даних щодо нового Рамсарського угіддя з метою
остаточного оформлення Рамсарського інформаційного листа онлайн (РІЛ) за наступним посиланням
https://rsis.ramsar.org. Він може бути поширений між Національним координаційним центром,
укладачами РІЛ та іншими збирачами даних. Проте Секретаріат Конвенції не згоден з поданням заяви
про оновлення території або її нового позначення. Дані, зібрані з допомогою цієї форми, повинні бути
перенесені до онлайн форми Національним координаційним центром або уповноваженим онлайн упорядником РІЛ.
Поля, відмічені символом ( * ), обов'язкові для заповнення.
Резюме
1.1 Короткий опис

Надайте короткий опис основних характеристик угіддя і висвітліть аспекти його відповідності
критеріям до угідь міжнародного значення. Ви можете заповнити чотири наступні розділи, перш
ніж повернутися до складання цього резюме.
Резюме (поле обмежено 2500 символами)
Угіддя знаходиться на півдні Кам'янець-Подільського район Хмельницької області. Угіддя
представляє собою унікальну ділянку пониззя річки Смотрич, яка включає звужену каньйоноподібну
ділянку річки та її дельтову (заплавну) ділянку. В межах угіддя відмічаються різноманітні ландшафти,
а саме русло річки з відносно швидкою течією, каньйони, виположені та скелясті береги, меандри
річки, лісові масиви, степові ділянки, антропогенні території та населенні пункти.
Територія створює умови для існування різноманіття видів рослин та тварин. Угіддя відіграє важливу
роль у збереженні видів, що знаходяться під загрозою зникнення в глобальному та національному
масштабах. 16 видів рослин занесено до Червоної книги України (2009) з охоронним статусом
рідкісний, вразливий та зникаючий. Epipactis purpurata Sm., Pulsatilla grandis Wender., Rhamnus
tinctoria L. вказані у Червоному списку МСОП (LC). 4 види (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce,
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, Epipactis purpurata Sm., Euphorbia volhynica Besser ex Racib.)
охороняються CITES, Додаток II. Угіддя є важливим для гніздування таких видів як: яструби великий
Accipiter gentilis і малий A. nisus, канюк звичайний Buteo buteo, деркач Сrex crex, рибалочка Alcedo
atthis; боривітер звичайний Falco tinnunculus. У гніздовий період на цю територію залітають на
полювання лелека білий Ciconia ciconia, шуліка чорний Milvus migrans, змієїд Circaetes gallicus, чапля
сіра Ardea cinereа. Угіддя має значення для розмноження рідкісних видів риб, а саме вирезуба Rutilus
frisii, бистрянки російської Alburnoides bipunctatus rossicus, ялеця звичайного Leuciscus leuciscus,
марени звичайної Barbus barbus.
Цікава комбінація ландшафтів, наявність культурно-історичних пам’яток (Панівецький замок,
церкви) робить місце привабливим для численних відвідувачів. Багатий рослинний покрив за участю
реліктових фітоценозів і наявність раритетів світового і європейського рівня, геологічні цінності
становлять науковий інтерес.
ВБУ розташоване в межах території національного природного парку «Подільські Товтри».

Дані та місце розташування
2.1 Офіційні дані
2.1.1 Ім'я та адреса укладача Рамсарського інформаційного листа (РІЛ)
Укладач 1
Ім'я* (поле є обов'язковим)
Михайло Дребет
Установа* (поле є обов'язковим)
Національний природний парк "Подільські Товтри"
Поштова адреса (поле обмежено 254 символами)
32301 площа Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область,
Україна
Адреса електронної пошти* (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні адреси електронної пошти,
наприклад: example@mail.com) (поле є обов'язковим)
mikedrebet@gmail.com
Номер телефону* (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45
67 ) (поле є обов'язковим)
+380 3849 51270
Факс (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45 67)
+380 3849 51270
Укладач 2
Ім'я* (поле є обов'язковим)
Леся Горбняк-Юліна
Установа* (поле є обов'язковим)
Національний природний парк "Подільські Товтри"
Поштова адреса (поле обмежено 254 символами)
32301 площа Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область,
Україна
Адреса електронної пошти* (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні адреси електронної пошти,
наприклад: example@mail.com com ) (поле є обов'язковим)
lesyagorbnyak@gmail.com
Номер телефону* (онлайн форма РІС приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45
67 ) (поле є обов'язковим)
+380 3849 51270
Факс (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні номери телефону, наприклад: +1 41 123 45 67)
+380 3849 51270

2.1.2 Період збору даних та інформації, використаних для складання РІЛ
Рік початку (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
2012
Рік завершення (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
2018
2.1.3 Назва Рамсарського угіддя
Офіційна назва (англійською, французькою або іспанською)* (поле є обов'язковим)
Lower Smotrych River
Неофіційна назва (необов'язково)
2.2 Розташування угіддя

2.2.1 Визначення меж угіддя
Межі угіддя повинні бути чітко окреслені як на 1) Шейп-файлі географічної інформаційної системи,
так і 2) цифровій карті/зображенні -> Для визначення меж угіддя заповніть поля 2.2.1 a1), 2.2.1 a2) і
2.2.1 b) через онлайн-форму.
Опис меж угіддя (необов'язково) (поле обмежено 2500 символами)
Угіддя знаходиться на півдні Кам'янець-Подільського район Хмельницької області.
Межі Рамсарського Угіддя проходять по прибережним землям нижньої частини
річки Смотрич. На півночі угіддя межує з м. Камянець Підільський на півдні гирлом
р. Смотрич та Дністровським водосховищем.
Угіддя знаходиться в межах сіл Цибулівка (1 км. 550 жителів) Зюбрівка (3,0 км; 895
жителів), с. Панівці (4,5 км; 220 жителів), Шутнівці (6,5 км; 2 700 жителів), Устя
(10,0км; 2 700 жителів), Цвіклівці (9,0 км; 2 700 жителів) та за 1 км на південний схід
від м. Кам'янець-Подільський (1,2 км; 100 тис. жителів).
2.2.2 Загальне розташування
a) У якому великому адміністративному районі знаходиться угіддя?
Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область
b) Яке найближче місто чи населений пункт?
м. Кам'янець-Подільський

.
.
.

2.2.3 Лише для водно-болотних угідь, розташованих на національних кордонах
a) Чи поширюється водно-болотне угіддя на територію однієї або декількох країн?
[ ] Так / [х] Ні
b) Чи межує угіддя з іншим Рамсарським угіддям на території іншої Договірної сторони?
[ ] Так / [х] Ні
c) Чи є угіддя частиною офіційного транскордонного угіддя з іншою Договірною стороною?
[ ] Так / [х] Ні
d) Назва транскордонного Рамсарського угіддя:

2.2.4 Площа ділянки
Якщо Ви не встановили офіційну площу іншими способами, ви можете внести дані площі, яка
визначена у відповідності з межами в ГІС, в поле "офіційна площа".
Офіційна площа в гектарах (га): (онлайн форма Опису приймає лише числові значення)
1,480
Площа в гектарах (га), визначена у відповідності з межами в ГІС
2.2.5 Біогеографія
Вкажіть біогеографічний(-і) регіон(-и), до яких входить угіддя, і схему біогеографічної регіоналізації,
що була застосована:
Біогеографічний регіон:
Схема регіоналізації57
Біогеографічний
регіон
Біогеографічна регіоналізація ЄС

Континентальний.

Інша схема біогеографічної регіоналізації: (поле обмежено 2500 символами)
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Морські екорегіони світу (MEOW) | Біогеографічні провінції Удварди | Екорегіони Бейлі | Земні екологічні регіони WWF | Біогеографічна
регіоналізація ЄС | Прісноводні регіони світу (FEOW) | Інші схеми (надайте назву нижче)

За геоботанічним районуванням (Дідух, Шеляг -Сосонко, 2003) територія ВБУ «Бакотська затока»
належить до Центральноподільського округу грабово-дубових та дубових лісів та суходільних лук
Української лісостепової підпровінції Східноєвропейської лісостепової провінції дубових лісів,
остепнених лук та лучних степів Лісостепової підобласті Євразійської степової області . За
флористичним районуванням (Заверуха, 1985) територія НПП належить до Ростоцько-Подільського
округу Люблінсько-Волинсько-Подільської підпровінції Центральноєвропейської провінції
Європейської області Північнопалеарктичного підцарства Голарктичного царства. Зоогеорафічне
районування: Подільсько-Тернопільська степова дільниця, Волино-Подільський лісостеповий район,
Дніпро-Галицька округа Європейської лісостепової зони (Природа…, 1980).

Чому це угіддя є важливим?
3.1 Рамсарські критерії та їх обґрунтування
Позначте галочкою кожен критерій, який застосовується для обґрунтування Рамсарського угіддя. Всі
критерії, які застосовуються, повинні бути позначені. Поясніть, чому саме Ви обрали даний критерій,
заповнивши відповідні поля цього розділу "Критерії та обґрунтування" та на сторінці "Типи водно болотних угідь " розділу " Що представляє собою угіддя?'.
[ ] Критерій 1: Репрезентативні, рідкісні або унікальні природні або майже природні типи водно болотних угідь.
Для обґрунтування даного оберіть хоча б один тип водно -болотних угідь як репрезентативний,
рідкісний або унікальний у розділі Що представляє собою угіддя? > Типи водно-болотних угідь і надайте
більш детальну інформацію в одному з трьох полів, що знаходяться нижче.
Забезпечення гідрологічних послуг ( поле обмежено 3000 символами)
ВБУ відіграє суттєву роль у природному функціонуванні річкового басейну р. Дністер. Угіддя сприяє
природному контролю та зменшенню негативних наслідків протікання повеней, є важливим для
сезонного збереження води для інших територій, що знаходяться нижче за течією. Виконує функції
водопостачання для місцевих жителів.
Забезпечення інших екосистемних послуг (поле обмежено 3000 символами)
Територія користується популярністю як місце літнього відпочинку. В межах угіддя проходять
водні туристичні маршрути.
Ряд інших причин (поле обмежено 3000 символами)
Угіддя є унікальною частиною річки Смотрич, яка включає звужену каньйонну та дельтову
(заплавну) ділянки. Скельні береги каньйону створюють гарні умови для гніздування хижих птахів,
а заплавна ділянка – для відтворення видів птахів водноболотного комплексу і нересту ряду видів
риб. Угіддя є досить типовим для Подільської височини, як і для верхньої частини басейну Дністра
у межах Континентального біогеографічного регіону
[х] Критерій 2: Рідкісні види та екологічні угруповання, що знаходяться під загрозою
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про:
- відповідні види рослин в розділі Критерії та обґрунтування> Види рослин (3.2)
- відповідні види тварин в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
- відповідні екологічні угруповання у розділі Критерії та обґрунтування> Екологічні угруповання (3.4)
Угіддя є важливим для підтримання існування 147 видів фауни і флори, які на глобальному та/чи
національному рівні розглядаються як рідкісні, вразливі чи види, які знаходяться під загрозою
зникнення. В межах ВБУ гніздиться, відпочиває під час міграції або зимує – 3 види птахів, які
занесені до Червоного списку МСОП, 10 – до Червоної книги України. Тут гніздиться пугач, під час
міграцій та на зимівлі для відпочинку та живлення зупиняється гоголь та деякі інші види. В акваторії
мешкає 4 види риб з Червоного списку МСОП і 5 видів з Червоної книги України.
В межах Угіддя 3 видів рослин занесені до Червоного списку МСОП, 16 видів – до ЧКУ.

10 рідкісних угруповань, збереглися в межах угіддя в природному або близькому до природного
стані. Ендемічні види рослин: Linum basarabicum, Scutellaria verna, Euphorbia volhynica, Arum
besserianum, Salvia cremenecensis.
[х] Критерій 3: Біологічне різноманіття
Для обґрунтування даного критерію вкажіть деталі в полі нижче. Якщо Ви хочете вказати якісь
конкретні види, то надайте детальну інформацію про:
- відповідні види рослин в розділі Критерії та обґрунтування> Види рослин (3.2)
- відповідні види тварин в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
Угіддя забезпечує умови для існування різноманіття видів, які є важливими для підтримання
біологічного різноманіття Центрально-Європейського біогеографічного району мішаних лісів.
Багата та різноманітна флора та фауна території підтримує специфічні властивості зазначеного
біогеографічного регіону. Фауна території представлена близько 133 видами птахів, 30 видами
ссавців, 10 видами земноводних, 9 видами плазунів та 25 видами риб, 139 видами комах. Значна
кількість із них входить у міжнародні та/чи національні червоні списки.
Флористичне багатство складає 610 видів із 95 родин, що включені до 4 відділів Equisetophyta – 3,
Pteridophyta – 5, Pinophyta – 4, Magnoliophyta – 598.
Рослинні угруповання:
Лучно-степові - 15 асоціацій класу Festuco-Brometea BR.-BL. ET R.TX. 1943,
Кам’янисто-вапнякові фітоценози - 3 асоціації класу Asplenietea trichomanis (Br.-BI. in Meier et Br.BI. 1934) Oberd. 1977,
водні фітоценози – 5 асоціацій класу Lemnetea R.Tx. 1955,
водно-болотні фітоценози – 10 асоціацій класу Potametea RTx. et Prsg,
прибережно-водні – 9 асоціацій класу Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941,
лісові фітоценози – 7 асоціацій класу Querco-Fagetea BR.-BL. ET Vlieger 1937 і 2 асоціації класу
Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs (1960) 1961.
До Зеленої книги України (2009) включено 29 асоціацій (за домінантною класифікацією).

[х] Критерій 4: Підтримка на критичній стадії життєвого циклу або в несприятливих умовах
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про:
- відповідні види рослин в розділі Критерії та обґрунтування> Види рослин (3.2)
- відповідні види тварин в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
та зазначте етап життєвого циклу або природу несприятливих умов у полі "Обґрунтування"

Обгрунтування (поле обмежено 3000 символами).
Угіддя є важливим для гніздування таких видів як: яструби великий Accipiter gentilis і малий A. nisus,
канюк звичайний Buteo buteo, деркач Сrex crex, рибалочка Alcedo atthis; боривітер звичайний Falco
tinnunculus, ластівка берегова Riparia riparia та ін. У гніздовий період на цю територію залітають на
полювання лелека білий Ciconia ciconia, шуліка чорний Milvus migrans, змієїд Circaetes gallicus,
чапля сіра Ardea cinereа.

[ ] Критерій 5: >20,000 водоплавних птахів
Для обґрунтування даного критерію вкажіть загальну кількість водоплавних птахів і період збору
даних, відповідні види водоплавних птахів, і, якщо можливо, їх чисельність, в розділі Критерії та
обґрунтування> Види тварин (3.3)
Загальна кількість водоплавних птахів * (поле є обов'язковим)
Рік початку* (поле є обов'язковим)
Рік закінчення* (поле є обов’язковим)

Джерело інформації:

[ ] Критерій 6:> 1% популяцій водоплавних птахів
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про відповідні види водоплавних
птахів та їх чисельність в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
[х] Критерій 7: Важливі і репрезентативні види риб
Для обґрунтування даного критерію надайте інформацію щодо відповідних видів риб в розділі Критерії
та обґрунтування> Види тварин (3.3)
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
У водах Пониззя р. Смотрич зустрічається 25 видів риб. Значна частина із них занесена до Червоної
книги України, а саме вирезуб Rutilus frisii, бистрянка російська Alburnoides bipunctatus rossicus,
ялець звичайний Leuciscus leuciscus, марена звичайна Barbus barbus
[х] Критерій 8: Нерестовища риб і т. д.
Для обґрунтування даного критерію надайте інформацію в представленому нижче полі. Заповнення
відомостей щодо відповідних видів риб в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3) є
необов'язковим.
Обґрунтування (поле обмежено 3000 символами)
Угіддя є важливим місцем для нересту, нагулу значної кількості типових для території видів риб.
Найбільш чисельними видами є: короп Cyprinus carpio, карась сріблястий Carassius auratus, плітка
Rutilus rutilus, лящ Abramis brama, окунь річковий Perca fluviatilis, судак звичайний Lucioperca
lucioperca

[ ] Критерій 9: >1% інших видів тварин (окрім птахів)
Для обґрунтування даного критерію надайте детальну інформацію про відповідні види (окрім птахів)
та їх чисельність в розділі Критерії та обґрунтування> Види тварин (3.3)

3.4 Екологічні угруповання, присутність яких пов'язана з міжнародним значенням угіддя
Екологічне
угруповання

Угруповання
відповідає
критерію 2?

Опис

Обґрунтування

С 2.3. Водотоки з
уповільненою течією.
Угруповання з
домінуванням Sagittaria
sagittifolia та Sparganium
emersum

[х]

Формуються на мілководних ділянках
(до 2 м) водотоків, де постійно
виражена течія. Тут утворюються
угруповання, представлені
ектобіоморфами реофільних
макрофітів. Всі ділянки з природним
річковим режимом рівнинних річок, де
трапляються раритетні види та
угруповання макрофітів потребують
охорони.

Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

D2 Болотні угрупування,
що формуються в умовах
постійного зволоження
на
торф'янистих ґрунтах та
торфяниках

[х]

Угруповання на мулистих наносах

Оселищна
директива ЄС

D1.11 Зарості
високотравних гелофітів
(щувари), в яких стоячі
стебла перезимовують у
засохлому вигляді
(Phragmitetalia)

[х]

Перезволожені біотопи трав'яного типу Оселищна
(болотна та прибережно-водна
директива ЄС
рослинність). Прибережно-водні
угруповання, що формуються в умовах
достатнього обводнення на мулистих та
піщаних відкладах (PhagmitoMagnocaricetea) з різкою змінністю
зволоження

Е2.111 Угруповання
Brachypodium pinnatum
на свіжих та сухуватих
рендзинах та
чорноземах

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

Е2.112 Угруповання
Carex humilis
центральноєвропейського
типу на сухих,
збагачених
карбонатами, ґрунтах
(рендзинах)

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

Е2.113 Угруповання
Sesleria heufleriana на
свіжих та сухуватих
рендзинах

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

Е2.124 Угруповання з
домінуванням Stipa
capillata на змитих
чорноземах

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України

(2009), Оселищна
директива ЄС
E2.123 Угруповання з
домінуванням Festuca
valesiaca, F. rupicola в
умовах надмірного
випасу на чорноземах
ґрунтів

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

Е2.125 Угруповання з
домінуванням перистих
ковилів

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

Е2.126 Угруповання з
домінуванням Botriochloa
ischaemum в місцях
поверхневої ерозії

[х]

Трав'янисті ксеротермні біотопи (степи) Угруповання
занесені до Зеленої
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

Е2.21 Ксеротичні біотопи
на відслоненнях
карбонатів (AlyssoSedetalia, Stipo
pulcherrimae - Festucetalia
pallentis)

[х]

Термоксеротичні трав'янисті біотопи на Угруповання
відкладах осадових та кристалічних
занесені до Зеленої
порід (Sedo-Scleranthetea)
книги України
(2009), Оселищна
директива ЄС

F3.11 Біотопи
чагарникових степів
(Chamaecytisus sp.)

[х]

Біотопи на автогенних дерновопідзолистих, сірих лісових та
чорноземних ґрунтах, сформованих
прямостоячими нанофанерофітами,
хамефітами

F4.11 Біотопи на щільних
карбонатних
відслоненнях (AlyssoSedetalia)

[х]

Біотопи на відкладах крейди, вапняків, Оселищна
гіпсів лісової та лісостепової зон
директива ЄС

Оселищна
директива ЄС

Що представляє собою ділянка?
4.1 Екологічний характер
Коротко охарактеризуйте екологічні компоненти, процеси і послуги, що мають вирішальне значення
для визначення екологічного характеру угіддя. Прохання також резюмувати будь -яку природну
мінливість екологічного характеру угіддя.
(поле обмежено 2500 символами)
Угіддя представляє собою унікальну ділянку пониззя річки Смотрич, яка включає звужену каньйону
ділянку річки та її дельтову (заплавну) ділянку. В межах угіддя відмічаються різноманітні
ландшафти, а саме русло річки з відносно швидкою течією, каньйони, виположені та скелясті береги,
меандри річки, лісові масиви, степові ділянки, антропогенні території та населенні пункти.
У межень на р. Смотрич глибина складає від 2 м ( біля с. Цибулівка) до 15 м ( біля с. Устя), ширина
–20 м, швидкість течії на стрижні – 0,7–3,0 м/с. У повінь, яка здебільшого відбувається у травнічервні, вода може підніматись на 1-5 м, але не виходить у цих місцях з берегів каньйону. Взимку
річка замерзає. У річку впадають невеликі струмки та джерела з оточуючих вапнякових скель.

Водний режим у межах угіддя великою мірою залежить від умов формування стоку річки та
діяльності Дністровською і Кам’янець-Подільською гідроелектростанціями.
Клімат цих територій помірно-континентальний, з м’якою нестійкою зимою, порівняно сухою
весною, теплим літом з достатньою кількістю опадів. Проте в окремі роки буває і зима багатосніжна
та холодна, пізня весна і осінь дощова. В останні роки спостерігаються тривалі посухи та підвищення
температури, що згубно впливає на стан водного басейну угіддя та загалом на біорізноманіття. Вода
в основному є сталою, тип живлення – з підземних вод.
Антропогенна діяльність включає в себе лісове господарство, випас худоби та сінокосіння, спортивне
рибальство, рекреацію.

4.2 Який тип(-и) водно-болотних угідь відмічаються в межах території?
Перелічіть всі типи водно-болотних угідь, які знаходяться на території, і для кожного з них: у третій
колонці оцініть чотири найбільш поширених типи за площею від 1 (найбільша представленість) до 4
(найменша представленість), якщо існує інформація щодо площі, прохання надати в гектарах(га). В
четвертій колонці - якщо цей тип водно-болотного угіддя використовується для обґрунтування 1
критерію, вкажіть, чи він типовий, рідкісний або унікальний, Ви можете надати місцеву назву типу
водно-болотного угіддя у другій колонці, якщо вона відрізняється від Рамсарської класифікаційної
системи.
Морські або прибережні водно-болотні угіддя
Типи водно-болотних угідь Місцева Рейтинг представленості
Площа
Обґрунтування
(код та найменування)61
критерію 162
назва
(1: найбільший -4:
(га)
найменший)
Внутрішні водно-болотні угіддя
Типи водно-болотних угідь (код Місцева
та найменування)63
назва

Рейтинг представленості
(1: найбільший -4:
найменший)

Площа Обґрунтування
критерію 16
(га)

L: постійні внутрішні дельти

2

Типовий

M: постійні річки/струмки

1

Типовий

Ts:сезонні/тимчасові прісноводні
болота/ дрібні водойми на бідних
органікою грунтах

3

Типовий

Антропогенні водно-болотні угіддя
Типи водноМісцева назва
болотних угідь (код
та найменування)64

Рейтинг
представленості
(1: найбільший- 4:
найменший)

Площа (га)

Обґрунтування
критерію 16

61

A: Постійні морські мілководдя| B: Морські субліторальні мілководдя (підводна рослинність) | C: Коралові рифи | D: Скелясті морські береги |
E: Піщані і галькові узбережжя | G: Літоральні мілини - мулисті, піщані, засолені поверхні | Ga: Рифи двостулкових молюсків| H: Літоральні марші
| I: Літоральні лісові водно-болотні угіддя | J: Прибережні солонуваті/солоні лагуни | F: Естуарії | Zk (a): Карстові й інші підземні гідрологічні
системи | K: Прибережні прісноводні лагуни
62

| Типовий | Рідкісний | Унікальний

63

M: Постійні річки/струмки | L: Постійні внутрішні дельти | Y: Прісноводні джерела; оази | N: Сезонні/ тимчасові річки/ струмки/водотоки| O:
Постійні прісноводні озера | Tp: Постійні прісноводні болота/ дрібні водойми | P: Сезонні/ тимчасові прісноводні озера | W: Перевага чагарникових
водно-болотних угідь | Xf: Прісноводні лісові водно-болотні угіддя | Ts: Сезонні/тимчасові прісноводні болота/ дрібні водойми на бідних органікою
ґрунтах | U: Постійні не заліснені торф'яники | Xp: Лісові й торф'яні угіддя | Va: Гірські водно -болотні угіддя | Vt: Тундрові водно-болотні угіддя |
Q: Постійні солоні/ солонуваті/ лужні озера | R: Сезонні/тимчасові солоні/солонуваті/лужні озера і мілини | Sp: Постійні солоні/солонуваті/лужні
болота і дрібні водойми | Ss: Сезонні/ тимчасові солоні/ солонуваті /лужні болота і дрібні водойми | Zg: Геотермальні водно-болотні угіддя | Zk
(b): Карстові й інші підземні гідрологічні системи
64

1: Аквакультурні ставки | 2: Ставки | 3: Зрошувана земля | 4: Сезоно затоплені сільськогосподарські угіддя | 5: Об’єкти добування солі | 6:
Водосховища / Резервуари | 7: Котловани | 8: Зони очищення стічних вод | 9: Канали і дренажні канали або канави | Zk (c): Техногенні підземні
гідрологічні системи

Водосховища /
1
Резервуари
Інші не водно-болотні угіддя
Інші не водно-болотні угіддя ділянки

Типовий

Площа (га), якщо відомо

Населенні пункти
Зв'язок з середовищем існування (опис екологічного характеру)

4.3 Біологічна складова
4.3.1 Види рослин
Інші види рослин, що варті уваги
Наукова назва

Загальноприйнята
назва

Положення в діапазоні / ендемізм / інше
(необов’язково)

(необов’язково)

Adonis vernalis L.

Горицвіт весняний Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I ( II) CITES Те саме що і для Бакоти.

Alisma plantago-aquatica L.

Частуха
подорожникова

Червоний список МСОП, LC

Carex acuta L.

Осока гостра

Червоний список МСОП, LC

Epipactis helleborine (L.)
Crantz

Коручка
Червоний список МСОП, LC
чемерникоподібна Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Galanthus nivalis L.

Підсніжник
білосніжний

Червоний список МСОП, NT
Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Iris pseudacorus L.

Півники болотні

Червоний список МСОП, LC

Lilium martagon L.

Лілія лісова

Червона книга України (2009), неоцінений

Linum basarabicum (Savul. & Льон
Rayss) Klokov ex Juz.
бессарабський

Червона книга України (2009), неоцінений

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

Сон лучний

Червона книга України (2009), неоцінений

Listera ovata (L.) R.Br.

Зозулині сльози
яйцеподібні

Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Гніздівка звичайна Червоний список МСОП, LC
Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES ВБУ підтримує вид під час
вегетаційного періоду

Platanthera bifolia (L.) Rich.

Любка дволиста

Platanthera chlorantha (Custer) Любка
Rchb.
зеленоквіткова
Sagittaria sagittifolia L.

Стрілолист
звичайний

Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES
Червона книга України (2009), неоцінений
Додаток I (II) CITES
Червоний список МСОП, LC

Schivereckia podolica (Besser) Шиверекія
Andrz.
подільська

Червона книга України (2009), неоцінений

Scopolia carniolica Jacq.

Скополія
карніолійська

Червоний список МСОП, LC
Червона книга України (2009), неоцінений

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Берека

Червона книга України (2009), неоцінений

Stipa capillata L.

Ковила волосиста

Червона книга України (2009), неоцінений

Інвазійні чужорідні види рослин
Наукова назва
Загальноприйнята
назва

Heracleum sosnowskyi Борщівник
Manden.
Сосновського

Вплив 65

Зміни в оновленні РІЛ 10

Існує (значний вплив)

Збільшився

Elodea canadensis
Michx.

Елодея канадська

Існує (значний вплив)

Без змін

Phalacroloma annuum
(L.) Dumort.

Фалакролома
однорічна

Існує (значний вплив)

Без змін

Існує (значний вплив)

Без змін

Elaeagnus angustifolia Маслинка
L.
вузьколиста
Robinia pseudoacacia
L.

Робінія звичайна

Існує (значний вплив)

Збільшився

Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle

Айлант найвищий

Існує (незначний вплив)

Збільшився

4.3.2 Види тварин
Інші види тварин, що варті уваги
Тип
Наукова Загальноприйнята Чисельність Період оцінки
%
Положення в
назва
назва
популяції
чисельності поширення
діапазоні /
(необов’язково)
(необов’язково)
популяції
ендемізм / інше
(необов’язково)

(необов’язково)

Хордові Lutra lutra

Видра річкова

Неоцінено

ЧКУ-НО

Хордові Cricetus
cricetus

Хом’як звичайний

Неоцінено

ЧКУ-НО

Неоцінено

ЧКУ-НО

Хордові Alburnoides Бистрянка
bipunctatus російська
rossicus

Інвазійні чужорідні види тварин
Наукова назва
Загальноприйнята
назва

Dreissena polymorpha

Дрейсена річкова

Вплив 9
Існує

65

Відсутній | Потенційний | Існує (незначний вплив) | Існує (значний вплив)

66

Без змін | Збільшився | Зменшився | Невідомий

Зміни в оновленні РІЛ
66

Збільшився

4.4 Фізична складова
4.4.1 Клімат
Вкажіть переважаючий тип (-и) клімату, обравши нижче кліматичну( -і) область (-і) та субрегіон
(-и), використовуючи класифікацію клімату Кеппена.
Кліматичний регіон67
Субрегіон68

C. Вологий субтропічний клімат з м'якою зимою

Csb: Середземноморський клімат із помірним
літом
Якщо зміна кліматичних умов впливає на угіддя, то вкажіть характер цих змін:
(поле обмежено 1000 символами)
Сума активних температур /вище 10 ºС/ перевищує 2600 ºС. Особливо теплий мікроклімат у долині
ріки Дністер і гирлових ділянок долин його лівих приток.
Максимальна температура повітря влітку досягає 35-37º С, а найнижча температура настає при
надходженні в ці широти континентального арктичного повітря. Тоді абсолютний мінімум повітря
досягає 31-35 º морозу.
Середня температура найтеплішого місяця /липня/ - +18,4 º С, а найхолоднішого /січня/ - -5,9º С.
Період з температурою понад +10°С становить близько 168 діб. Заморозки характерні для періоду з
початку листопада до кінця березня. Середньорічна кількість опадів у районі затоки становить
близько 560 мм, найбільша кількість опадів припадає на весняно-літній період (70-80 % річної норми).
В період моніторингу (2012-2018) спостерігаються зростання середньої температури повітря та
зменшення кількості опадів, що згубно впливає на рівень водного басейну ВБУ та біорізноманіття.
4.4.2 Геоморфологічна характеристика
a) Мінімальна висота над рівнем моря (в метрах) (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
114
a) Максимальна висота над рівнем моря (в метрах) (онлайн форма РІЛ приймає лише числові
значення)
121
b) Положення в ландшафті / річковому басейні:
[ ] весь басейн річки
[ ] верхня частина басейну річки
[ ] середня частина басейну річки
[х] нижня частина басейну річки
[ ] більше ніж один басейн річки
[ ] не в басейні річки
[ ] прибережне
Вкажіть басейн (-и) річки. Якщо угіддя знаходиться в суббасейні, то зазначте також більший річковий
басейн. Для прибережної / морської ділянки, зазначте назву моря або океану.
(поле обмежено 1000 символами)
Басейн річки Дністер

4.4.3 Ґрунти
[х] мінеральні
67

A. Вологий тропічний клімат | B. Сухий клімат | C. Вологий субтропічний клімат з м'якою зимою | D. Вологий субтропічний клімат з холодною
зимою | E. Полярний клімат з надзвичайно холодними зимою і літом | H. Гірський клімат
68

Af: Клімат тропічних лісів (без сезону посухи) | Am: Мусонний клімат (короткий сухий сезон; сильні мусонні дощі в інші місяці) | Aw: клімат саван
(зимовий сухий сезон) | BWh: Клімат пустель (пустелі низьких широт) | BSh: Клімат субтропічних степів | BWk: Пустеля помірних широт | BSk:
Степ помірних широт (помірно посушливий) | Csa: Середземноморський клімат зі спекотним літом | Csb: Середземноморський клімат із помірним
літом | Cfa: Вологий помірний субтропічний клімат (без сезону посухи та спекотним літом) | Cfb: Морський помірний клімат західного узбережжя
(без сезону посухи та помірним літом) | Cfc: Морський помірний клімат західного узбережжя (без сезону посухи та холодним літом) | Dfa: Вологий
континентальний клімат (з суворою зимою, без сезону посухи та спекотним літом) | Dfb: Вологий континентальний клімат (з суворою зимою, без
сезону посухи та помірним літом) | Dwa: Вологий континентальний клімат (з суворою засушливою зимою та спекотним літом) | Dwb: Вологий
континентальний клімат (з суворою, засушливою зимою та помірним літом) | Dfc: Субарктичний клімат (сувора зима, без сезону посухи, холодне
літо) | Dfd: Субарктичний клімат (сувора, дуже холодна зима, без сезону посухи, холодне літо) | Dwc: Subarctic (Severe, dry winter, cool summer)
| Dwd: Субарктичний клімат (сувора дуже холодна та суха зима, холодне літо) | ET: Клімат тундри (полярна тундра, немає справжнього літа) |
EF: Клімат постійного морозу (багаторічні льоди) | H: Гірський клімат.

[ ] органічні
[ ] інформація відсутня
Типи ґрунтів схильні до змін в результаті зміни гідрологічних умов (наприклад, підвищення солоності
або підкислення)?
[ ] Так / [х] Ні

.

Додаткова інформація щодо ґрунтів (необов'язково)
(поле обмежено 1000 символами)
Поширені дерново-карбонатні грунти, місцями - з виходами корінних порід, а також поверхневослабокам'янисті грунти, розмиті, різної потужності.

4.4.4 Водний режим
Сталість водойми
Присутні? 69

Зміни в оновленні RIS 10

Зазвичай постійна вода представлена
Без змін
Джерело води, що зберігає характер угіддя
Присутні? 70
Переважаюче джерело
(надходження) води
Надходження води з підземних вод
Поступающі води з поверхневих вод

Зміни в оновленні RIS 10
Без змін

[х]

Поступающі води з дощів
Призначення води ( для чого використовується)
Присутні? 71

Без змін
Без змін

Зміни в оновленні RIS 10

Водозбірний басейн
Стабільність (стійкість) водного режиму
Присутні? 72

Без змін

Рівень води значною мірою стабільний

Без змін

Зміни в оновленні RIS 10

Додайте будь-які коментарі щодо водного режиму і його визначальних чинників (якщо це доречно).
Використовуйте це поле для надання пояснення щодо угідь зі складною гідрологією
(поле обмежено 1000 символами)
Заплава річки Смотрич змінюється по ширині: в деяких місцях вона звужується до 20 -50 м, в районі
дельти - розширюється до 600 м. Поточна швидкість течії становить 0,2-0,6 м/сек, на порожистих
ділянках – 1,0-2,0 м/сек. Особливістю річки є зменшення витрат водопілля по довжині річки вниз, що
пояснюється регулюючим впливом водосховища і карсту середньої частини басейну.
Взаємозв'язок поверхневих і підземних вод (опис екологічного характеру)
В угіддя впадають невеликі струмки та джерела з оточуючих вапнякових скель. Хоча основне
джерело живлення – підземні води. Водний режим у межах ВБУ залежить від стоку Дністра та
діяльності Дністровської ГЕС.
Режим стратифікації та змішування (опис екологічного характеру)

4.4.5 Режим наносів
69

Зазвичай постійна вода представлена | Зазвичай сезонні, ефемерні або періодичні води присутні | Невідомо

70

Поступающі води з дощів | Поступающі води з поверхневих вод | Поступающі води з підземних вод | Морська вода | Невідомо

71

Канали підземних вод | До нижньої течії водосховища | Морський | Невідомо

72

Рівень води значною мірою стабільний | Рівень води коливається (включаючи приливи) | Невідомо

[ ] В межах угіддя відбувається значна ерозія наносів
[х] Відбувається значне накопичення наносів в межах угіддя
[ ] Значне перенесення наносів відбувається в межах угіддя або через нього
[ ] Режим наносів є досить мінливим як за сезонами, так і упродовж року
[ ] Режим наносів не встановлено
Надайте додаткову інформацію про наноси (необов’язково)
(поле обмежено 1000 символами)
У зв'язку із переважно сталим рівнем води водосховища, наноси утворюються переважно в
паводковий період навесні.
Каламутність і колір води (опис екологічного характеру)
більшее 500 г/м3
Фотична зона водно-болотного угіддя (опис екологічного характеру)
Температура води (опис екологічного характеру)

4.4.6 pH води
[ ] Кисла (pH<5.5)
[х] Нейтральна (pH: 5.5-7.4 )
[ ] Лужна (pH>7.4)
[ ] Невідомий
Надайте більш детальну інформацію відносно pH (необов’язково)
(поле обмежено 1000 символами)
Динаміка величини pH свідчить про активність фотосинтетичних процесів в літній період,
обумовлена розвитком водоростей та повітряно-водної рослинності.
4.4.7 Солоність води
[х] Прісна (<0.5 г/л)
[ ] Солонувата (0.5-30 г/л)
[ ] Солона (30-40 г/л)
[ ] Розсіл (або ропа) (>40 г/л)
[ ] Невідомо
Надайте більш детальну інформацію про солоність (необов’язково)
(поле обмежено 1000 символами)
За результатами визанчення солоності встановлено, що води ВБУ належать до 3 класу як за
середніми, так і за найгіршими величинами, і характеризуються як "задовільні".
Розчинені у воді гази (опис екологічного характеру)
4.4.8 Розчинені або завислі поживні речовини у воді
[ ] Евтрофні
[х] Мезотрофні
[ ] Оліготрофні
[ ] Дистрофні
[ ] Невідомо
Надайте додаткову інформацію про розчинені або завислі поживні речовини (необов'язково)
(поле обмежено 1000 символами)
Розчинений органічний вуглець (опис екологічного характеру)
Окисно-відновний потенціал води та наносів (опис екологічного характеру)

Електропровідність води (опис екологічного характеру)

4.4.9 Особливості навколишньої території, які можуть вплинути на угіддя
Вкажіть, чи відрізняються ландшафт та екологічні характеристики в районі, який прилягає до
Рамсарського угіддя, і якщо так, то яким чином:
[ ] в цілому аналогічні
[х] значно відрізняються

.

Якщо навколишня територія відрізняється від Рамсарської, то вкажіть яким чином (позначте всі
категорії, які стосуються території):
[х] Навколишня територія має велику урбанізацію або розвиток
[х] Навколишня територія має більш високу щільність населення
[х] Навколишня територія має більш інтенсивне сільськогосподарське користування
[х] Навколишня територія істотно відрізняється ґрунтово-рослинним покривом або типами
природних середовищ
Опишіть інші особливості навколишньої місцевості: (поле обмежене 1000 символами)
4.5 Екосистемні послуги
4.5.1 Екосистемні послуги / переваги
Оберіть всі відповідні екосистемні послуги/переваги, що надаються в даний час угіддям, і вкажіть їх
відносну важливість у правій колонці.
Послуги/переваги, що надаються
Екосистемні послуги 73
Приклади74
Важливість / Обсяг /
Значущість 75
Водно-болотні
непродовольчі товари
Їжа для людини

Засоби існування для людини (наприклад,
риба, молюски, зерно).
Вода для виробництва енергії
(гідроелектроенергія)

середній

Приклади77

Важливість / Обсяг /
Значущість 19

Регулюючі послуги
Екосистемні послуги76
Підтримання гідрологічного
режиму.
Захист від ерозії. Контроль
забруднення і детоксикація.
Регулювання клімату

73

Підживлення підземних вод і стік.
середній
Збереження і доставка води в складі систем
водопостачання для сільського
господарства і промисловості.
Місцеве кліматичне регулювання.
Регулювання парникових газів,

Їжа для людини | Прісна вода | Водно-болотні непродовольчі товари | Біохімічні продукти| Генетичний матеріал

74

Засоби існування для людини (наприклад, риба, молюски, зерно) | Питна вода для людей та/або тварин | Вода для зрошуваного землеробства
| Вода для промисловості | Вода для виробництва енергії (гідроелектроенергія ) | Деревина | Паливна деревина/деревне волокно | Торф | Корм
для худоби | Очеретина і волокно | Інше | Вилучення матеріалу з біоти | Лікарські засоби| Гени толерантності до певних умов (наприклад,
солоність) | Гени стійкості до патогенів рослин | Декоративні види (живі і мертві)
75

не стосується ділянки| низький | середній | високий

76

Підтримання гідрологічного режиму | Захист від ерозії | Контроль забруднення і детоксикація | Регулювання клімату | Біологічна боротьба з
шкідниками і хворобами | Зменшення небезпеки
77

Підживлення підземних вод і стік | Збереження і доставка води в складі систем водопостачання для сільського господарства і промисловості

| Грунт, наноси та збереження поживних речовин | Очищення води/ обробка відходів або розчинення | Місцеве кліматичне регулювання |
Регулювання парникових газів, температури, опадів та інших кліматичних процесів | Підтримка хижаків та сільськогосподарських шкідників
(наприклад, птахів, що харчуються сараною) | Контроль повені | Стабілізація берегової лінії, берегів річок і захист від штормів

температури, опадів та інших кліматичних
процесів.
Стабілізація берегової лінії, берегів річок і
захист від штормів
Захист від ерозії.

Стабілізація берегової лінії, берегів річок і
захист від штормів

середній

Регулювання
клімату.Потрібно для
кожної послуги зробити
окрему строчку в таблиці.

Місцеве кліматичне регулювання.
Регулювання парникових газів,
температури, опадів та інших кліматичних
процесів.

середній

Контроль забруднення і
детоксикація.

Очищення води/ обробка відходів або
розчинення

середній

Культурні послуги
Екосистемні
послуги78

Приклади79

Важливість / Обсяг
/ Значущість 19

Відпочинок і
туризм.

Водні види спорту та розваги.
Пікніки, екскурсії, туризм. Спостереження за природою і
екологічний туризм.

Високий

Духовний і
надихаючий.

Натхнення. Культурна спадщина (історико-археологічне).
Сучасне культурне значення, в тому числі для мистецтва і
творчого натхнення, включаючи цінності буття.
Духовні та релігійні цінності. Естетика і почуття цінності місця.

Високий

Науковоосвітній.

Освітні заходи та можливості.
Важливі системи знань, важливість для дослідження (науководовідкові ділянки).
Місце довгострокового моніторингу.
Місце основних наукових досліджень.
Місце знаходження таксона.

Високий

Допоміжні послуги
Екосистемні послуги80
Біорізноманіття.

78

Приклади81
Підтримує різноманітність всіх форм життя,
включаючи рослини, тварин і мікроорганізми,
гени, які вони містять, та екосистеми, частиною
яких є вони.

Важливість / Обсяг /
Значущість 19
високий

Відпочинок і туризм | Духовний і надихаючий | Науково-освітній

79

Рекреаційне полювання та рибалка| Водні види спорту та розваги | Пікніки, екскурсії, туризм | Спостереження за природою і екологічний туризм
| Натхнення | Культурна спадщина (історико-археологічне) | Сучасне культурне значення, в тому числі для мистецтва і творчого натхнення,
включаючи цінності буття | Духовні та релігійні цінності | Естетика і почуття цінності місця | Освітні заходи та можливості | Важливі системи знань,
важливість для дослідження (науково-дослідні ділянки) | Місце довгострокового моніторингу| Місце основних наукових досліджень | Місце
знаходження таксона
80
81

Біорізноманіття | Ґрунтоутворення | Кругообіг поживних речовин | Запилення

Підтримує різноманітність всіх форм життя, включаючи рослин, тварин і мікроорганізми, гени, які вони містять, та екосистеми, частиною яких
є вони | Утримання осадів | Накопичення органічної речовини | Зберігання, утилізація, переробка та отримання поживних речовин | Зберігання
вуглецю/ секвестрація | Підтримка тварин-запилювачів

Кругообіг поживних
речовин.

Накопичення органічної речовини. Зберігання,
утилізація, переробка та отримання поживних
речовин.

Запилення
Підтримка тварин-запилювачів.
Інші екосистемні послуги, що не зазначені вище: (поле обмежено 1000 символами)

середній

середній

Зробіть орієнтовану оцінку приблизної кількості людей, які отримують безпосередню вигоду від
екологічних послуг, що надаються цим угіддям (оцініть принаймні у порядках величини: 10, 100,
1000, 10 000 і т. д.):
В межах угіддя:
1000
За межами угіддя:
1000
Чи проводилось оцінювання або дослідження з економічної оцінки екосистемних послуг, що
надаються цим Рамсарським угіддям?
[ ] Так / [ ] Ні / [х] Невідомо
У тому випадку, якщо для угіддя були проведені оцінка або дослідження економічної оцінки, було б
корисно надати інформацію про те, де можуть перебувати результати таких досліджень (наприклад,
посилання на веб-сайти або на опубліковану літературу): (поле обмежено 2500 символами)

4.5.2 Соціальні та культурні цінності
Чи вважається угіддя важливим на міжнародному рівні для його подальшого збереження, на
додаток до відповідних екологічних цінностей, прикладів значних культурних цінностей,
матеріальних або нематеріальних, пов'язаних з його походженням, збереженням та/або екологічним
функціонуванням? Якщо так, то просимо описати це значення за однією або декількома з наступних
чотирьох категорій. Ви не повинні перераховувати тут будь-які цінності, отримані в результаті
нераціонального використання або результатом якого є шкідливі екологічні зміни.
[ ] угіддя представляє собою модель раціонального використання водно-болотних угідь, що
демонструє застосування традиційних знань і методів управління і використання, які підтримують
екологічний характер водно-болотних угідь
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)

[ ] в межах угіддя є виняткові культурні традиції або записи колишніх цивілізацій, які вплинули
на екологічний характер водно-болотного угіддя
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)
[ ] екологічний характер водно-болотного угіддя залежить від його взаємодії з місцевими
громадами і корінними народами
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)
[ ] наявні відповідні нематеріальні цінності такі, як священні місця і їх існування тісно
пов'язане з підтриманням екологічного характеру водно-болотного угіддя
Опис, якщо можливо (поле обмежено 2500 символами)
4.6 Екологічні процеси
Цей розділ не призначений для заповнення в рамках стандартного РІЛ, але включений для повноти в
якості частини узгодженого формату "повного" опису екологічного характеру (ECD ), викладеного в
резолюції X. 15.
Первинна продукція (опис екологічного характеру)

Кругообіг поживних речовин (опис екологічного характеру)
Вуглецевий цикл (опис екологічного характеру)
Репродуктивність тварин (опис екологічного характеру)
Вегетаційна продуктивність, запилення, процеси регенерації, сукцесія, роль вогню і ін. ( опис
екологічного характеру)
Помітні взаємодії видів, включаючи випас худоби, хижацтво, конкуренцію, хвороби і патогени (опис
екологічного характеру)
Важливі аспекти, що стосуються поширення тварин і рослин (опис екологічного характеру)
Важливі аспекти, що стосуються міграції (опис екологічного характеру)
Тиск і тенденції, що стосуються будь-якого з перерахованих вище аспектів і / або стосуються цілісності
екосистем (опис екологічного характеру)

Як здійснюється управління угіддям?
5.1 Землеволодіння і обов’язки (керівники)
5.1.1 Форма власності на землю
Вкажіть чи відноситься ця категорія до Рамсарського угіддя, навколишньої території або до обох,
зазначивши відповідний(і) пункт (и).
Державна власність
Категорія82
В межах Рамсарського
Навколишня територія
угіддя
Державна/ Федеральна форма управління

[х]

[х]

Управління провінції / регіону / штату.
Місцева влада, муніципалітет, (під)район
і т. д.
Приватна власність
Категорія 83

[]

[х]

В межах Рамсарської
ділянки

Навколишня територія

[]

[х]

Інші типи приватних індивідуальних
власників
Інше
Категорія84

В межах Рамсарської
ділянки

Навколишня територія

[]

[]

82

Громадська земля (незазначено) | Державна/ Федеральна форма управління | Управління області / регіону / штату | Місцева влада, виконавча
влада, (під)район і т. д.| Інші форми державної власності
83

Кооператив / колектив (наприклад, фермерський кооператив)| Комерційний (компанія) | Фонд / неурядова організація / Траст |Релігійні
організації | Інші типи приватних індивідуальних власників
84

Точно не встановлене змішане володіння | Інформація відсутня| Землі громади / звичайні права

Надайте додаткову інформацію щодо режиму землекористування / власності (необов'язково): (поле
обмежено 1000 символами )

5.1.2 Адміністративний орган
Вкажіть місцевий офіс (-и) будь-якого агентства або організації, відповідальної за управління угіддям:
(поле обмежено 1000 символами)
Національний природний парк "Подільські Товтри" (відповідальний за природоохоронну та
рекреаційну діяльність)
Дністровське басейнове управління водних ресурсів (землі водного фонду)
Органи місцевої влади (Слобідсько-Кульчієвецька ОТГ)
Вкажіть ім'я та посаду особи (осіб), відповідальних за водно-болотне угіддя:
Оцишен Олександр Васильович, директор НПП «Подільські Товтри»
Поштова адреса: (поле обмежено 254 символами)
32301 площа Польський ринок, 6, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна
Адреса електронної пошти: (онлайн форма РІЛ приймає лише дійсні адреси електронної пошти,
наприклад, example@mail.com )
npptovtry@ukr.net
5.2 Загрози екологічного характеру і відповідні заходи (Управління)
5.2.1 Фактори (фактичні або можливі), які негативно впливають на екологічний характер
угіддя
Вкажіть чи відноситься ця категорія до Рамсарского угіддя, навколишньої території або до обох,
зазначивши відповідний(і) пункт (и).
Населені пункти (не сільськогосподарські)
Фактори, що негативно Реальна загроза
Потенційна
В межах угіддя
Навколишня
86
впливають на ділянку85
загроза29
територія
Житловий фонд та міські Високий рівень
райони
впливу

Високий рівень
впливу

[х]

[х]

Зони туризму і
відпочинку

Високий рівень
впливу

[х]

[х]

Високий рівень
впливу

Регулювання водного режиму
Фактори, що негативно Реальна загроза29
впливають на ділянку 87

Потенційна
загроза29

В межах
угіддя

Навколишня
територія

Зневоднення

Високий рівень
впливу

Високий рівень
впливу

[х]

[х]

Водозабір

Середній рівень
впливу

Середній рівень
впливу

[х]

[]

Каналізування і річкове
регулювання

Фактично
Фактично
(незначний вплив) (незначний вплив)
рівень впливу
рівень впливу

[х]

[х]

Засолення

Середній рівень
впливу

[х]

[х]

Середній рівень
впливу

85

Житловий фонд та міські райони | Торгові і промислові зони | Зони туризму і відпочинку | Не визначено

86

Низький рівень впливу | Середній рівень впливу| Високий рівень впливу | Не визначено

87

Зневоднення | Водозабір| Днопоглиблювальні роботи | Засолення| Попуск| Каналізування і річкове регулювання

Сільське господарство та аквакультура
Фактори, що негативно Реальна загроза29
впливають на ділянку
88

Потенційна
загроза29

В межах угіддя

Навколишня
територія

[]

[х]

Однорічні та багаторічні Фактично
Фактично
недеревні культури
(незначний вплив) (незначний вплив)
рівень впливу
рівень впливу
Виробництво енергії та видобуток корисних копалин
Реальна загроза29
Фактори, що
Потенційна
загроза29
негативно
впливають на
ділянку 89

В межах угіддя

Навколишня
територія

[х]

[х]

Відновлювана
Високий рівень
Високий рівень
енергетика
впливу
впливу
Транспортні і сервісні коридори
Фактори, що негативно
Реальна
Потенційна
впливають на ділянку 90
загроза29
загроза29
Автомобільні і залізничні
дороги

В межах угіддя

Навколишня
територія

Середній рівень
впливу

Середній рівень
впливу

[х]

[х]

Комунікації та лінії
Середній рівень
обслуговування (наприклад, впливу
трубопроводи)

Середній рівень
впливу

[х]

[х]

В межах
ділянки

Навколишня
територія

[х]

[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

[х]

[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

Використання біологічних ресурсів
Фактори, що негативно
Реальна
91
впливають на ділянку
загроза29
Рибальство та добування
водних ресурсів

Середній рівень Середній рівень
впливу
впливу

Людські вторгнення і порушення
Фактори, що негативно
Реальна
впливають на ділянку 92
загроза29
Рекреаційна та туристична
діяльність

Потенційна
загроза29

Потенційна
загроза29

Високий рівень Високий рівень
впливу
впливу

Природні модифікації системи
Фактори, що негативно
впливають на ділянку 93

Реальна
загроза29

Потенційна
загроза29

88

Однорічні та багаторічні недеревні культури | Лісові і целюлозні плантації| Тваринництво і скотарство | Морська і прісноводна аквакультура |
Не визначено
89

Буріння нафтових і газових свердловин | Видобуток корисних копалин | Відновлювана енергетика | Не визначено

90

Автомобільні і залізничні дороги | Комунікації та лінії обслуговування (наприклад, трубопроводи)| Судноплавні шляхи | Польоти літаків| Не
визначено
91

Полювання на наземних тварин | Збір наземних рослин | Вирубка і заготівля деревини | Рибальство та добування водних ресурсів | Не
визначено
92

Рекреаційна та туристична діяльність | Військова(напіввійськова) діяльність | Не визначено/ інше

93

Пожежа та пожежогасіння| Греблі і водокористування | Розчищення рослинності / перепрофілювання земель| Не визначено/ інше

Греблі і водокористування

Середній рівень Середній рівень
впливу
впливу

[х]

[х]

Пожежа та пожежогасіння

Середній рівень Середній рівень
впливу
впливу

[]

[х]

Розчищення рослинності/
Середній рівень Середній рівень
[х]
перепрофілювання земель
впливу
впливу
Інвазивні та інші проблемні види і гени
Фактори, що негативно
Реальна
Потенційна
В межах угіддя
впливають на ділянку 94
загроза29
загроза29
Інвазійні /чужорідні види

Високий рівень
впливу

Забруднення
Фактори, що негативно
впливають на ділянку 95

Високий рівень
впливу

Реальна
загроза29

Потенційна
загроза29

[х]

[х]

Навколишня
територія
[х]

В межах угіддя

Навколишня
територія

Побутові стічні води, міські Середній рівень
стічні води
впливу

Середній рівень
впливу

[х]

[х]

Сміття й тверді відходи

Високий рівень
впливу

[х]

[х]

[х]

[х]

Високий рівень
впливу

Сільськогосподарські та
Високий рівень Високий рівень
лісові стоки
впливу
впливу
Геологічна подія
Реальна загроза29
Фактори, що негативно
Потенційна
96
впливають на ділянку
загроза29
Лавини/зсуви

Зміна клімату і сувора погода
Фактори, що негативно
впливають на ділянку97

Фактично
(незначний вплив)
рівень впливу

Реальна
загроза29

Фактично
(незначний вплив)
рівень впливу

Потенційна
загроза29

В межах
угіддя

Навколишня
територія

[]

[х]

В межах угіддя Навколишня
територія

Періоди посухи

Високий рівень Високий рівень
[х]
впливу
впливу
Опишіть будь-які інші загрози (необов'язково): (поле обмежено 2500 символами)

[х]

5.2.2 Правовий природоохоронний статус
Назвіть будь-який інший відповідний природоохоронний статус на глобальному, регіональному чи
національному рівні і вкажіть прикордонні зв'язки з Рамсарським угіддям:
Глобальні правові позначення
Тип позначення 98
Назва області
Інформація онлайн Збіг з Рамсарським угіддям99
url
94

Інвазійні /чужорідні види | Проблемні місцеві види | Привнесений генетичний матеріал | Не визначено

95

Побутові стічні води, міські стічні води | Промислові і військові стоки | Сільськогосподарські та лісові стоки | Сміття й тверді відходи |
Забруднюючі речовини, що переносяться повітрям | Надлишок тепла, шуму, світла | Не визначено
96

Вулкани | Землетруси/ цунамі | Лавини/зсуви | Не визначено

97

Трансформація місця проживання | Періоди посухи| Екстремальна температура | Шторми та повені | Не визначено

98

Об'єкт Всесвітньої спадщини | Біосферний заповідник ЮНЕСКО | Інше глобальне позначення

99

Повністю / частково

Регіональні (міжнародні) правові позначення
Тип
Назва області
Інформація онлайн url
позначення100
Національні правові позначення
Тип позначення
Назва області
Національний
Подільські Товтри
природний парк
Необов’язкові позначення
Тип позначення101
Назва
області

Інформація онлайн url

http://www.npptovtry.org.ua

Інформація онлайн url

Збіг з Рамсарським
угіддям 42

Збіг з Рамсарським
угіддям 42
повністю

Збіг з Рамсарським
угіддям 42

5.2.3 Категорії районів, що знаходяться під охороною МСОП (Міжнародний союз охорони
природи) (2008)
[ ] Ia Заповідник
[ ] Ib Зона дикої природи: природоохоронна територія, створена в основному для захисту дикої
природи
[х] II Національний парк: природоохоронна територія, створена в основному для захисту
екосистем і місць відпочинку
[ ] III Пам'ятник природи: природоохоронна територія, створена в основному для збереження
специфічних природних особливостей
[ ] IV Контроль над природним середовищем / видами: природоохоронна територія
охороняється головним чином для її збереження шляхом управління
[ ] V Охорона ландшафту / морського ландшафту: природоохоронна територія, створена
головним чином для збереження і відновлення ландшафтів
[ ] VI Захищена область природних ресурсів: природоохоронна територія, створена головним
чином для сталого використання природних екосистем
5.2.4 Основні заходи з збереження
Правовий захист
Заходи102
Статус103
Правовий захист
Виконаний
Природне середовище
Заходи104

Статус46

Ініціативи / контроль у галузі комплексного управління водозбірними
басейнами

Частково реалізований

Покращення якості води

Частково реалізований

Управління та поліпшення середовища існування

Частково реалізований

100

EU Natura 2000 | Інше міжнародне позначення

101

Ключова орнітологічна територія | Важлива рослинна територія| Інші недержавні позначення

102

Правовий захист

103
104

Запропонований | Частково реалізований| Виконаний

Ініціативи/контроль у галузі комплексного управління водозбірними басейнами | Покращення якості води | Управління та поліпшення
середовища існування| Управління та відновлення гідрології | Рекультивація | Управління ґрунтами | Контроль над змінами цільового
призначення земель | Наявність зелених коридорів

Вид

Заходи105

Статус46

Програма управління над рідкісними видами, що
перебувають під загрозою зникнення

Частково реалізований

Реінтродукція

Частково реалізований

Контроль щодо інвазійних чужорідних рослин

Частково реалізований

Контроль щодо інвазійних чужорідних тварин
Види антропогенної діяльності
Заходи106

Частково реалізований

Статус46

Управління водозабором

Частково реалізований

Регулювання відходів

Частково реалізований

Управління та регулювання рибництва

Частково реалізований

Контроль за збором врожаю та незаконним полюванням

Частково реалізований

Регулювання / управління рекреаційною діяльністю

Частково реалізований

Комунікація, Освіта, участь та просвітницька діяльність

Частково реалізований

Науково-дослідна робота

Частково реалізований

Інше: ( поле обмежено 2500 символами)

.

.
.

5.2.5 Планування управління
Існує конкретний план управління ділянкою?
107
Так
Здійснено план/планування управління?
[х] Так / [ ] Ні
План управління охоплює
108
Уся територія Рамсарської ділянки
В даний час план управління підлягає перегляду та оновленню?
[х] Так / [ ] Ні
Була проведена оцінка ефективності управління ділянкою?
[ ] Так / [х] Ні
Надайте посилання відносно плану конкретної ділянки або інший відповідний план управління, якщо
він доступний через Інтернет або завантажте його в розділі "додаткові матеріали": (поле обмежено
500 символами)
Управління водно-болотними угіддями Кам'янецького Придністров'я, Додаток А План управління
ВБУ "Бакотська затока" та "Пониззя річки Смотрич"

105

Програма управління над рідкісними видами, що перебувають під загрозою зникнення | Реінтродукція| Контроль щодо інвазійних чужорідних
рослин | Контроль щодо інвазійних чужорідних тварин
106

Управління водозабором | Регулювання відходів | Управління тваринництвом/відчуження тваринництва (за винятком рибальства) |
Управління та регулювання рибництва | Контроль за збором врожаю та незаконним полюванням | Регулювання / управління рекреаційною
діяльністю | Комунікація, Освіта, участь та просвітницька діяльність | науково -дослідна робота
107

Так | Ні | В порядку підготовки

108

Уся територія Рамсарської ділянки | Частина території Рамсарської ділянки

Якщо угіддя є офіційною транскордонною ділянкою, як зазначено в розділі Дані та місце
розташування > Розташування ділянки, існують загальні процеси планування управління з іншою
Договірною стороною?

[ ] Так / [х] Ні
Вкажіть чи пов’язані з угіддям Рамсарський центр, чи інший навчальний заклад або туристичний
об'єкт, чи освітня або гостьова програма: (поле обмежено 1000 символами)
URL Веб-сторінки, що пов'язана з угіддям (у разі необхідності):

5.2.6 Планування відновлення
Чи є конкретний план відновлення?
109
Так, є план

.

.

Чи було реалізовано цей план?
[] Так / [х] Ні
План відновлення охоплює:
110
Уся територія Рамсарської ділянки
Чи переглядається або оновлюється план на даний момент?
[х] Так / [ ] Ні
Якщо відновлення здійснюється з метою зменшити або відреагувати на загрозу ( -и), зазначені в
даному РІЛ, вкажіть їх (поле обмежено 1000 символами)

5.2.7 Реалізоване або запропоноване спостереження
Спостереження111

Статус112

Спостереження за водним режимом

Реалізовано

Якість води

Реалізовано

Фітоценоз

Реалізовано

Види рослин (шиверекія подільська, сон
великий, види роду Цибуля)

Реалізовано

Співтовариство тварин

Реалізовано

Види тварин (пугач)

Реалізовано

Птахи
Реалізовано
Вкажіть інші заходи з моніторингу: (поле обмежено 2500 символами)

Додаткові матеріали
109

Оберіть вартість | Немає необхідності | Ні, ділянку вже відновлено | Ні; але відновлення необхідно | Ні, але план розробляється | Так, є план

110

Уся територія Рамсарської ділянки | Частина території Рамсарської ділянки

111

Спостереження за водним режимом | Якість води | Якість ґрунту | Фітоценоз | Види рослин | Співтовариство тварин | Види тварин (прохання
вказати)| Птахи
112

| Реалізовано | Запропоновано

6.1 Додаткові звіти та документи
6.1.1 Бібліографічне посилання
(поле обмежено 2500 символами)
1. Управління водно-болотними угіддями Кам'янецького Придністров'я: монографія /
В.І. Карамушка, Л.Г. Любінська, М.Д. Матвєєв, О.П. Кучинська, І.П. Касіяник, А.І. Ющук,
Н.А. Чайка, В.Б. Гаврилюк, М.М. Рябий, О.С. Тарасова, М.В. Дребет, А.О. Нікітін, М.І. Козак,
В.А. Колодій. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошинський, 2011. – 170 с.
2. Водно-болотні угіддя Поділля: монографія / за ред. Балашова Л.С., Любінської Л.Г.,
Матвєєва М.Д., Касіяник І.П. – Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2014. – 240 с.
6.1.2 Додаткові звіти та документи
6.1.3 Фотографія(-ї) ділянки
Прохання надати хоча б одну фотографію угіддя:
Файл
Власник
Дата, коли був
Заголовок
авторського права зроблений знімок
Дребет М.

19.10.2018

ВБУ Пониззя
річки Смотрич

[х] Я підтверджую, що я фотограф, дійсний володар прав на фотографію( -ї), або уповноважений
представник організації, яка є дійсним володарем прав на фотографію ( - ї), і цим самим я надаю
остаточне, безстрокове і безоплатне право використовувати, відтворювати, редагувати, демонструвати,
передавати, створювати похідні роботи, змінювати, публікувати, наносити логотипи і і іншим чином
використовувати надану фотографію (-ї) Секретаріату Рамсарської Конвенції, його філіям та партнерам
в некомерційних цілях у зв'язку з місією Рамсарської Конвенції. Це включає, але не обмежується,
внутрішніми і зовнішніми публікаціями і матеріалами, подання на веб -сайти Рамсарської Конвенції або
будь-якого приєднаного органу, а також будь -які інші канали зв'язку, при цьому в усіх опублікованих
формах авторські права належать правовласнику. Точність усіх поданих даних покладається на заявника
чи організацію, яка передала на розгляд фотографію (-ї). Надаючи фотографію(-ї), я погоджуюся з
вищезгаданими умовами, особисто або від імені організації, уповноваженою посадовою особою якої я є,
засвідчуючи, що Секретаріат Рамсарської Конвенції, його філії та партнери відкрито звільнені від
відповідальності за будь-які витрати, або збитки, які виникають в результаті використання представленої
фотографії (- ій) і будь-якої додаткової наданої інформації.

6.1.4 Назва листа та пов'язані з ним дані
Буквене позначення*
Дата призначення
Кількість бажаних сертифікатів (онлайн форма РІЛ приймає лише числові значення)
2

Упорядковано с.н.с. Дребет М.В., с.н.с. Горбняк-Юліна Л.Т.

10.3. Європейський червоний список видів тварин і рослин, що знаходяться під
загрозою зникнення у світовому масштабі.
Наводиться Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні на території
Хмельницької області.
Таблиця 10.3.1.

№
з/п

Назва (лат.)

1.

Acherontia atropos

2.
3.
4.
5.
6.

Aglia tau
Anax imperator
Apatura iris
Aromia moschata
Asilus crabroniformis

7.
8.
9.

Astacus astacus
Bombus pomorum
Callimorpha
dominula
Calopteryx virgo
Calosoma sycophanta
Carabus bessarabicus
Carabus estreicheri
Carabus hungaricus
Catocala sponsa

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16. Cerambyx cerdo
17. Coenonympha hero
18. Cordulegaster boltoni
19. Dorcadion equestre
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dytiscus latissimus
Eudia pavonia
Eudia spini
Hamearis lucina
Hemaris tityus
Hirudo medicinalis

26. Hyles nicaea
27. Iphiclides podalirius

Назва (укр.)

Членистоногі
Бражник мертва
голова
Сатурнія руда
Дозорець-імператор
Райдужниця велика
Вусач мускусний
Ктир
шершнеподібний
Рак широкопалий
VU
Джміль яскравий
Ведмедицягосподиня
Красуня-діва
Красотіл пахучий
Турун бессарабський
Турун Ештрайхера
Турун угорський
Стрічкарка
орденська малинова
Вусач великий
VU
дубовий західний
Сінниця Геро
Кордулегастер
кільчастий
Вусач-коренеїд
хрестоносець
Плавунець широкий VU
Сатурнія мала
Сатурнія середня
Люцина
Бражник скабіозовий
П’явка медична
LR/
nt
Бражник південний
молочайний
Подалірій

V

3

V

Рідкісний

CR

Вразливий
Вразливий
Вразливий
Вразливий
Вразливий

CR
VU
VU
VU
VU

Вразливий
Вразливий
Вразливий

CR
VU
EN

Вразливий
Вразливий
Вразливий
Вразливий
Вразливий
Рідкісний

VU
VU
VU
VU
VU
EN

E

2

Вразливий

EN

*

2

Вразливий
Вразливий

EX
VU

Вразливий

VU

Невизначений
Рідкісний
Зникаючий
Вразливий
Рідкісний
Зникаючий

DD
CR
CR
VU
EN
EN

Рідкісний

EN

Вразливий

LC

E

2

І

3

28.
29.
30.
31.
32.

Limenitis populi
Lucanus cervus
Marumba quercus
Nymphalis vaualbum
Ocypus curtipennis

33. Osmoderma
barnabita
34. Papilio machaon
35. Parnassius
mnemosyne
36. Pericallia matronula
37. Plebeius pylaon
38. Proserpinus
proserpina
39. Psarus abdominalis
40. Satanas gigas
41. Saturnia pyri
42. Scarabaeus sacer
43. Scutigera coleoptera
44. Sympetrum
pedemontanum
45. Xylocopa violacea
46. Zerynthia polyxena
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Пасмовець тополевий
Жук-олень
Бражник дубовий
Сонцевик фау-біле
Бистрик
короткокрилий
Жук-самітник
VU E
Махаон
Мнемозина

*

Ведмедиця велика
Синявець Пилаон
Бражник Прозерпіна DD V
Псарус черевастий
Ктир велетенський
Сатурнія велика
Скарабей священний
Скутигера звичайна
Бабка перев’язана

Вразливий
Рідкісний
Рідкісний
Невизначений
Вразливий

CR
NT
NT
EX
EN

2

Вразливий

VU

2

Вразливий
Вразливий

LC
EN

2

Вразливий
Вразливий
Рідкісний

VU
CR
CR

Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Зникаючий
Зникаючий
Вразливий

EN
VU
VU
EN
CR
VU

Рідкісний
Вразливий

LC
CR

Зникаючий
Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Зникаючий
Зникаючий

СR
LC
VU
EN
DD
DD

Вразливий
Вразливий
Вразливий

VU
DD
DD

Зникаючий

VU

Вразливий

DD

Вразливий
Вразливий
Зникаючий
Зникаючий

EN
EN
СR
CR

Рідкісний
Вразливий
Рідкісний
Рідкісний
Рідкісний
Вразливий
Рідкісний
Рідкісний

CR
СR
CR
EN
СR
СR
EN
LC

3

Е

Ксилокопа фіолетова
Поліксена
* 2
Міноги, променепері риби
Acipenser ruthenus
Стерлядь
VU
3
Alburnoides rossicus
Бистрянка руська
Barbus barbus
Марена звичайна
Carassius carassius
Карась звичайний
Eudontomyzon mariae Мінога українська
V* 3
Gymnocephalus
Йорж-носар
acerinus
Leuciscus leuciscus
Ялець звичайний
Lota lota
Минь річковий
Romanogobio
Білоперий пічкур
3
kesslerii
дністровський
Rutilus frisii
Вирезуб
3
причорноморський
Плазуни та амфібії
Bombina variegata
Джерлянка
2
жовточерева
Coronella austriaca
Мідянка європейська
2
Lacerta viridis
Ящірка зелена
2
Rana dalmatina
Жаба прудка
2
Zamenis longissimus
Полоз лісовий
2
Птахи
Anas strepera
Нерозень
3
Aquila chrysaetos
Беркут
2
Aquila clanga
Підорлик великий
VU EN 2
Aquila pomarina
Підорлик малий
2
Asio flammeus
Сова болотяна
2
Aythya nyroca
Чернь білоока
NT VU 3
Bubo bubo
Пугач
2
Bucephala clangula
Гоголь
3

2

2

1,2
1,2 2
1,2 2
1,2 2
2
1,2*
2
1,2*

Buteo rufinus
Charadrius hiaticula
Ciconia nigra
Circaetоs gallicus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Columba oenas
Coracias garrulus
Dendrocopos leucotos
Falco cherug
Falco peregrinus
Grus grus
Haematopus
ostralegus
84. Hieraaetus pennatus
85. Haliaeetus allbicilla

Канюк степовий
Пісочник великий
Лелека чорний
Змієїд
Лунь польовий
Лунь степовий
Лунь лучний
Голуб-синяк
Сиворакша
Дятел білоспинний
Балабан
Сапсан
Журавель сірий
Кулик-сорока

86. Himantopus
himantopus
87. Lanius excubitor
88. Lyrurus tetrix
89. Mergus serrator
90. Milvus migrans
91. Milvus milvus
92. Monticola saxatilis
93. Netta rufina
94. Otus scops
95. Pandion haliaetus
96. Picoides tridactylus
97. Picus viridis
98. Platalea leucorodia
99. Plegadis falcinellus
100. Sturnus roseus
101. Strix uralensis

Кулик-довгоніг

102. Tetrastes bonasia
103. Tringa stagnatilis

105. Barbastella
barbastellus
106. Cricetus cricetus
107. Crocidura leucodon

Орябок
3
Коловодник
2 1,2
ставковий
Сипуха
2
Ссавці
Широковух
NT VU 2 2*
європейський
Хом’як звичайний
2
Білозубка білочерева
3

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Вовчок садовий
Лилик північний
Лилик пізній
Кіт лісовий
Видра
Горностай
Норка європейська
Тхір чорний

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

104. Tyto alba

Eliomys quercinus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Felis silvestris
Lutra lutra
Mustela erminea
Mustela lutreola
Mustela putorius

Орел-карлик
Орлан-білохвіст

2
2
2
2
2
NT EN 2
2
3
NT VU 2
2
2
2
2
3

1,2
2*
2*
1,2
1,2
1,2
1,2

2
2
2
2
2

2
2
2 1
1,2 2

2 1,2 2
333 2 1,2 2
33
2 2*

Сорокопуд сірий
2
Тетерук
3
Крех середній
3 2
Шуліка чорний
VU 2 1,2
Шуліка рудий
NT
2 1,2
Cкеляр строкатий
2 2
Чернь червoнодзьоба
3 1,2
Совка
2
Скопа
2 2
Дятел трипалий
2
Жовна зелена
2
Косар
2 2*
Коровайка
2 2*
Шпак рожевий
2
Сова довгохвоста
2

NT NT 3
2 2*
2 2*
2
NT NT 2
3
EN EN 2
3

2
2
2
2
2
2

2

2
1

Рідкісний
Рідкісний
Рідкісний
Рідкісний
Рідкісний
Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Зникаючий
Рідкісний
Вразливий
Рідкісний
Рідкісний
Вразливий

VU
VU
EN
СR
VU
VU
EN
СR
EX
DD
VU
VU
VU
VU

Рідкісний
Рідкісний

СR
СR

Вразливий

VU

Рідкісний
Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Зникаючий
Рідкісний
Рідкісний
Рідкісний
Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Вразливий
Вразливий
Рідкісний
Недостатньо
відомий
Вразливий
Зникаючий

LC
EX
DD
VU
DD
EX
VU
EN
СR
СR
VU
СR
СR
VU
DD

Зникаючий

EX

Зникаючий

LC

Неоцінений
Недостатньо
відомий
Зникаючий
Рідкісний
Вразливий
Вразливий
Неоцінений
Неоцінений
Зникаючий
Неоцінений

СR
VU

EN
NT

DD
СR
NT
СR
LC
NT
DD
СR

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Mustela eversmanni
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis brandtii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Nannospalax
leucodon
Neomys anomalus
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusіi
Pipistrellus
pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus
hipposideros
Spalax zemni

134. Spermophilus citellus

Тхір степовий
Нічниця війчаста
Нічниця довговуха
Нічниця північна
Нічниця ставкова
Нічниця водяна
Нічниця велика
Нічниця вусата
Сліпак білозубий

2
2
NT VU 2
2
NT NT 2
2
2
2
DD

Рясоніжка мала
Вечірниця руда
Нетопир білосмугий
Нетопир лісовий
Нетопир карлик
Вухань бурий
Вухань сірий
Підковоніс малий

3
2
2
2
3

2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*

2*
2*
2*
2*

2 2*
2 2*
NT 2 2*

Сліпак подільський

VU VU

Ховрах
європейський
Лилик двоколірний

VU VU 2

Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Рідкісний
Зникаючий
Вразливий
Вразливий
Вразливий
Недостатньо
відомий
Рідкісний
Вразливий
Вразливий
Неоцінений
Вразливий

EX
VU
СR
VU
VU
LC
LC
NT
DD

Вразливий
Рідкісний
Вразливий

LC
EN
LC

Недостатньо
відомий
Зникаючий

DD

VU
LC
СR
EN
EN

СR

135. Vespertilio murinus
2 2*
Вразливий
VU
Позначки:
МСОП — Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (оцінка видів за станом на
жовтень 2009 р.).
Категорії: EX (Extinct) – зниклий; EW (Extinct in the Wild) – зниклий у дикому стані; СR
(Critically Endangered) – такий, що перебуває у критичному стані; EN (Endangered) –
такий, що перебуває у небезпечному стані; VU (Vulnerable) – вразливий; NT (Near
Threatened) – близький до стану загрози зникнення; LC (Least Concern) – відносно
благополучний; DD (Data Deficient) – брак даних; NE (Not Evaluated) – неоцінений.
ЄЧС — статус видів згідно Європейських червоних списків: для ссавців — за The Status and
Distribution of European Mammals (2007); для птахів — за Birds in Europe (2004); для
плазунів — за European Red List of Reptiles (2009); для амфібій — за European Red List of
Amphibians (2009).
Категорії: CR (Critically endangered) – критичний стан загрози; DD (Data deficient) –
недостатньо відомий; EN (Endangered) – загрозливий; LC (Least concern) – поза
загрозою; NT (Near threatened) – близький до стану загрози; VU (Vulnerable) – вразливий.
БЕ — Бернська конвенція: «2» — Додаток II; «3 » — Додаток III.
БО — Боннська конвенція: «1» — Додаток I; «2 » — Додаток II; види, які відмічені зірочками
додатково охороняються самостійними угодами: EUROBATS, AEWA, ACCOBAMS.
CITES — Вашингтонська конвенція: «1» — Додаток I; «2 » — Додаток II.
ЧКУ — Червона книга України (2009).
Регіональний червоний список тварин Хмельницької області – охоронні статуси видів на
території Хмельницької області за категоріями: EX – зниклий; EW – зниклий у дикому
стані; СR – такий, що перебуває у критичному стані; EN – такий, що перебуває у
небезпечному стані; VU – вразливий; NT – близький до стану загрози зникнення; LC –
відносно благополучний; DD – брак даних; NE – неоцінений.
Укладачі: Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Тарасенко М.О., Мартинюк В.Ю, Гордій Н.М.,
Григорчук А.А., Новак В.О., Ліщук А.В., Ільїнський С.В.

11. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО РОКУ
До метеорологічних особливостей 2018 природного року слід віднести: Зима коротка, сніжна,
помірно холодна. Весна коротка, холодна, із різким похолоданням до -9 о С, та випадінням 30 см снігу.
Літо найдовше з 2006 року. За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення кількості та
сили літніх буревіїв, зливових дощів із градом, посилення вітру до 30 м/с. Осінь найкоротша з 2006
року.
У зв'язку із аномальним підвищенням температури повітря до +5-+10°С з грудня 2017р. весняна
вегетація 2018 року, окремих видів рослин, розпочалась на 2-2,5 місяці раніше, у інших видів –
спостерігалось повторне цвітіння. Впродовж лютого-березня випав сніг, спостерігались заморозки.
Тому вегетація продовжилась у рослин лише в кінці березня.
У 2018 році проводилась підготовка оновлених інформаційних описів (паспортів) водно
болотних угідь міжнародного значення в рамках Рамсарської конвенції про водно -болотні угіддя, що
мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів. У 2018
році наукові співробітники національного парку були залученні до проведення хіроптерологічної
експертизи територій, та оцінки можливих негативних впливів будівництва та експлуатації проектів
вітрової енергетики на кажанів та можливого негативного впливу на кажанів під час реконструкції
магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" в рамках виконання настанов «Оселищної
Директиви» («Директива Ради 92/43/ЄЕС про збереження природних оселищ та видів природної
фауни та флори»), яка містить зобов’язання і рекомендації Бернської конвенції та Угоди Evrobats.
У 2018 році відбулась планова атестація наукових працівників науково -дослідного відділу
національного природного парку «Подільські Товтри»: Свиридюк Дмитро Олександрович, Дребет
Михайло Васильович, Григорчук Артем Анатолійович, Мартинюк Вадим Юрійович, Горбняк -Юліна
Леся Тарасівна, Касіяник Любов Василівна.
Основні засоби та обладнання для науково-дослідного відділу придбані в 2018 році:
комп’ютерна техніка – 9 одиниць на суму 186 тис. 387 грн; фототехніка (фотоапарат, 2 об’єктиви,
карти пам’яті, рюкзак) – на суму 37 тис. 761 грн.; ліхтар налобний – 2 шт. на суму 3 тис. 880 грн;
обладнання для лісівничих досліджень (бусоль, мирна вилка (2 шт.), висотомір) – на суму 8 тис.
110 грн.
У сезоні 2018-2019 рр. завершується перша частина заходів за Програмою «Збереження і
відтворення популяцій рукокрилих ссавців Центрального Поділля на 2014 -2019 роки». Виконанні
заплановані дослідження з моніторингу чисельності кажанів в ключових зимових сховищах Поділля.
Результати проведеної роботи та пропозиції щодо подальших наукових досліджень будуть
представлені у вигляді звіту до закінчення 2019 року.
Впродовж 2018 року співробітниками науково-дослідного відділу було підготовлено та
опубліковано 10 публікацій на різноманітну тематику. Зокрема, взято участь у підготовці матеріалів
до чергового видання Червоної книги України. Вперше, було опубліковано результати кількарічної
роботи контакт-центру з рукокрилих, що діє при НПП «Подільські Товтри». Було проведено оцінку
процесам трансформації ксерофітних трав’яних фітоценозів Національного природного парку
"Подільські Товтри" під впливом природного поновлення Pinus sylvestris L. що особливо гостро
проявляється в умовах парку. Важливим з точки зору збереження природно-заповідного фонду
України є публікація, присвячена характеристиці сучасного стану та заходам збереження паркупам’ятки садово-паркового мистецтва «Чемеровецький». Наводимо бібліографічні дані наведених
вище матеріалів.
1. Дребет М.В. Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля (Україна) за
результатами роботи контакт-центру з рукокрилих. Theriologia Ukrainica. 2018. Vol. 16: 145–148;
2. Дребет М., Мартинюк В., Григорчук А. Види ссавців включених до Червоної книги України,
що поширені на території нпп «Подільські Товтри». Матеріали до 4 -го видання Червоної книги
України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 1. – Київ, Інститут
зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. С. 260-264;
3. Одукалець І.О., Пашкевич Н.А., Коротка І.А., Любінська Л.Г., Горбняк Л.Т. Трансформація
ксерофітних трав’яних фітоценозів Національного природного парку "Подільські Товтри" під впливом
природного поновлення Pinus sylvestris L. // Укр. бот. журнал. – 2018. – Т. 75 (1). – С. 59 – 69.
4. Свиридюк Д.О., Кучинська О.П., Горбняк -Юліна Л.Т. Парк-пам ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення "Чемеровецький": сучасний стан та заходи збереження // / Збірник

наукових праць за матер. міжнар. наук.-прак. конф. "Подільські читання". Подільські читання. Епоха
природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика (м. Кам’янець -Подільський, 9–11 жовтня,
2018 р.). – К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 418 – 423.
Національний природний парк «Подільські Товтри» виступав організатором та
співорганізатором щорічних конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо. У 2018 році
було організовано щорічну зустріч присвячену відзначенню Дня водно -болотних угідь (лютий 2018),
спільно із КПНУ імені Івана Огієнка та Західноукраїнським орнітологічним товариством проведено
щорічну XVIII Всеукраїнську студентську орнітологічну школу-семінар «Орнітофауна та методи її
дослідження» з відповідними майстер-класами (квітень 2018), ХХ регіональну науково-практичну
конференцію «Молоді дослідники – природі Поділля» (квітень 2018), щорічну конференцію
"Подільські читання 2018" (жовтень 2018). Взято участь у науково -практичному семінарі,
організованому на базі кафедри екології КПНУ імені Івана Огієнка на тему – «Актуальні напрями
наукових досліджень екологічних проблем Поділля». В листопаді 2018 року взято участь у науково практичному семінарі «ВБУ України міжнародного значення: сучасний стан, тенденції змін,
перспективи моніторингу» та ряді інших заходах.
Впродовж року співробітники науково-дослідного відділу НПП «Подільські Товтри» були
організаторами ряду навчальних екскурсій та лекцій в рамках навчального курсу «Визначення птахів
BirdID Ukraine» від Норвежського університету (Nord University).
В рамках цього ж проекту взято участь в міжнародному семінарі Bird ID workshop (Хорватія,
м. Загреб), метою якого був обмін досвідом між тренерами країн -учасниць проекту та підготовка
планів виконання проекту на наступний рік.
Працівники установи у 2018 році взяли участь у важливому міжнародному семінарі (запрошені
країни: Аргентина, Україна, Узбекистан, Індія, Таїланд) з водно -болотних угідь і міграцій птахів,
збереження та управління угіддями під ініціативою – "Один пояс один шлях", Китай, серпень 2018
(Seminar on Wetland and Migratory Bird Conservation and Management for Foreign Officials under Belt &
Road Initiative), в ході якого ознайомились з водно-болотними угіддями Китаю, шляхами управління
та збереження водно-болотних угідь, з роботою та взаємодією еколого-освітніх центрів на територіях
ВБУ та парків з населенням.
Еколого-освітня робота була і залишається одним із пріоритетних напрямків роботи НПП
«Подільські Товтри». На території національного парку в 2018 році діяло шість екоцентрів: в
адміністративному корпусі, в смт Сатанів, в смт Стара Ушиця, на базі Китайгородської та Гораївської
ЗОШ, в ДПТНЗ "Кам'янець-Подільське ВПУ". У 2018 році музей природи в центральному офісі
відвідало 248 осіб, Староушицький екоцентр – 411 осіб, Сатанівський екоцентр – 118 осіб.
Протягом року було проведено 51 екоосвітню акцію. Організовано 8 семінарів та круглих столів.
Також провідні фахівці з екоосвіти проводили тематичні уроки екологічної тематики в
навчальних закладах міста та районів територій парку (41 урок).
Опубліковано та підготовлено до друку путівник (туристична карта) об'єктами ПЗФ та
рекреаційними зонами Парку, буклети «Збережемо первоцвіти» та календарики до акції Європейська
ніч кажанів. Опубліковано 9 статей у місцевій пресі. Проведено 14 радіопередач. На території НПП
«Подільські Товтри» розроблено 11 екостежок, 4 з яких промарковано. Впродовж 2018 року екологічні
стежки Парку відвідало 13 436 осіб.
Упорядковано с.н.с. Дребет М.В.

ДОДАТКИ

Підгодівля білих лелек за погіршення погодніх умов в час веснянної міграції - березень 2018 року.

Природоохоронна акції «Я прибрав – твоя черга!», присвячена Міжнародному дню чистих берегів
річок, морів та океанів (International Clean Beach Day).

Природоохоронні заходи в межах НПП Подільські Товтри. Боротьба з інвазивними видами,
весна 2018

Рейди служби державної охорони ПЗФ НПП Подільські Товтри

Природоохоронні заходи з відновлення рослинного покриву території оглядового майданчика
над Бакотським скельно-печерним монастирем в межах кварталу 59
території НПП “Подільські Товтри”.
До та після заходів.

2 лютого 2018 р. в НПП «Подільські Товтри» проведено
чергове засідання Асоціації Дністровських парків

Круглий стіл до Міжнародного дня водно-болотних угідь 2018

Презентація книги «Водно-болотні угіддя Поділля»
за участі автора Людмили Григорівни Любінської, доктора біологічних наук

XVIII Всеукраїнська студентська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її
дослідження» - 23-27 квітня 2018 року. Майстер-клас із виготовлення тушок із загиблих птахів

XVIII Всеукраїнська студентська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її
дослідження» - 23-27 квітня 2018 року. Ранкові обліки птахів

Всеукраїнська практична ботанічна школа-семінар
“Особливості дослідження рідкісних видів рослин”

Кропив'янка чорноголова Sylvia atricapilla - частковий альбінос.
Виявлений на території Кам'янець-Подільського ПОНДВ, навесні 2018 р.

Орнітологічні навчальні заняття в рамках навчального курсу «Визначення птахів BirdID Ukraine»
від Норвежського університету (Nord University). Борсуківське водосховище

Орнітологічні навчальні заняття в рамках навчального курсу «Визначення птахів BirdID Ukraine»
від Норвежського університету (Nord University). НПП Сколівські Бескиди

Орнітологічні навчальні заняття в рамках навчального курсу «Визначення птахів BirdID Ukraine»
від Норвежського університету (Nord University). Облік птахів в долині р. Жванчик

Міжнародні Дні спостереження за міграцією птахів 2018 в межах НПП "Подільські Товтри"

Обстеження рекреаційних зон НПП "Подільські Тотври"

Робоча група НДР Інвентаризація зелених насаджень в межах Чемеровецького парку-пам'ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення

Створення моделі природоохоронного об’єкту «Товтра Вербецька» з висадженням на ньому типової
степової та лучно-степової рослинності

Частину території НПП Подільські Товтри включено до Всесвітньої природної спадщини
ЮНЕСКО “Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи”, січень 2018

Участь О. Лучкова у семінарі з питань водно-болотних угідь та міграції птахів
у Китайській Народній Республіці у м. Ханджоу

Шафран Гейфеля (Crocus heuffelianus). Картування місцезростань первоцвітів
в НПП Подільські Товтри

Круглий стіл «Сучасний стан річки Дністер. Проблеми збереження та охорони»

Оздоровчій табір “Дністер” в межах Староушицького ПОНДВ

Впорядкування джерел в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Кам'янець-Подільський"
в рамках акції "До чистих джерел"

Десята регіональна наукова учнівсько-студентська конференція
“Молоді дослідники – природі Поділля”

Навчальне заняття в рамках освітнього проекту - Школи «Молодого еколога»
КПНУ імені Івана Огієнка на тему «Взаємовідносини в системі хижак-жертва»

Міжнародна Ніч кажанів 2018. Щорічний природоохоронний захід , присвячений найвразливішій групі
хребетних тварин НПП "Подільські Товтри"

