
У пошуках яскравих вражень та 
захоплень ми нерідко вирушаємо в 
мандрівку за тисячі кілометрів, не 
відаючи, що поруч стільки непере-
вершено цікавого, вартого нашої 
уваги. Достатньо лише поглянути 
на мапу  Волині — і ось воно, диво-
дивне, що заховалось у звабли-
вому куточку поліської глибинки,  
причаїлося в нетрях прадавнього 
лісу, чого ми не бачили раніше і що 
заслуговує на увагу. Своє, рідне та 
зовсім незвідане.

«ТОЙ, ХТО ЛЮБИТЬ 
ПАРОСТКИ КЛЕНОВІ…»

Дивом Волинського Полісся 
можна по праву вважати парк-
пам’ятку загальнодержавного зна-
чення «Дубечненський». І хоч свій 
статус дендрарій офіційно отримав 
Указом Президента України в серпні 
1996 року, з’явився він значно рані-
ше: у 1968 році заслужений лісовод 
України Адам Дмитрук, який був 
лісничим Кримнівського лісництва 
з 1944 року, заклав 4 гектари парку 
та 8 — плодового саду, створив чудо-
ві ландшафтні насадження парково-
го типу біля місцевих ставків. Адам 
Лазарович звідусіль — з Карпат, 
Криму, Кавказу — привозив у лісни-
цтво унікальні дерева та чагарники, 
які висаджували в дендрарії. А через 
кілька років їх вже налічувалося 123 
види. Серед яскравої рослинності 
магнетично притягували погляди 
відвідувачів платан західний, срібні 
ялини, тюльпанове дерево, софора 
японська, оцтове дерево, аморфа ку-
щова, хеномелес японський, магно-
лія кобус… Було тут і кілька сортів 
бузку, якими навесні залюблено ми-
лувалися люди. У багатьох виникала 
спокуса спробувати солодкуваті яго-
ди дещо незвичного сорту черемхи 
чи кислинку з вишневого кольору 
оцтового кетяга. Гарно підстрижені 
туєві алейки, чистий ставок, на варті 
якого височіла майстерно виліплена 
фігурка оленя, альтанка для закоха-
них — усе це колись було в парку.

Та чи то часи змінилися, чи парк 
постарів, чи немає вже поруч з нами 
таких відданих лісовій справі людей, 
як Адам Лазарович (котрий, будучи 
вже на заслуженому відпочинку, до 

останнього свого дня доглядав ди-
во-дендрарій — підживлював голубі 
ялини), тільки парк вже далеко не 
той, яким був колись. У ньому за-
лишилося лише 65 видів кущів та 
дерев, серед яких кілька видів ки-
парисових, ялівця, туї, модрини, 
ялини, сосни, клена, скумпії, сумаху, 
катальпи, аморфи, хеномелесу, спі-
реї, магнолії, пухироплідника тощо. 
З одного боку, і справді є на що по-
дивитися, а з іншого — сумно, що 
упродовж останніх років багатство 
парку чомусь не примножуєть-
ся. Хоча основним завданням, яке 
ставлять перед собою дубечненські 
лісівники, залишається збережен-
ня та відтворення генофонду рос-
линного світу, використання його 
у вихованні, наукових, естетичних, 
природоохоронних та оздоровчих 
цілях, забезпечення охорони та ра-
ціонального використання природ-
них ресурсів, підтримка загального 
екологічного балансу в регіоні.

ІЗ ТОННИ ШИШОК — 
КІЛОГРАМ НАСІННЯ 

Неподалік парку зацікавлене око 
мандрівника обов’язково натрапить 
і на унікальну Дубечненську шиш-
косушарку, створену також за про-
ектом заслуженого лісовода України 
Адама Дмитрука в 1963 році. З того 
часу з виробленого тут насіння со-
сни першого класу вирощено якіс-
ний посадковий матеріал, завдяки 
якому створено ліси на площі по-
над 50 тисяч гектарів. Особливістю 
шишкосушарки є те, що паливом на 
специфічному виробництві служать 
шишки, з яких вилучено насіння. До 
слова: щоб отримати кілограм тако-
го матеріалу, потрібно переробити 
тонну шишок!

ЛІСОВА КРАСУНЯ, ЯКІЙ 
БІЛЬШЕ ДВОХСОТ РОКІВ

«Скільки років землі — і мі-
льярд, і мільйон, а яка вона й досі ще 
гарна!» — повторила б українська 
поетеса Ліна Костенко, якби поба-
чила одиноке дерево сосни звичай-
ної, що височіє в одному з кварталів 
лісового масиву Дубечненського 
лісництва. У липні 1972 року вона 
віднесена до пам’яток місцевого зна-

чення. Вік дерева — понад 230 років.
Незважаючи на те, що шлях до 

унікального дерева тернистий, про-
лягає крізь гущавину правічного 
лісу, стежка до сосни протоптана 
любителями природи, яких, воче-
видь, немало. Загалом і урочище, де 
росте лісова красуня, є унікальним. 
З історичних джерел відомо, що в 
Чорному броді в 1707 році відбулася 
битва між російськими та шведськи-
ми військами, і нібито шведи захова-
ли в цьому урочищі іноземну казну. 
Втім, другий факт цілком може бути 
лише красивою легендою — однією 
з тих, у які так хочуть вірити люди.

Інша справа — правічна сосна з 
ніби намальованим рівним золотис-
тим стовбуром, помережаним ром-
бами правильної форми. Вона жива, 
реальна, до неї можна притулитися. 
Одній людині її не обійняти — для 
цього потрібно ще двох просити 
на підмогу. А якщо в мандрівника 
з’явиться бажання ще й сфотогра-
фувати красуню — вона із задово-
ленням позуватиме, як у нашому ви-
падку.

ПОБРАТИМ ДУБІВ-ВЕЛЕТНІВ 
ВІКУЄ ПОБЛИЗУ ЧОРНОГО 
БРОДУ

Україна славиться своїми дібро-
вами та, зокрема, дубами-велетня-
ми. Скажімо, на Закарпатті в Ужан-
ському національному природному 
парку росте «Дідо-дуб», якому на-
лічують від 1 100 до 1 200 років, у 
Межиріччі на Івано-Франківщині 
та в селі Нове життя на Київщині є 
дуби, яким виповнилося понад ти-
сячу років, «Запорізькому дубові» 
— 700 років. 

Загалом тривалість життя дубів 
може сягати двох тисяч років, але 
вчені констатують, що в середній вік 
дерева становить від 300 до 400 літ. 
Черешчатий дуб до 150 років продо-
вжує рости у висоту, а що стосується 
товщини, то цей процес триває все 
життя. Починає цвісти дуб у 20–30 
років. 

«Дуб звичайний-велетень», що 
входить до складу зоологічного за-
казника «Дубечненський» на Старо-
вижівщині, є ботанічною пам’яткою 
природи. Йому близько 540 років. 
Однак упродовж останніх літ він не 
розвивається та гине на очах у стур-
бованих природолюбів. 

Існує кілька причин, що призво-
дять до загибелі дубів. Одна з них 
— ураження шкідниками. Візуаль-
но про дубечненський дуб-велетень 
цього не скажеш. Ні радіація, ні ви-
киди шкідливих речовин не зашко-
дили лісовому красеню. Причиною 
його загибелі, очевидно, стало пору-
шення гідрологічного режиму після 
проведення в урочищі Чорний брід 
меліоративних робіт — таку думку 
висловлюють ветерани лісової га-
лузі. А, можливо, дуб помирає від 
старості? Як би там не було, але ми 
втрачаємо пам’ятку, яка збагачувала 
життя кількох поколінь, стала міс-
цем паломництва любителів фауни 
та флори. Прикро, що через кілька 
років про нього забудуть взагалі.
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На Житомирщині «Мерседес» 
збив жінку, а потім її 
переїхала фура
«6 березня на 110-му кілометрі автодороги Київ–
Чоп у Житомирській області водій автомобіля 
Mercedes-Benz збив жительку міста Овруч. Від удару 
жінку відкинуло на смугу зустрічного руху, де вона 
потрапила під колеса вантажівки «Рено». Внаслідок 
цього 32-річна жінка загинула на місці», — повідомив 
працівник Нацполіції Василь Кравцов. Наразі 
встановлюються всі обставини ДТП.

У травні Луцьк знову фестивалитиме

У Львові в підвалі 
виявили близько шести 
кілограмів ртуті
7 березня у Львові на вул. Широкій, 76 
мешканець виявив ртуть у підвалі. Про це 
повідомляє прес-служба патрульної поліції 
Львова. Чоловік знайшов приблизно 5–6 
кг ртуті. Небезпечну речовину вилучили з 
підвалу та утилізували. Загрози здоров’ю 
мешканців знахідка не становила, оскільки 
ємність із ртуттю була закрита. 

Скарби «волинського Берендея»

У Польщі вимагають викопати «золотий 
потяг» нацистів

На Волині хочуть відновити річковий флот

На Волині затримали на хабарі 
начальника відділення прикордонної 
служби

5 березня у конференц-залі готелю 
«Україна» відбулася зустріч пред-

ставників ресторанного бізнесу. Під 
час зустрічі організатори гастро-
номічного дійства Lutsk Food Fest 
анонсували проведення третього 
фестивалю їжі. 

У передчутті нового фестиваль-
ного сезону команда Lutsk Food Fest 
організувала зустріч із ймовірни-
ми учасниками дійства. Оргкомітет 
у складі Сергія Карпюка, Вадима 
Войтовича та Олексія Веремійчика 
розповів представникам закладів 
харчування про особливості про-
ведення та переваги участі в Lutsk 
Food Fest. 

Сергій Карпюк наголосив, що 
наступний фестиваль відбудеться 
7–8 травня. Як завжди, дійство про-
йде в замку Любарта. Упродовж двох 
днів ресторани, бари та кафе дивува-
тимуть лучан особливими стравами 
та напоями. 

Два дні гастрономічного дійства 
традиційно збирають у замку до 10 
тисяч відвідувачів, тож це чудовий 
шанс для закладів презентувати та 
розрекламувати себе. Власне, члени 
оргкомітету розповіли про умови 
участі для закладів, ознайомили з 
технічними та організаційними пи-
таннями.

Зазвичай у фестивалі беруть 

участь приблизно троє учасників із 
України та з-за кордону. Олексій Ве-
ремійчик анонсував, що на третьо-
му Lutsk Food Fest побувають навіть 
гості з Прибалтики.

Учасники обговорили кулінарні 
тренди та тенденції, подискутували 
щодо нового формату фестивалю та 
запропонували власні ідеї розваг у 
замку Любарта. 

А наприкінці зустрічі учасників 
чекав приємний сюрприз — пре-
зентація брендів «Хлібний майстер» 
та Soplica, а також дегустація їхньої 
продукції. 

Владислава ЖОРНЯК 

Мешканці польського міста 
Валбжих у неділю зібралися 

на протест із вимогою розкопа-
ти місце, де, ймовірно, закопаний 
легендарний «золотий потяг» на-
цистів. Про це повідомляє Gazeta 
Wyborcza.

В акції, незважаючи на неспри-
ятливі погодні умови, взяли участь 
близько 200 осіб, які пройшли до 
65-го кілометра залізничної лінії 
біля Валбжиха, де має знаходитися 
потяг. Учасники тримали в руках 
лопати та скандували «Починайте 
копати».

«Мусимо щось починати ро-
бити. Справа вже затягнулася. На 
нашу думу, хтось свідомо блокує 
процес. Якщо там дійсно щось є, 
про Валбжих почує цілий світ», — 
цитує видання одного з учасників 
акції.

При цьому на акції не був при-
сутній жоден представник місце-
вої влади. Натомість на ній був ад-
вокат Андреаса Ріхтера та Пьотра 
Копера, які стверджують, що зна-

ють, де знаходиться потяг.
«Нинішня влада говорить про 

важливість історичної пам’яті. А 
тут ми маємо справжню скарбни-
цю, і в інтересі держави її показа-
ти», — сказав він.

Як зазначається, протест прой-
шов без інцидентів, охорону забез-
печували кілька поліціянтів.

Як раніше повідомляли «Відо-
мості», влітку минулого року двоє 
чоловіків заявили про те, що їм 
відоме місцезнаходження леген-
дарного потяга нацистів, який міг 
перевозити золото, коштовності, 
твори мистецтва і зброю та зник 
наприкінці 1944 року. Чоловіки 
підкріпляли свої слова знімками з 
георадара. До пошуків підключи-
лася держава — зокрема, було на-
дано дозвіл на використання армії 
в пошуках. За словами заступника 
міністра культури Польщі, «зо-
лотий потяг» існує з ймовірністю 
99%. У той же час голова Центро-
банку Польщі заявляв, що історія з 
золотим потягом — лише «качка».

Про це говорили на комісії з 
питань екології депутати об-

ласної ради.
Рожищенська районна рада 

звернулася до обласної з прохан-
ням скасувати рішення про надан-
ня гірничого відводу підприємству 
«Німб-7» під розробку Крижів-
ського родовища пісків. Рожищен-
ські депутати мотивували своє 
прохання тим, що підприємство 
порушує екологічне законодав-
ство та руйнує дорогу «Луків–Ро-
жище». Крім того, є проблеми зі 
сплатою податків. До бюджетів 
усіх рівнів «Німб-7» боргує понад 
240 тисяч гривень. 

У свою чергу представники 
«Німб-7» повідомили, що не пра-
цюють уже впродовж року. При-
чин декілька: ускладнене видобу-
вання піску, який знаходиться на 
рівні ґрунтових вод, та заборона 
перевозити пісок дорогою від Лу-
кова до Рожища. Разом з тим, це 
підприємство — єдине, яке здій-
снює діяльність на території Луків-
ської сільської ради, і попри те, що 

має борги перед нею, поступово їх 
гасить. Про це комісії розповіла 
голова Луківської сільської ради 
Лариса Забожчук. Підприємці ка-
жуть, що подумували над тим, аби 
закрити підприємство, але зна-
йшли інвестора, який має намір 
закупити річкові катери і баржі та 
переправляти пісок до Луцька по 
річці Стир. До слова, саме так його 
возили в радянські часи.

Постійна комісія обласної 
ради виявила бажання виїхати на 
місце видобування піску та розі-
братися, чи порушують підприєм-
ці законодавство. За підсумками 
розглянуть звернення Рожищен-
ської райради ще раз. Крім цього, 
комісія заручиться висновками 
фіскальної служби та екоіспек-
ції. Голова ОДА, депутат облради 
Володимир Гунчик заявив, що 
розбереться, чи немає з боку Ро-
жищенської РДА дій в інтересах 
конкурентів ТзОВ «Нібм-7», які 
також хочуть добувати пісок на 
Крижівському родовищі.

Керівник вимагав від підлеглого 
3 тисячі гривень.
До правоохоронних органів 

звернувся 35-річний інспектор 
відділу прикордонної служби. Він 
повідомив, що за можливість не-
сти службу на прикордонному 
пункті пропуску міжнародного 
значення його керівник вимагає 
від нього хабара.

3 березня поблизу міжнарод-
ного пункту пропуску «Ягодин-
Авто» 25-річного начальника від-
ділення затримали працівники 
Управління захисту економіки 
(УЗЕ) Національної поліції, вну-
трішньої безпеки прикордонної 
служби та військової прокурату-
ри.

Від свого підлеглого посадо-

вець отримав 3 тисячі гривень. 
Окрім того, в автомобілі прикор-
донника вилучили 18 тисяч гри-
вень.

Наразі проводиться комплекс 
слідчих дій для встановлення по-
ходження вилучених грошових 
коштів та виявлення інших фактів 
вимагання затриманим неправо-
мірної вигоди.

Посадовцеві загрожує 
ув’язнення на строк від 5-ти до 
10-ти років із позбавленням права 
обіймати певні посади чи займати-
ся певною діяльністю на строк до 
трьох років, з конфіскацією май-
на, інформує департамент захисту 
економіки Національної поліції 
України.

Унікальна шишкосушарка в Дубечненському лісництві


