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Шановні колеги – хранителі природи! В Новорічні та Різдвяні свята бажаємо, щоб в заповідній сфері все
стало «добре». Щоб ми перейшли від вже звичного виживання до нормальної роботи – збереження нашої природної спадщини! Щоб умови роботи були комфортними, а
наш авторитет у суспільства відповідав справі, яку ми робимо. Ці побажання, на жаль, за рік не здійсняться. І тому,
ще бажаємо триматися разом – тільки так можна протистояти викликам сьогодення.
Бо Природа того варта!
Відділ державної охорони
природно-заповідного фонду

Впродовж жовтня на базі Дніпрорудненської
школи «Талант» проводився щорічний конкурс
«Осіння композиція».
В рамках конкурсу учасникам необхідно було створити композиції з природних матеріалів,
які символізували б осінню пору. До участі в конкурсі надійшло 16 робіт. Після обговорення суддівська колегія, яка складалася з представників НПП «Великий Луг» та молодіжної громадської організації Клубу «Білі Ворони», визначила трьох переможців.
ІІІ місце посів учень 8-Б класу Новаковський Антон.
ІІ місце – учениця 11 класу Височина Катерина.
І місце зайняла робота учня 6 класу Вертій Андрія та його мами Оксани Іванівни.
Призери були нагороджені почесними грамотами та солодкими призами.

Конкурс «Осіння композиція»
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Акція «Збережемо лісову красуню!»
та творчий конкурс «Новорічна
композиція»
Перед новорічними святами протягом грудня
проводиться Акція «Збережемо лісову красуню!»
В рамках акції проведений творчий конкурс
«Новорічна композиція». До участі в конкурсі
запрошувалися учні 5-11 класів КЗ «Скельківська ЗОШ
І-ІІІ ст.» та КЗ «Дніпрорудненська ЗОШ І-ІІІ ст.
«Талант»».
Всього на конкурс 27 робіт. – новорічних композицій, виготовлених з гілочок сосни та
прикрашених свічками, шишками, стрічками, ялинковими іграшками і навіть цукерками..
24 грудня всі учасники конкурсу були нагороджені почесними грамотами та призами.
Також для акції підготовлені та роздруковані агітаційні листівки. Протягом місяця були
здійснені виходи в місто, під час яких учасники акції роздавали жителям міста листівки та гілочки
сосни, та закликали підтримати акцію та надати перевагу невеличким композиціям з гілочок або
штучним ялинкам, замість
купівлі живих ялинок та
сосен. Композиції, надані
на конкурс, подаровані
молодшим навчальним
закладам.
Сектор екологічної
освіти та рекреації

Акція «Допоможемо пернатим друзям!» та
конкурс малюнку «Пернаті друзі»
Цього року в рамках акції були проведені два конкурси:
творчий конкурс «Годівничка», конкурс малюнку «Пернаті друзі».
В листопаді на подвір’ї Дніпрорудненської школи «Талант» були
розвішені годівнички, які виготовили школярі на конкурс
«Годівничка». Годівнички постійно наповнюються зерном.
В рамках семінару «Охорона та збереження природи нашого
краю» був проведений другий етап акції «Допоможемо пернатим
друзям!» – здійснений вихід в місто з розповсюдженням
агітаційних листівок та пакетів з зерном для підгодівлі птахів. А
також на території парку «Дружба» (рекреаційна зона НПП
«Великий Луг») були вивішені годівнички, які учасники семінару
наповнили зерном.
Сектор екологічної освіти та рекреації
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В рамках акції тя, обкладені каменем, також були облаштовані
«Чисті джерела» 28 зручні підходи до джерел.
жовтня були відновСектор екологічної освіти та рекреації
лені два джерела на
узбережжі Каховського водосховища
(рекреаційна зона
НПП «Великий Луг»
в межах міста Дніпрорудне).
Джерела були
розчищені від мулу
та побутового сміт-

Жук-олень
Жук-олень (Lucanus cervus) – найвідоміший вид з родини рогачів (Lucanidae), він є
найбільшим з твердокрилих фауни України, досягаючи, разом з
«рогами», 7,5 см завдовжки.
Живе в дуплах старих та мертвих дерев в лісах та лісопосадках. Лісове господарство, зменшуючи кількість старих та мертвих дерев в лісах, знищує також
місця знаходження цих комах,
як і багатьох інших ксилобіонтів. Колись жук-олень був звичайним видом по всій Європі,
тепер
же
його популяція постійно зменшується. Вид відносять до тих,
яким загрожує вимирання. В
Україні вид також внесено
до Червоної книги.

Ця комаха розвивається
незвично. Личинка жука проходить довгий цикл довжиною в 46 років, а іноді і 8 років. Жуки
же проживають коротке, але на-

сичене подіями життя. Вони б'ються за
їжу, за самок, виробляють потомство і
вмирають. У середньому жук живе 3-4
тижні, іноді 2 місяці. Розмноження відбувається статевим
шляхом.
Незабаром після спарювання самка жука оленя відкладає кілька десятків яєць, підготувавши для кожного камеру в
трухлявих пнях або старих деревах. Через кілька тижнів з цих
яєць з'являться личинки, що мають вигнуту С-подібну форму.
Вони мають велику голову і ноги. Цікаво, що за допомогою
кінцівок личинки можуть виробляти гучні стрекотливі звуки.
Харчуються вони мертвою
деревиною, вигризаючи в ній
ходи. Наприкінці циклу розвитку личинка може досягати 10-13
см, тобто перевищувати по довжині дорослого жука. На наступній стадії з личинки утворюється лялечка, розвиток якої відбувається
в
спеціальній
«колисці», причому не в деревній трухі, а під землею, на глибині 20-40 см від поверхні.
Зазвичай
окуклюватися

починає в жовтні, лялечка зимує
в землі, а в кінці весни на поверхню виходить доросла особина.
Час літа жуків у різних широтах
відрізняється. На півдні він триває з травня по липень, у північних широтах - в серпні-вересні.
Основним раціоном жуківоленів є сік рослин. Вони збираються великими групами біля
ранки на корі дерева і злизують
сік, хлебтаючи його нижньою
губою. Трапеза може тривати
кілька годин. Іноді жуки надкушували молоді пагони, щоб потім споживати сік. У домашніх
умовах жуків-оленів містять в
ящику з травою і землею. Для
живлення їм достатньо цукрового сиропу, куди можна додати
мед або сік.
Молодший науковий співробітник – ентомолог
Горбенко Є.І.
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Знищення хвойних дерев – злочин проти природи

Наш ліс живий. У нього добрі очі.
Шумлять вітри у крон височині.
Величні сосни, чарівні ялинки
Життя Літопис пишуть на Землі
У рослинному царстві хвойні породи дерев
посідають особливе місце, як на планеті, так і в
житті суспільства та кожної людини зокрема. Незаперечним є факт, що хвойні дерева – реліктові
рослини з багатовіковою історією. З’явились ці
рослини на Землі 160–180 млн. років тому. За цей
час багато разів змінювалось обличчя нашої планети. Наступали і відступали льодовики, з’являлись і зникали моря, річки, піднімались і опускались гори, змінювався клімат, зникало багато видів рослин, тварин, а хвойні дерева подолали час,
«зачепилися» корінням за землю і дожили до наших днів.
Сосна – унікальне дерево-аптека, перлина
нашого степового краю. У соснових насадженнях
будь-якого віку – надзвичайно чисте повітря, напоєне смолистим ароматом. Особливо сильний
аромат дає молода хвоя. В ній є багато природних
компонентів, які роблять повітря стерильним.
Найніжнішою та найгарнішою є ялина. Це
дерево гарне в будь-яку пору року, особливо взимку на фоні білого снігу.
Сосна та ялина асоціюються з новорічними
святами. Десятки мільйонів молоденьких деревець щороку переселяються з лісу в оселі людей,
школи, організації, підприємства, міські майданчики, площі, тощо. На перший погляд, ніби нічо-

го поганого. Люди шанують звичаї. Діти радіють новорічним дійствам, пов’язаним з ялинкою та канікулами. Ніхто не хоче залишатись осторонь цієї традиції. Проте
погодьтеся, що природі надто дорого обходяться швидкоплинні
зимові свята. Новорічна ніч промайнула, і вже через тиждень, вчорашні красуні опиняються на смітниках.
Сучасні хвойні дерева виборювали право на життя мільйони років.
Ціною великих втрат дійшли до
нашого часу, і раптом, через людське невігластво, позбавляються
права на існування. Перед новорічними святами у силу вступає і
злочинне браконьєрство, люди позлодійськи тягнуть з лісу його дари. Ніхто не замислюється – скільки часу потрібно, щоб виросла «хвойна красуня»? Зрізати дерево сьогодні не
складно, а от виростити – потрібен не один рік.
Ми в смерті дерева чомусь шукаємо красу, радість і щастя. Такого не буває. Створити відчуття свята, радісного очікування новорічного дива
можна й без знищення живих дерев. Набагато
цікавіше виготовляти традиційні українські
«ялинки» – «дідухи» з пшеничних чи житніх колосків або калини. Ще благородніше було б, вибравши місцинку, висадити чи у себе на обійсті,
чи у дворі багатоповерхових будинків саджанці
сосни або ялини та доглядати за ними до дорослого стану. Потім вже дорослі дерева належним
чином причепурити і зустрічати Новий рік та
Різдво. При цьому деревце буде у вас постійно,
з року в рік красивішатиме і милуватиме око у
вдячність за врятоване життя. До цього мають
долучитися і дорослі, і діти, адже кожна ялинка
чи сосна – жива рослина, а разом – це чудові
хвойні ліси, чисте повітря, здорове довкілля і
наше з вами здоров’я.
Кожен із нас не раз бував у лісі, милувався
його одвічною красою. Хіба можна бути байдужим до замріяного шепоту ялин, до тонкого мережива беріз, до величі зажурених дубів. Ліс –
неоціненний дар природи, наш «зелений друг».
Лісове повітря, напоєне ароматом рослин, містить фітонциди – корисні для людини речовини.
Сосновий ліс - це гігантська фабрика цілющого
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повітря: «Хвойний ліс – великий храм. Зупинися
на узліссі, бо говорять з Богом там». Ліс помічник людини в боротьбі за врожай, бо пом’якшує
клімат, поліпшує водний режим ланів, захищає їх
від суховіїв і пилових бур. Річки та інші водойми
захищає від замулювання і пересихання.
На території Національного природного парку «Великий Луг» хвойні насадження (18,4 га)
знаходяться під особливою охороною. За самовільні порубки чинне законодавство України передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.
В час небувалого тиску людини на природу

До чого призводить забруднення води?
Протягом останніх двох тисяч років якість
води постійно погіршується та сягає таких рівнів
забруднення, коли використання води для потреб
людства може нести велику небезпеку. На
сьогоднішній день в світі залишилось мало річок
та підземних джерел, які б не були забрудненні
продуктами життєдіяльності людини.
Багаторічний викид неочищених та не до
кінця очищених стоків промислових та
сільськогосподарських організацій, змив з полів
хімічних добрив та пестицидів, недоліки системи
каналізації, теплові забруднення – це основні але
не всі чинники забруднення води. На якості
природних джерел відображається і стан
атмосфери – через кругообіг води значну
кількість небажаних елементів несуть з собою
опади.
До основних забруднюючих речовин
відносяться нафтопродукти, феноли, легко
окислювальні органічні речовини, сполуки міді,
цинку, амонійний та нітратний азот. Деякі
небезпечні речовини, наприклад солі важких
металів, накопичуються в донних відкладах в
стоячих та мало проточних водах і несуть велику
небезпеку у випадку зниження рівня води.
Недивно, що щорічно реєструється близько 30
інфекційних
спалахів,
пов’язаних
з
водопостачанням. Причому внаслідок вживання
неякісної питної води виникають такі небезпечні
захворювання як дизентерія, черевний тиф,
гепатит, менінгіт.
По оцінкам міжнародних експертів, в 2000
році через вживання неякісної води два мільярди
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ми маємо зробити все, аби покласти край знищенню хвойних видів дерев, які несуть красу і
оздоровлення як планеті, так і усім нам. У природі в усьому має бути міра і виваженість, бо інакше порушимо гармонію зв’язку, яку вже ніхто не
відновить.
Прийшов час садити, а не рубати і природа, не говорячи про нащадків, щедро віддячить людям за добрі справи.
Провідний інженер з охорони
природних екосистем ВДО ПЗФ
Магданас О.О.
людей підверглись ризику зараження. Щорічно в
світі реєструється близько 4 мільярдів випадків
діареї та 2,2 мільйона смертей внаслідок неї, що
дорівнює 20 щоденним катастрофам крупних
авіалайнерів. Більше 10% населення заражені
гельмінтозними захворюваннями. Близько 6
мільйонів людей втратили зір внаслідок трахоми
(хронічне інфекційне захворювання оболонки
ока), 200 мільйонів страждають від шистосомоза
(хронічний гельмінтоз, який вражає сечостатеву
систему та кишківник). Навіть в порівняно
благополучних країнах Європи відмічаються
окремі спалахи кишкових інфекцій пов’язаних з
питною водою, причому за статистикою дві треті
потерпілих – діти.
Несприятливий стан водойм має ще один
негативний наслідок – в воді стає небезпечно
купатися. Відповідно статистичним даним
купання в забруднених морях щорічно викликає
біля 250 мільйонів випадків гастроентерита та
захворювань верхніх дихальних шляхів. Що ж
тоді говорити про водойми меншого розміру, та
ще й зі стоячою водою.
Будь-яка природна система завжди прагне
до самоочищення. Але ресурси її все ж не
безмежні. Занадто сильне забруднення вона не в
змозі «погасити», особливо коли мова йдеться
про речовини не природного походження, а
створені людиною. Тому, щоб уникнути проблем
в майбутньому, потрібно поставити міцний
заслін подальшому забрудненню та отруєнню
джерел води.
Науковий співробітник гідробіолог
Головко О. С.

Трави лаштуються до зими
Підготовка трав’янистих
рослин до зими має певні особливості. Восени до настання зимових холодів, рослини ще продовжують інтенсивно рости, нагромаджують поживні речовини
у вузлах кущіння. Як і дерева,
різні види трав’янистих рослин
переходять до стану спокою неоднозначно. Зимостійкі припиняють ріст до настання мінусових температур, менш зимостійкі ростуть до морозу.
Якщо деревні та кущові
породи переходять до зимівлі з
повністю або частково сформованими квітковими бруньками,
то серед трав’янистих рослин є
такі що зимують лише з вегетативними бруньками.
Інша група рослин це гарно квітучі ефемероїди НПП
«Великий Луг»: брандушка, тю-

льпани, гіацинти, шафрани, зірочки, півонія, мати-й-мачуха
які перед зимівлею мають цілком сформовані зачаткові суцвіття і всі елементи квітки. Таке
суцвіття як правило розміщене у
вузлі кущіння на рівні поверхні
ґрунту або під землею, що сприяє його перезимівлі і дає можливість навесні рано зацвісти.
Процес загартування в трав’янистих рослин починається
восени, коли дні стають коротшими, а температура нижчою.
Найсприятливішими є теплі сонячні дні.
Майже в усіх видів багаторічних трав нашого парку пагони після плодоношення відмирають, але нижня частина і корені залишаються живими. Вони утворюють спеціальні органи
з бруньками, з яких розвивають-

Виходь частіше на святу природу,
Впивайсь красою, серце оживи.
Дивися на її чарівну вроду,
В гармонії з природою живи.
Бо тільки в ній є сила та натхнення,
І те, заради чого живемо.
В природі сила, щастя, одкровення…
У ній любов й наснагу беремо.
Свята природа! В ній таке привілля
Та незбагненна радість і краса.
То ж придивися до свого довкілля,
Побачиш, як виблискує роса,
Як розквітають на світанку квіти,
Як млосно пахнуть трави на лугу.
І надвечір’я гарно в ній зустріти,
І закохатися у райдугу-дугу,
У неба синь бездонну полетіти,
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ся нові пагони – пагони поновлення і тому в багаторічних трав
щорічно відбувається їх зміна.
В дворічних рослин цикл
розвитку пов'язаний з перезимівлею і проходить протягом двох
вегетаційних періодів. У перший рік вони утворюють вегетативні органи, на другий – зацвітають і дають насіння.
Отже, пристосування рослин у природних умовах відбувається під впливом нейтрального, незгубного фактора зовнішнього середовища, який щорічно, в один і той же час, передує
несприятливому фактору.
Науковий співробітник,
ботанік – флорист
Шевченко А.В.

Пташині хори чути голосні…
І запашне повітря просто пити,
Та зустрічати ранки осяйні…
Пірнати в води чисті і прозорі,
Йти по землі, у гори і ліси…
А ввечері стрічати тихі зорі,
Відкрити щире серце для краси…
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