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Шановні читачі!
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» започатковує видання
електронного бюлетеню для інформування дітей та дорослих про довкілля, природу
рідного краю. Бюлетень буде поширюватися електронною поштою.
Знайомство з регіональним ландшафтним парком «Приінгульський»
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»
(далі - Парк) – одне із семи природних чудес
Миколаївської області.
Це природоохоронна рекреаційна установа та
особливо цінна територія для збереження рослин,
тварин, середовищ їх існування. Парк простягається
смугою від сіл Миролюбівка та Розанівка, аж до
с. Щорсове.
Він створений 2002 р. на площі 3,2 тис. га та включає
в себе ділянки долин річок Стовпова, Березівка, Інгул, Софіївського водосховища з
прилеглою балковою системою.
Мета створення Парку «Приінгульський» – збереження в природному стані типових та
унікальних природних комплексів ділянки долини р. Інгул (фрагментів степу,
гранітних відслонень, водотоків, рослинного і тваринного світу).
Дати екологічного календаря у лютому
Лютий-березень – Всеукраїнська екологічна акція з охорони ранньоквітучих рослин
«Первоцвіт».
Мета акції – привернути увагу людей до необхідності збереження дикорослих
ранньоквітучих видів рослин. В природі більшість рослин, що мають декоративне
значення, занесені до Червоної книги України внаслідок їх винищення людиною.
Найяскравіше ця тенденція простежується на прикладі первоцвітів – підсніжників,
брандушок, тюльпанів тощо.
02 лютого 2015 – Всесвітній день водно-болотних угідь.
Дата приурочена до підписання світовою спільнотою Конвенції про водно-болотні
угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування
водоплавних птахів. Конвенцію підписано 1971 р. Кожного року бюро конвенції
обирає головну тему дня, цього року - «Водно-болотні угіддя для нашого
майбутнього».

19 лютого 2015 – Міжнародний день морських ссавців.
Це - день захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців, інших істот морів і океанів.
Дата відзначається з 1986 р., коли після 200-річного винищення китів Міжнародна
китова комісія ввела заборону на промисел і торгівлю китовим м’ясом. В Україні це
свято можна назвати днем захисту дельфінів, адже вони є єдиними представниками
морських ссавців, які мешкають у наших солоних водоймах.
Розширюємо кругозір
Про водно-болотні угіддя (ВБУ)
Водно-болотні угіддя (або рамсарські угіддя) – це
природні або штучні, постійні або тимчасові, стоячі
або проточні, прісні, солонуваті або солоні водойми,
включаючи морські акваторії, глибина яких під час
відпливу не перевищує 6 метрів.
В Україні міжнародний статус отримали 33 водноболотні угіддя загальною площею приблизно 678 тис.
га.
Водно-болотні
угіддя
відіграють
надзвичайно
важливу роль в процесах очищення води, збереженні біорізноманіття, формуванні
клімату, регуляції стоку річок. Є місцем відпочинку людей.
На території Миколаївської області розташовано два ВБУ міжнародного значення:
«Ягорлицька затока» (Очаківський район), «Тилігульський лиман» (Березанський
район).
А чи знаєте ви, що у Миколаївській області на Кінбурнській косі, де частково
розміщено водно-болотне угіддя «Ягорлицька затока» є таке: найбільше в Європі поле
орхідей; унікальні нерестовища багатьох видів риб; неповторне пташине царство –
пелікани, чаплі, гаги, орлани-білохвости та багато ін.; мозаїка прісних і солоних озер;
перехрестя важливих історичних подій.
Тилігульський лиман, який має статус рамсарського угіддя, знаходиться на межі
Миколаївської та Одеської областей. Він вважається одним з найчистіших лиманів
Північно-Західного Причорномор’я.
Його довжина сягає 60 км, ширина - до 4,5 км, максимальна глибина - 21 м, прозорість
води - до 7 м. Це найбільш глибокий і прозорий лиман Миколаївщини.
Тилігул - місце масового гніздування та концентрації птахів під час сезонних міграцій,
де можна зустріти приблизно 270 видів пернатих. Сьогодні у ньому мешкає не більше
30 представників іхтіофауни.
На території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» також є водноболотні угіддя. Водойми та землі водного фонду РЛП «Приінгульський» займають
приблизно 15 % від площі Парку. Це – мілководні ділянки Софіївського водосховища,
річок Березівка, Стовпова, Сагайдак.

Екологічні ігри
«Відгадай, що в кошику!»
Вам знадобляться велика сумка, або кошик, природні предмети (наприклад, жолудь,
каштан, шишка, пір’я, кора, солома та ін.).
Правила гри:
I варіант: запропонуйте дітям знайти цікаві предмети на шкільному подвір’ї, лісовій
галявині, або підготуйте їх раніше. Складіть все у кошик. Запропонуйте дитині обрати
один предмет з кошика, не показуючи його іншим дітям, та описати так, щоб решта
учасників відгадала назву предмета. Учасник, який першим дає правильну відповідь,
замінює ведучого та витягує інший предмет.
II варіант. Природні предмети або матеріали скласти в сумку або кошик.
Запропонувати дітям вгадувати їх назву на дотик.
Бюлетень підготовлено
«Приінгульський».
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Більше інформації на сайті http://pryingul.inf.ua. Чекаємо на Ваші зауваження та
пропозиції на адресу pryingul@gmail.com

