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НОВИНИ
У пошуках первоцвітів
12 березня 2015 р. на околиці с. Софіївка відбулася
природоохоронна акція «У пошуках первоцвітів».
Мета акції – моніторинг первоцвітів, занесених до
Червоної книги України. Її організатори –
регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»,
гурток «Оберіг» Софіївської загальноосвітньої
школи. Гуртківці спільно зі співробітниками парку
та вчителями Андрусяк Г.В. і Корнійчук У.П.
провели облік первоцвітів – брандушки різнобарвної
та шафрану сітчастого – у Таборній балці. Освітня частина заходу була поєднана з
активним відпочинком на природі. Таку акцію планується проводити щороку.
Конкурс дитячого малюнку «Вода – джерело життя»
Миколаївське обласне управління водних ресурсів проводить конкурс дитячого
малюнку в рамках заходів екологічно-просвітницького спрямування до Дня Водних
ресурсів, Дня Довкілля, Дня Південного Бугу. Термін проведення конкурсу - з
1 березня по 31 травня 2015 року.
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» приєднується до проведення
районного етапу конкурсу. Додатково буде обрано одну кращу роботу. Її автор
отримає подарунок.
АНОНС ПОДІЙ
Традиційно до Всеукраїнського дня довкілля, який відзначається в третю суботу квітня
(цього року 18 квітня), проводяться природоохоронні акції з благоустрою територій,
озеленення, відбуваються тематичні просвітні заходи. Парк «Приінгульський» планує
здійснити посадку дерев. Бажаючі можуть долучитися до акції!
ДАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ У БЕРЕЗНІ
Березень – Всеукраїнська екологічна акція з охорони ранньоквітучих видів рослин
«Первоцвіт».
3 березня - День дикої природи
Саме 3 березня 1973 року було прийнято Конвенцію, що регулює міжнародну
торгівлю рідкісними видами флори і фауни, відому як СІТЕС. Під міжнародною
охороною на сьогодні знаходиться близько 5600 видів тварин і 30 тисяч видів рослин.
Учасниками
Конвенції
є
180
держав,
серед
яких
і
Україна.
Дата відзначається вдруге (з 2014 р.)

21 березня – Всесвітній день лісів
Цей день пов'язаний з діяльністю щодо посадки лісів та висвітлення важливості
збільшення кількості зелених насаджень.
22 березня – Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів)
День водних ресурсів бере початок з Конференції з довкілля та розвитку, що мала
місце у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро. Основна причина - швидке зменшення запасів
питної води. Мета Дня - підвищення рівня обізнаності про те, як раціональне
використання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня економіки і соціального
добробуту.
В Миколаївській області налічується 121 річок та балок, 7 лиманів, 26 озер, 1 море, 45
водосховищ, 1153 ставки. Землі, зайняті водними об’єктами, становлять 7,3% території
Миколаївської області.
28 березня – Всесвітня акція "Година Землі"
Це – щорічна міжнародна подія, започаткована Світовим фондом дикої природи,
проводиться останньої суботи березня, і закликає господарства та комерційні установи
вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину. Мета стимулювати зацікавлення до потреби протидіяти зміні клімату. Україна долучилася
до акції 2009 р.
РОЗШИРЮЄМО КРУГОЗІР
Про первоцвіти
Перші квіти – найбільш беззахисні у дикій природі.
Але їм не страшні ані сніг, ані злі морози – до примх
природи вони добре пристосувалися. Але є у
первоцвітів ворог – людина, яка зриває їх на букети,
пересаджує цибулинки, розорює балкові схили.
Більшість первоцвітів занесені до Червоної книги
України.
На території нашого парку «Приінгульський» також
ростуть первоцвіти: оставник одеський, брандушка різнобарвна, шафран сітчастий,
тюльпани бузький й дібровний, горицвіт весняний, сон-трава та ін. А місця зростання
такого виду, як оставник одеський, є унікальними, оскільки в Україні їх залишилося
приблизно 20.
Знайомство з шафраном сітчастим
Шафран сітчастий – багаторічна рослина родини Півникових. Вид занесений до
Червоної книги України. Обидві видові назви – українська та латинська – вказують на
характерну ознаку цього виду, а саме: добре помітну сіточку волокон, що вкриває
нижню частину бульбоцибулини.
Рослина світлолюбна, морозостійка, помірно вологолюбна, але зростає переважно у
посушливих місцевостях. Таке пристосування можливе завдяки скороченому періоду
вегетації, під час якого рослини встигають використати весняні запаси вологи в ґрунті.
Типовими місцями зростання шафрану сітчастого є схили степових балок, зарості
чагарників, узлісся сосняків, негусті діброви, ялівцеві рідколісся. На пасовищах
популяції перебувають у пригніченому стані, тому тут трапляються лише поодинокі
особини.
Насіння розповсюджується мурахами.

Хоча українські популяції шафрану сітчастого доволі численні, на їх динаміку
негативно впливають весняні пали, випасання худоби, збір квітів для букетів, оранка
та вирубування дібров.
За знищення чи пошкодження первоцвітів передбачено покарання – штраф, наприклад
за екземпляр брандушки різнобарвної - 49 грн., шафрану сітчастого – 62 грн. Давайте
розв’яжемо задачу: один хлопчик зірвав букетик із 9 квітів брандушок, другий – із 11
квіток шафрану сітчастого. Яка «вартість» букетиків? Штраф за один букет становить
441 грн., другий – 682 грн.
Як з’явилися первоцвіти і чому вони так називаються свою версію розповідають нам
легенди. Ознайомимося і ми з однією.
Легенда про шафран сітчастий (крокус)
Крокус або шафран сітчастий можна легко
розпізнати за зовнішнім виглядом - зіркоподібна
квітка, три пелюстки якої білі, а три інші мають
темні поздовжні смужки.
Згідно з давньогрецькою легендою юнак на ім’я
Крок був другом Гермеса – бога мандрівників,
мореплавців, торгівців і покровителя спорту. Одного
разу юний бог змагався зі своїм другом у метанні
диску і випадково вбив його.
Оплакуючи втрату, Гермес перетворив краплі крові, яка пролилась на землю, в
прекрасні квіти Крокуси – такі ж красиві, яким був його друг.
***
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

