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ДАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
1 вересня – День пам’яті видів, винищених людиною
Саме цього числа в 1914 році в зоопарку м. Цинцинаті (США) помер останній мандрівний голуб.
Такі види, як моа, тур, квага, дронт, тарпан, сумчастий вовк, безкрила гагарка, стеллерова корова,
мандрівний голуб, ми не побачимо вже ніколи, хіба що в природничих музеях світу у вигляді шкур,
скелетів та на фотографіях.

15 вересня – День утворення міжнародної
екологічної організації «Грінпіс» (Greenpeace)

Це – міжнародна природоохоронна організація, заснована 1971 року в Канаді. Основне
завдання організації ‐ сприяти екологічному відродженню та привертати увагу людей та влади до
збереження природи. Фінансування організації здійснюється винятково із пожертв людей,
небайдужих до збереження природи. Ґрінпіс не приймає фінансування бізнесу, влади та політичних
партій.

16 вересня – Міжнародний день захисту озонового шару
Дата відзначається з метою привернення уваги людей до проблем збереження озонового шару,
який фільтрує сонячне проміння і попереджує шкідливий вплив ультрафіолетового проміння на
поверхню Землі. Це зберігає життя на планеті.

22 вересня – День без автомобілів
Вперше цей день відзначався в 1998 році у Франції, коли в низці міст було припинено
автомобільний рух. До 2001 року до цього руху приєдналися жителі 35 країн, які цього дня
відмовляються від автомобілів на користь велосипедів або пішої ходьби.

27 вересня – Міжнародний День туризму
Дата відзначається щорічно з метою пропаганди
туризму, висвітлення його внеску в економіку світової
спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн. У
жовтні 1997 року Україна стала дійсним членом Всесвітньої
туристської організації ‐ головної міжнародної міжурядової
організації у сфері подорожей і туризму, що є виконавчим
органом ООН та займається активізацією та розвитком
туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної
політики.
Туристична діяльність є ефективним замінником фізичної праці, пробуджує в людині радість до
життя, служить загартовуванню та підвищує життєдіяльність.

Останній тиждень вересня – Всесвітній день моря
Ідея святкування Всесвітнього дня моря виникла як реакція на масштабний вилов риби в морях і
океанах нашої планети. Бездумні дії людини наносять непоправну шкоду природі і стають причиною
зникнення багатьох рідкісних видів риб. Крім того, це призводить до забруднення вод і глобального
потепління.

30 вересня – 1 жовтня –
Міжнародні дні спостереження за птахами
Такі дні проводяться з ініціативи товариств охорони птахів.
До них залучаються усі бажаючі. Під час акції фіксується, які
види птахів зустрічаються у певній місцевості, їх чисельність,
особливості поведінки тощо. Основна мета ‐ заохочення
широкого загалу до пізнання світу пернатих і привернення уваги
до проблем їх збереження.

РОЗШИРЮЄМО КРУГОЗІР
ПРО ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ В БАСЕЙНІ ІНГУЛУ
В межах миколаївської частини басейну р. Інгул створено 13 об’єктів природно‐заповідного
фонду (ПЗФ).
8 об’єктів ПЗФ представляють цілинні степові ділянки, де зберігається низка як типових для
степу видів рослин і тварин, так і тих, що перебувають під охороною держави.

Ботанічний заказник
"Пелагеївський"

Гідрологічний заказник
"Софіївське водосховище"

Це ‐ ботанічні пам’ятки природи «Зелингорова балка», «Балка Широка», природний
заповідний «Єланецький степ» (басейн р. Громоклія – правої притоки р. Інгул, Єланецький район),
ботанічні заказники «Пелагеївський» (правий берег р. Інгул, Новобузький район), «Добра криниця»
(лівий берег р. Інгул, Баштанський район), «Михайло‐Ларинський» (лівий берег р. Інгул, Жовтневий
район), ландшафтний заказник «Привільний», комплексна пам’ятка природи «Громоклійська
круча» (обидва на правому березі р. Інгул, Баштанський район).

Регіональний ландшафтний парк
"Приінгульський"

Серед штучно створених заповідних територій в долині Інгулу розташовані заповідне урочище
«Мар’ївське» ‐ лісове насадження з домінуванням широколистяних порід (лівий берег р. Інгул,
Баштанський та Жовтневий райони). Парк‐пам’ятка садово‐паркового мистецтва «Старий парк»
являє собою розріджене деревно‐чагарникове насадження за участі цінних порід (лівий берег р.
Інгул, Жовтневий район). На р. Інгул є руслове Софіївське водосховище, що має статус гідрологічного
заказника (Новобузький район).

Ландшафтний заказник "Михайло‐Ларинський"

Ландшафтний заказник "Привільний"

Ландшафтний заказник «Півострів Піщаний» – це півострів з фрагментами степових ділянок,
заболочених земель, плавневих комплексів, штучних насаджень (садів) та ін. (правий берег р. Інгул,
Жовтневий р‐н).
Відомим комплексним об’єктом в басейні р. Інгул є регіональний ландшафтний парк
«Приінгульський». Це ‐ територія навколо р. Інгул та її приток ‐ річок Березівка, Стовпова, Сагайдак.
Умовна довжина парку вздовж р. Інгул від с. Розанівка до с. Щорсове становить 23 км, площа парку –
трохи більше ніж 3 тис. га.
З усіх заповідних територій у двох створено дирекції ‐ РЛП «Приінгульський» та природний
заповідник «Єланецький степ».

ПІЗНАЄМО ГРАЮЧИСЬ
Екологічна гра «Уклади туристський рюкзак»
Завдання: за 1 хвилину найправильніше скласти рюкзак для походу.
Для гри необхідні 2 команди (кількість гравців залежить від присутніх
дітей), перед якими на столі лежать предмети для комплектації рюкзаків,
зокрема, найнеобхідніші та непотрібні.
Наприклад, такі предмети та речі: тарілка, м’яч, ложка, кружка, м’яка
іграшка, сірники, аптечка, компас, ручка, блокнот, засоби гігієни (мило, зубні
паста та щітка), ліхтарик, ніж, спальний мішок, подушка, вода, їжа, телефон.
Назви предметів, речей можна записати на окремих аркушах паперу та
покласти для вибору.
Перемагає та команда, яка найперша та правильніше складе туристський рюкзак.
***
Бюлетень підготовлено співробітниками регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».
***
Більше інформації на сайті http://pryingul.inf.ua.
Чекаємо на Ваші зауваження та пропозиції на адресу pryingul@gmail.com
або телефонуйте 097‐174‐22‐95 (Попова Тамара Миколаївна)

