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ДАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ У ГРУДНІ
Грудень - початок Всеукраїнських природоохоронних акцій "Збережи ялинку", "Наша
допомога птахам" та ін., метою яких є бережливе ставлення та
збереження живої природи взимку.
3 грудня – День боротьби з пестицидами
День боротьби з пестицидами відзначається у день, коли в 1984
р. на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) сталася екологічна
катастрофа. Девіз Міжнародного дня боротьби з пестицидами –
«Пестициди – безвихідь цивілізації». Саме пестициди
вважаються головною причиною «тихої катастрофи» – так
експерти ООН охарактеризували деградацію ґрунтів в Європі.
11 грудня – Міжнародний день гір
Міжнародний день гір проголошений у 2003 році. Гірські райони займають приблизно
26 % поверхні Землі і є важливим джерелом водного, енергетичного та біологічного
розмаїття. Крім того, вони служать джерелом таких найцінніших ресурсів, як корисні
копалини, лісові та сільськогосподарські продукти, і відкривають широкі можливості в
плані відпочинку. Гори мають велике значення для виживання глобальної екосистеми.
17 грудня – річниця
«Приінгульський».
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РОЗШИРЮЄМО КРУГОЗІР
Про створення регіонально-ландшафтного парку «Приінгульський»
Як все починалося? Про необхідність заповідання приінгульських територій вели
мову з 1989 р. державні природоохоронні структури
(Новобузький районний комітет по охороні природи,
зокрема, наш земляк В.С. Король), громадські
природоохоронні
організації
«Екологічноприродничий
освітній
фонд
«Приінгулля»,
Миколаївська філія Національного екологічного
центру України та ін. Ідею створення заповідника в
районі висловлював В.П. Котков. За його підтримки
створено ботанічний заказник «Пелагеївський».
На початку 2000-х років розпочато роботи зі створення парку. Групою науковців
розроблено проектну документацію.

З метою збереження та раціонального використання в рекреаційних, наукових,
еколого-освітніх цілях природних комплексів долини р. Інгул прийнято рішення
обласної ради від 17.12.2002 № 6 «Про створення об’єкта природно-заповідного фонду
місцевого значення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» на площі
3152,7 га.
З 2002 по 2007 р. регіональний ландшафтний парк був виключно територією зі
статусом природно-заповідного фонду. На початку 2000-х років були неодноразові
звернення жителя м. Новий Буг В.С. Короля до органів місцевого самоврядування,
народних депутатів України щодо необхідності створення дирекції РЛП, які знайшли
підтримку серед природоохоронної громадськості, науковців, депутатів, державних
службовців.
В березні 2006 р. облдержадміністрацією прийнято розпорядження про створення
дирекції та затверджено положення про парк. Першими співробітниками стали
директор та бухгалтер. В подальшому штат розширювався і наразі становить 14
чоловік.
Спочатку дирекція розмістилася в невеличких 2 кімнатах на території Софіївського
гранітного кар’єру, які на жаль, не могли бути центром відвідування, просвіти,
оскільки кар’єр – це промислове підприємство з обмеженим доступом. Сьогодні офіс
парку знаходиться в сільській хатині в с. Антонівка. В мріях дирекції – гарний офіс в
Приінгульській садибі Тропіних (околиця с. Щорсове), де буде і візит-центр,
екологічний клас, музеї…
***
Чим заповідна територія, в т.ч. РЛП «Приінгульський» відрізняється від інших?
Територія має заповідний статус (який надається рішенням обласної ради або указом
Президента України); вона має визначені на місцевості межі; збережена в природному
стані; тут мешкають типові для регіону та занесені до Червоної книги України, інших
списків спеціальної охорони види рослин і тварин; тут законодавством встановлено
спеціальний заповідний режим – сукупність
норм і правил, які визначають
призначення території, характер діяльності, порядок охорони, використання,
відтворення природних комплексів.
Для чого потрібен РЛП «Приінгульський»?
 Парк зберігає цінні землі в державній власності, забезпечуючи до території
доступ усіх верств населення.
 Велика ділянка рідного краю зберігається в природному стані, тут є цілинні
степи, ліси, балки, водойми, скелі.
 Парк дає роботу 14 штатним співробітникам, а нарахування надходять до
місцевого бюджету.
 Парк - улюблене місце відпочинку.
 Парк – домівка для типових та рідкісних для регіону видів рослин і тварин.
 Парк входить до сімки природних чудес Миколаївської області.
 Парк – джерело поширення екологічної інформації.
Що зроблено протягом 2015 року?
Деякі відомості. Проведено 58 самостійних комплексних рейдів, 26 спільних рейдів з
представниками Державної екологічної інспекції України в Миколаївській області,
Миколаївської рибоохорони. Видано 340 інформаційних попереджень, 3 приписи.

Складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення. Проведено поточний
ремонт 12 інформаційних знаків та аншлагів, лісових меблів та приведено у належний
санітарно-естетичний стан 11 рекреаційних дільниць. Відбулася щорічна акція «Посади
дерево».
Розроблено та виконано плани спільних заходів на
пожеже небезпечний
період 2015 року з
Новобузьким лісництвом ДП «Баштанське лісове
господарство» та Новобузьким районим сектором
головного
управління
державної
служби
надзвичайних ситуацій України у Миколаївській
області.
Опубліковано 8 статей в районній газеті «Вперед» щодо охорони довкілля, РЛП, на
краєзнавчу тематику; 1 – в обласній газеті «Рідне Прибужжя». Започатковано видання
електронного бюлетеня під назвою «Приінгульський бюлетень» (поширено 9 випусків).
Взято участь в передачі «Радіоекскурсія» на обласному радіо «Бузька хвиля».
Проведено 7 екскурсій. Для школярів Новобузького району всі екскурсії є
безкоштовними.
Проаналізовано матеріали польових спостережень сезону 2014 р., які узагальнено у
Літописі природи (том VII). Підготовлено концепцію розвитку РЛП «Приінгульський»
на найближчі роки. Розроблено концепцію створення центру відвідування РЛП
«Приінгульський» на базі Приінгульської садиби Тропіних. Видано 5 статей і тез
доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Співпраця з освітніми закладами
Протягом 2015 р. проведено 16 еколого-освітніх заходів. Спільно з іншими
організаторами - 2 природоохоронні акції, 1 суботник, 1 обласний конкурс дитячого
малюнку, 1 районний семінар для бібліотекарів.
Дякуємо за співпрацю найбільш активним представникам Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ
ст., Кам’янської ЗОШ І-ІІ ст., Софіївської
ЗОШ І-ІІІ ст., Новобузьких ЗОШ №№ 1, 4,7
І-ІІІ ст., Новобузькій гімназії за можливість
поспілкуватися з дітьми та провести екологоосвітні заходи.
Чекаємо Ваших пропозицій щодо
проведення нових еколого-просвітніх
заходів!
***
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)

