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ДАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

КВІТЕНЬ 
 

Квітень – Всеукраїнська екологічна акція з охорони ранньоквітучих видів рослин 
«Первоцвіт». 
1 квітня – Міжнародний день птахів (День зустрічі птахів). 
 

 
 
7 квітня – День охорони здоров'я. 
15 квітня – День екологічних знань. 
Третя субота квітня – Всеукраїнський день довкілля. 
3‐4 тиждень квітня – "Марш парків" – щорічна міжнародна екологічна акція на 
підтримку заповідної справи. 
22 квітня – Міжнародний день Землі. 
26 квітня – Роковини Чорнобильської катастрофи. Міжнародний день пам'яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф. 
 

 
 



 
 

ТРАВЕНЬ 

 

12 травня – день екологічної освіти. 
15 травня – міжнародний день клімату. 
21 травня – Міжнародний день захисту рослин. 
22 травня – міжнародний день біологічного різноманіття. 
24 травня – Європейський день парків. 

 
ВЕСНЯНІ ПРИРОДООХОРОННІ АКЦІЇ 

 

«ПОСАДИ СВОЄ ДЕРЕВО» 
 

9  квітня  2016  року  співробітники    регіонально  ландшафтного  парку  «Приінгульський»  та 
Новобузької  дільниці    групового    водопроводу  приєдналися  до  Всеукраїнської  акції  «Посади  своє 
дерево» та акції РЛП «Приінгульський» «Посади дерево». 

Акція  проводилася  вздовж  прибережної  смуги  гідрологічного  заказника  «Софіївське 
водосховище». Для укріплення берегової смуги водосховища від розмивання висаджено приблизно 
150  саджанців.  Учасники  заходу  також  зібрали  та  вивезли  сміття,  яке  залишилося  від  неохайних 
відвідувачів заповідної території. 

 
«У ПОШУКАХ ПЕРВОЦВІТІВ» 

 
  У  квітні,  коли  триває  цвітіння  первоцвітів,  співробітниками  РЛП 

«Приінгульський» продовжено низку заходів щодо спостереження за 
ранньоквітучими  видами  рослин,  які  занесені  до  Червоної  книги 
України.  

Так,  11  квітня  представники  туристичного  гуртка  пішохідного 
туризму «Полум’я» Кам’янської ЗОШ  І‐ІІ  ст.  (керівник Швець О.В.)  та 
фахівці  парку  проводили  облік  чисельності  тюльпану  бузького, 
півників понтичних, сну лучного.  

Юні дослідники вивчали ділянку РЛП «Приінгульський» від «Крупчатки» до Рябчукового саду, а 
саме: зроблено опис 5 ділянок, де зростає тюльпан бузький, 8 ділянок – півники понтичні, 2 ділянки – 
сну лучного. Усі ці види охороняються відповідно до Червоної книги України. 

 
 

 
 

   



 
 
 

НЕЗВИЧАЙНА МАТЕМАТИКА 
 

Весна… Перші почуття. Квіти. Бажання вразити. 
А тут задачка: хлопчик N захотів подарувати букетик квітів дівчинці N. Він зірвав 9 тюльпанчиків, 

при цьому забув/або не знав, що цей вид занесено до Червоної книги України, його знищувати та 
пошкоджувати  забороняється.  Штраф  за  1  квітку  становить  49  грн.  Запитання:  на  скільки  сильно 
будуть раді батьки хлопчика? 

 
АКЦІЯ «ЗРОБИМО УКРАЇНУ ЧИСТОЮ РАЗОМ!» НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ 

 
23  квітня  2016  року  відбулася    шоста  масштабна  Всеукраїнська  екологічна  акція  «Зробимо 

Україну чистою разом!».    
Регіональний  ландшафтний  парк «Приінгульський»  також  долучився  до  цієї  акції.  Проведено 

прибирання  прибережної  смуги  Софіївського  водосховища  (правий  берег  р.  Інгул)  на  ділянці  від 
насосної станції до Глибокої балки, що біля с. Пелагеївка. 

 

 
 
До  проведення  акції  запрошували  усіх  бажаючих,  але,  на  жаль,  було  лише  16  чоловік  

(9 працівників РЛП «Приінгульський», голова РДА С.В. Іванов, 5 чоловік з Новобузький РВ КВІ УДПтС 
України в Миколаївській області, софійчанин Зуб О.В.. Проте, ми впорались!  

Мета  цієї  акції  –  не  лише  прибрати  сміття,  а  формувати  культуру  поведінки  на  природі, 
показуючи приклад іншим. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКУ  

Завершився конкурс дитячого малюнку на кращий інформаційний знак проти засмічення. 
До  участі  запрошувались  учні  загальноосвітніх  навчальних  закладів  Новобузького  району.  В 

конкурсі брали участь представники 3 шкіл, а саме: учениця Софіївської ЗОШ І‐ІІІ ст. – Дорошенко А. 
(1  кл.);  учні 3  класу Кам’янської ЗОШ  І‐ІІ  ст. Дурневич Н., Ходотаєва К., Кузьміна В. Найактивнішими 
виявилися учні Новобузької ЗОШ №1 І‐ІІІ ст.: Боровик Д. (6‐б клас), Шерстій А. (5‐б кл.), Поломаренко 
О.  (6‐б кл.),  Решетняк М.  (6‐б кл.), Шмулько В.  (6‐б кл.), Щербинська С.  (5‐б кл.),  Дунда В.  (6‐б кл.), 
Загляда А. (6‐б кл.), Матвієнко А. (6‐б кл.), Пихтіна А. (6‐б кл.), Харламов А. (6‐б кл.). 

   



 
 
 

 
 
 
 
Ми щиро дякуємо усім дітям за участь в конкурсі  та проявлену увагу до проблеми засмічення 

природи. 
Кращими  роботами,  які  найбільше  відповідають  умовам  конкурсу,  стали  малюнки  Пихтіної 

Альони  ‐ «Чистота починається з  тебе»  та Дорошенко Анастасії  ‐ «Пам’ятай,  сміття з’їдає природу». 
Доречі, Анастасія є рекордсменкою конкурсу як найменша учасниця (їй всього 6 років) і найактивніша 
‐ вона є автором аж 8 конкурсних робіт. 

В  якості  винагороди  за  малюнками  переможців  буде  виготовлено  та  встановлено  справжні 
інформаційні  знаки  на  території  регіонального  ландшафтного  парку  «Приінгульський».  Прізвище 
автора ідеї зазначатиметься на знаку. 

Наразі, роботи усіх оформлюються в електронний збірник, який буде розміщено на сайті парку 
http://pryingul.inf.ua. 

 
 

ЕКОЛОГІЧНА КАЗКА  
«З ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 

«ПРИІНГУЛЬСЬКИЙ» 
 

Це  сталося  одного  чудового  весняного  ранку,  коли  сонечко  тільки  обігріло  землю  і  осушило 
росу,  а паркові мешканці розпочали свої щоденні справи.  Їжачок лагодив собі кубельце.  Зайченята 
бавилися на галявині. А молода косуля зачаровано розглядала своє зображення в воді. 

І  ось  у  цей  дивовижний  та  спокійний  час  лісову  галявину  розірвало  ревище.  Мешканці  РЛП 
«Приінгульський» похололи від жаху, а потім кинулися навтьоки. Причиною була весела юрба юнаків 
та дівчат. Гучно гриміла музика, палало вогнище, в різні боки летіли банки, папір і сміття. Жахіття це 
тривало  до вечора.  А  коли  сонечко вже  заснуло,  вмить  все  стихло.  Тільки  потріскувало  невеличке 
вогнище, яке вже майже догорало. Звірі обережно стали виходити зі своїх схованок. 

Та раптом подув легенький вітерець  і  суха  гілка,  яка була безпечно кинута якимсь молодиком 
майже біля вогнища, почала тліти. Вітерець посилювався і гілка розгоралася. Звірі завмерли від жаху, 
адже  деякі  з  них  жили  в  цьому  місці  недавно,  бо  прибігли  з  сусіднього  лісу,  який  вигорів  до  тла 
минулого року. Косуля спробувала ногою відштовхнути гілку, але було запізно.  

Вітерець роздмухав вогнище і за мить вже палало все: трава, сушняк, кора дерев. Всі кинулися 
хто куди. Їжачок стрибнув у воду. Навіть, старий лис із зайченятами бігли разом.  

Це жахіття  тривало  і  здавалося  ніколи  не  закінчиться.  Все  навкруги  наповнився  густим  їдким 
димом. Деякі тварини не могли врятуватися, бо не наважувалися стрибнути через полум’я. 

  
   

Малюнок А. Пихтіної  Малюнок А. Дорошенко 



 
 
 
Але  що  це?    До  лісу  наближався  гул  машин.  Це  їхали  машини  з  небайдужими  людьми,  які 

почали тушити пожежу. Тільки під ранок вогонь отримав поразку.  
Прийдешній ранок був сумним: гнізда птахів згоріли вщент, вушка, хвостики і лапки лісових 

мешканців попечені. Зайчиха десь загубила одне зайченя, а їжачок ніяк не міг відшукати свою 
їжачиху. Так закінчилася недбала гулянка безвідповідальних людей. А на старому обгорілому дереві 
з'явився напис: «УВАГА! УВАГА! УВАГА! ЛЮДИ, БЕРЕЖІТЬ ЛІС ВІД ПОЖЕЖІ!» 

 
 

ЕКОЛОГІЧНА ГРА «ТИ ‐ МІЙ ШМАТОЧОК» 
 

Діти сидять у колі. Хтось один називає образ, а решта ‐ його частини. Наприклад, учасник гри 
каже: «Я – річка, а ти мій шматочок», ‐ і передає хід іншим гравцям, які, в свою чергу, відповідають: 
«Я ‐ твій берег», «Я – твоя вода», «Я – твоя жабка» і т.д. Пропонується збудувати цілу екосистему, 
наприклад, "Я ‐ річка, а ти ‐ мій шматочок», «Я ‐ твій берег, а ти мій шматочок», «Я ‐ пісочок на березі, 
а ти ‐ мій шматочок...». Той, хто не може продовжити фразу, вибуває з гри. Перемагає учасник, який 
склав найбільше правильних фраз. 

 
 

* * * 
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  


