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ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
Бойко Євгенія Олексіївна
методист в\к лабораторії дендрології Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України
Ліс-це особливий, безкінечно-добрий і безкінечно
щедрий організм, який не просить нічого для
підтримки свого існування й великодушно
розсипає продукти власної життєдіяльності; він
бере під захист всі свої живі істоти і пропонує
тінь навіть лісорубові, що губить його.
Будда.
Ліс-надзвичайно важлива складова частина біосфери. Це один із поглиначів
вуглекислого газу й виробників кисню, постачальник дуже цінних матеріалів(деревина,
сировина для хімічної промисловості, продукти харчування тощо), поглинач пилових і
газових забруднень атмосфери, охоронець поверхні Землі від водної ерозії і суховіїв.
Ліс – місце проживання багатьох звірів, птахів, комах. Він має величезне
оздоровче значення, оскільки деякі дерева, такі, як біла береза, смерека тощо продукують
особливі леткі речовини(фітонциди), що вбивають хвороботворні мікроби і роблять
повітря цілющим. І нарешті, ліс діє на людину заспокійливо, сприяє пробудженню у неї
творчої наснаги, доброго, піднесеного настрою.
Вчені вважають, що ліси виробляють на планеті понад 60% кисню. В умовах, коли
рівень промислових викидів в атмосферу досяг критичної межі, лише зелені насадження
здатні нейтралізувати негативний вплив людської діяльності на природу, послабити
парниковий ефект і навіть відновити захисний озоновий шар.
Встановлено, що один гектар лісу щорічно споживає від 3 т до 6,5 т вуглекислого
газу і виділяє в атмосферу від 2,2 т до 5 т кисню. Один тільки 80-100 річний бук висотою
25 метрів виробляє за одну годину 2 кг кисню і поглинає понад 2 кг вуглекислого газу.
За один рік гектар лісу очищає 18 млн. м³ повітря. Кожна людина за добу пропускає через
свої легені в середньому 25 кг повітря, і дуже важливо, що б воно було чистим. За
підрахунками вчених і дослідженнями науковців ліси з’явилися на планеті понад 400
млн. років тому, а дерева понад 200 млн. Ліс є єдиним середовищем існування 2/3
наземних видів рослин і тварин.
Двісті років тому життєдайні ліси вкривали більше половини всієї площі України,
сьогодні – лише 14%. Незважаючи на величезне екологічне значення лісу й прийняття
постанов і законів, що до його охорони, ліси, як і раніше, хижацьки знищуються, а
відтворення лісового фонду здійснюється дуже повільно і недостатньо.
В природі кожне дерево росте там, де впало і проросло насіння. Це природний
шлях розмноження дерев у лісі. Новий ліс, що виростає є природним поновленням лісу,
проте не все насіння проростає. Щоб допомогти цьому процесу лісівники створюють
лісорозсадники. Існує багато різних типів посадки дерев’янистих рослин. Дерев’янисті
рослини створюють певні об’єми, різні куліси і ширми, що направляють погляд глядача.
Живоплоти, або по одиночні посадки екземплярів(солітери), що найбільше виділяються.
Групи, підібрані по певному параметру (забарвлення листя, цвітіння, запах), рослини в
контейнерах, вертикальне озеленення, та інше. Це складний момент в озелененні, від
нього безпосередньо залежить вигляд ділянки у будь який час року. Озеленення,
висаджування та пересаджування дерев’янистих рослин відіграє важливу роль у
сьогоденні. Тому проектування, розміщення зелених насаджень на визначеній ділянці
повинен здійснювати кваліфікований ландшафтний дизайнер, любитель, охоронець
природи, лісівник. Підбір посадкового матеріалу, підготовка рослин до пересадки в
розсаднику, обробка захисними засобами, упаковка, підготовка ділянки, на якій
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здійснюватиметься посадка дерев, очищення території від сміття, розбиття посадочних
місць відповідно до посадочної схеми озеленення.
Методика висаджування та пересаджування дерев’янистих рослин на
визначеній ділянці.
Весняна посадка. Весняний посадковий сезон починається з відтаванням грунту,
і закінчується повним розпусканням листя і початком росту бруньок. Звичайно це
середина квітня – кінець травня. У цей період проводиться посадка листяних рослин. Це
час активного сокоруху, коли всі процеси в рослині активізовані. За рахунок цього
відбувається відновлення пошкоджених при пересадці частин. Хвойні рослини, краще
пересаджувати рано на весні, до початку росту бруньок. При весняній посадці основна
небезпека – це пересихання рослин. Тому при викопуванні, транспортуванню і посадці
необхідно стежити, аби коріння завжди було вологим, а гілки (особливо з листям, що
розпустилося) були захищені від сонця і вітру. Після посадки рослини необхідно
забезпечити великою кількістю вологи до ти х пір, поки не з’являться явні ознаки
поліпшення їх стану (особливо при жаркій сонячній погоді).
Літня посадка. У цей період проводиться посадка рослин із закритою кореневою
системою і, в кінці літа, хвойні. Це обумовлено тим, що хвойні рослини, на відміну від
листяних, продовжують життєдіяльність взимку за рахунок живильних речовин,
накопичених в корінні. Серпень – період другого сокоруху, і після пересадки у рослин є
можливість частково відновити до настання зими пошкоджене коріння. При літній
посадці рослин так само, як і навесні, необхідно не пересушити саджанці під час
пересадки і в період адаптації рослин після неї.
Осіння посадка. Осінній посадковий сезон починається в період масового
листопаду і закінчується з появою заморозків. Звичайно це третя декада вересня –
початок листопада. У цей період можна садити всі листяні рослини, але як що є
можливість, посадку менш морозостійких видів краще виконувати навесні. Це плодові
дерева(особливо кісточкові), саджанці вирощені в розплідниках інших регіонів(з
теплішим кліматом) і рослини, вирощені в нашій зоні, але що інколи підмерзають
взимку(за рахунок того, що їх природні ареали зростання знаходяться в тепліших
регіонах і рослина не встигає підготуватися до зими). Ознакою того, що рослина
підготувалася до зимового стану спокою, є повний або частковий(більше 70%) опад
листя.
Хвойні рослини восени можна садити лише з цілою кореневою системою. При
осінній посадці рослин є два важливі моменти. Перше – уникнути зайвого поливу,
особливо, якщо рослина ще не знаходиться в стані спокою. Інакше в тканинах буде
багато води, що знижує зимостійкість. Друге – якщо посадка виконується пізно, і є
небезпека появи заморозків, потрібно стежити, аби коріння рослин не знаходилося,
навіть короткочасно, на повітрі при мінусовій температурі. Інакше можна підморозити.
Зимова посадка. Ця посадка виконується при повністю замерзлому грунті, при
температурі не нижче -15-20 ºС. Для такої посадки і підготовки посадочного місця
використовується спеціальна техніка. Як правило, такий спосіб застосовується для
пересадки рослин дуже великого розміру, особливо хвойних, аби максимально зберегти
їх кореневу систему. Цей процес називають – посадка крупномірів. Після пересадки у
всіх рослин наступає період відновлення і адаптації до нових умов, при регулярному
догляді повного декоративного ефекту рослини досягають через 2-4 вегетаційні сезони.
У цей період догляд за рослинами має бути найбільш ретельним.
Полив. Більшість хвойних рослин потребує середньо зволоженого грунту. Тому
дорослі рослини потрібно поливати не дуже часто, але щедро. Тільки велика кількість
води (8-10 л на рослину) зможе досягнути коренів. Поливати потрібно грунт і ніякому
разі не заливати крону, бо це призведе до розвитку грибкових хвороб. Молоді рослини,
щойно висаджені, до відкритого грунту протягом кількох місяців мають дуже нестійку
кореневу систему. В цей час необхідно їх часто поливати: принаймні один раз у тиждень
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і мінімум 10 л води під одну рослину. Щоб зменшити витрати води, поливати треба
вранці або ввечері. Добре полити хвойні рослини треба і перед настанням морозів. Таким
чином запобігається надмірне висихання грунту, яке відбувається при низьких
температурах. Особливо це стосується рослин, висаджених на легких піщаних і
супіщаних грунтах.
Підживлення. Усі рослини протягом вегетаційного періоду потребують
підживлення азотними добривами у поєднанні з іншими видами добрив. Комплексні
добрива бувають гранульовані і рідкі, котрі вносять позакоренево. Необхідно пам’ятати,
що останнім терміном удобрення азотом є кінець червня. Пізніші підживлення сприяють
продовженню вегетаційного періоду, що може спровокувати підмерзання рослин.
• Не можна вносити добрива на дно посадкової ями, бо корені не встигнуть їх
увібрати, як вода вимиє їх у нижні шари грунту. Особливо небезпечно вносити
добриво у лунку при посадці рослин із відкритою кореневою системою. Тому що
при контакті з добривами молоді корені пошкоджуються і можуть відмерти.
• Добрива, які розсипаються навколо рослини на грунт, потрібно розсипати на
площі, на яку проектується крона рослини. А для рослин з колосовидною формою
крони добриво потрібно розсипати в радіусі, який дорівнює половині висоти
крони.
• Велику позитивну роль відіграє утримання поверхні грунту навколо рослин
вільною від інших рослин(трави, бур’яну). Чисті прикореневі лунки дають
можливість підтримувати сталий повітряний і водний баланс, що забезпечує
краще живлення рослин.
• Лунку навколо рослини можна утримувати вільною від інших рослин двома
способами:
1. механічним(знищення рослин механічним способом);
2. мульчуванням(прикриття поверхні лунки шаром торфу, кори тощо)
У будь яку пору року деревонасадження, озеленення виглядає надзвичайно
привабливо. Його колоритність та неповторність настільки розмаїта, що в кожному
куточку побачиш і почуєш щось красиве, що карбується у свідомості: росами на траві,
музикою вітру чи дощу. Все це - його величність Ліс!!!
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ У ГОРОШОВЕЦЬКОМУ
УЧНІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ
Фуштей Ілля Дмитрович
Фуштей Лариса Іванівна
Горошовецький НВК Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
Хлус Лариса Миколаївна
Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»
Хлус Костянтин Миколайович
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Стратегічними завданнями освіти є формування покоління з новим світоглядом,
високим рівнем екологічних знань. Екологічна культура має стати необхідною
складовою виховання і мірилом практичних дій кожної людини у сфері
природокористування, певною запорукою порятунку довкілля. Реалізація цієї мети –
першочергове завдання педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів.
Однією із традиційних форм залучення юних до охорони природи є учнівські
лісництва. Мета їх створення – плекати у дітей дбайливе ставлення до природи,
розширювати і поглиблювати знання у галузі природничих наук, формувати практичні
уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві. Відчутну роль відіграють ці
трудові об’єднання і як осередки профорієнтації. Завдання педагогічних колективів шкіл
і позашкільних закладів полягає у підвищенні ефективності і якості організації роботи
учнівських лісництв, створення оптимальних умов для проведення навчальних та
практичних занять із лісового господарства, організації дослідницької,
природоохоронної роботи, здійснення допрофесійної підготовки молоді.
Програми, за якими працюють шкільні лісництва, поєднують теоретичні заняття із
практичною діяльністю. Юні лісівники збирають насіння дерев та кущів, лікарські
рослини, створюють шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, висаджують ліс та
доглядають за ним, вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками
лісу. Школярі насаджують дерева на схилах ярів, берегах ставків і річок, ведуть облік
рослин і тварин, беруть їх під свою охорону, виготовляють і розвішують шпаківні та
годівниці для птахів, влаштовують підгодівлю тварин взимку, проводять дослідницьку
роботу.
Учнівське лісництво у Горошовецькому НВК створене у 2004 році. Девізом його
роботи є слова Чарльза Даррела: «Я зірвав квітку – і вона зів’яла. Я спіймав метелика – і
він помер у мене на долоні. І тоді я зрозумів, що доторкнутися до краси можна лише
серцем».
Найактивніші члени учнівського лісництва є також вихованцями гуртка
«Лісівники-дендрологи». Основні напрями роботи – практична, дослідницька,
просвітницька, профорієнтаційна. Практична робота описана нами раніше [1].
Учні школи здійснюють заходи по очищенню та охороні довкілля. Вихованці
гуртка «Лісівники-дендрологи» ініціювали акцію «Ми – за чисте довкілля!». В урочищі
«Ліс біля Микити» прочистили засмічене джерело, з якого мешканці цього кута здавна
брали воду.
Юні лісівники активно ведуть просвітницьку роботу. Учні 5-8 класів організували
захід «Свято зимуючих птахів», у ході якого розповіли про різні види зимуючих птахів,
звернули увагу на їх охорону і на те, що у важкий період необхідно допомагати пернатим
друзям. У грудні 2015 та 2016 рр. провели пізнавальну гру для молодших школярів
«Аукціон народної мудрості».
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Відомо, що найкращі результати дає поєднання теорії з практикою. З огляду на це,
проводяться просвітницько-практичні акції. Восени 2015 року юні лісівники
презентували роботу «Ліс – легені планети». На свято були запрошені лісничі, разом з
ними юннати провели підсадження сосни звичайної у шкільному дендрарії. В грудні
старшокласники провели для молодших школярів та вихованців дошкільної групи
майстер-клас по виготовленню годівничок. Щорічно беруть участь в акції «Майбутнє
лісу у твоїх руках».
Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі. З часу заснування
учнівського лісництва його випускниками стали 156 учнів. 14 випускників школи обрали
професію лісівника, з них 5 – випускники шкільного лісництва; 7 стали біологами чи
здобувають біологічну освіту.
Дослідницька робота членів учнівського лісництва присвячена вивченню флори і
фауни Хотинської височини та здійснюється під керівництвом науковців Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинського державного
медуніверситету, наукових і науково-практичних установ. Саме тісна співпраця юних
лісівників з науковцями і практиками є запорукою успіху. Отримані результати,
оформлені у вигляді науково-дослідних проектів, члени гуртка «Лісівники-дендрологи»
та слухачі оіно-заочної біологічної школи ЧОЦЕНТУМ захищають на конкурсахзахистах дослідницьких робіт різного рівня. Наведемо для прикладу декілька напрямів
досліджень.
1. Впродовж п’яти років основним дослідницьким майданчиком для юннатів нашої
школи було урочище «Ліс біля Микити». Участь у роботі беруть усі бажаючі учні школи.
У 2016 р. юннати стали ініціаторами створення на цій ділянці лісу заповідного об’єкту
місцевого значення площею 42,1 га. На даний час отримано згоду сільської ради на
створення заповідного урочища, на основі якої направлений лист-клопотання голові
Чернівецької облдержадміністрації. Створення об’єкту ПЗФ дасть можливість більш
ефективно охороняти та досліджувати природне біорізноманіття даної місцевості.
Результати досліджень узагальнені в роботі «Урочище «ліс біля Микити» – перспективна
для заповідання лісова ділянка в околицях с. Горошівці». З цією роботою члени гуртка
«Лісівники-дендрологи» та вихованці ОЗБШ у 2016 р. зайняли І місце в обласному зльоті
учнівських лісництв.
2. Юннати-зоологи впродовж декількох років працюють над темою «Фауна
пластинчастовусих Буковини». Вони встановили перебування в околицях Горошівців
(включаючи підніжжя та схили гір Коцюба й Бердо) близько 50-ти видів
пластинчастовусих, проаналізували їх біотопічну приуроченість та екологічні
преферендуми, зібрали ентомологічну колекцію, більшу частину якої передали до
фондів Зоологічного відділу Природничого музею ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Результати
цих досліджень слухачі секції «Зоологія» Тетяна Фуштей та Наталя Віщук захищали на
Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів у 2014 р., де
посіли І місце в секції «Ентомологія». Доповнені дослідження Ірина Барна представляла
на Обласному зборі юних аграрників, садівників, зоологів-тваринників, квітникарівдизайнерів та посіла І місце в секції «Зоологія», а також ІІІ місце на XІІ Всеукраїнському
конкурсі юних зоологів і тваринників.
3. З роботою «Ранньоквітучі рослини лісів околиць села Горошівці Заставнівського
району» у 2014 р. учениця 4 класу Стефанюк Катерина зайняла ІІІ місце в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із
природознавства «Юний дослідник». Наступного року, розширивши та доопрацювавши
дану роботу, Гоменюк Валентин посів ІІ місце в обласному етапі згаданого конкурсу.
Над даною роботою наймолодші члени лісівництва працювали три роки. Дослідження
території з метою виявлення ранньоквітучих рослин виконувалось маршрутним
методом. Маршрути охоплювали територію лісів околиць села Горошівці (ліс, галявини,
узлісся). Вихід на маршрут здійснювався 2 рази на тиждень. Опис проводили на пробних
11

Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом»

ділянках розміром 10х10 м (100 м2). Досліджували місце проростання ранньоквітучих,
фенофазу, характер розміщення рослин (рівномірно, групами, розсіяно, рідкими
скупченнями), описали види, визначили типи рослин по відношенню до світла, до
водного режиму. Проводився збір гербарних матеріалів без коріння,
фотодокументування; складена карта, на якій вказані місця проростання видів.
4. Ще однією темою, над якою працюють члени лісівництва та вихованці ОЗБШ, є
«Мисливська фауна західної частини Хотинської височини». Юннати описали видовий
склад мисливської фауни західної частини Хотинської височини; дали йому біологічну
характеристику; виявили види, які підлягають охороні; ознайомилися з діяльністю
Українського товариства мисливців та рибалок «Діброва» Заставнівського району;
провели просвітницьку роботу щодо збереження рідкісних тварин у своєму навчальному
закладі. Дослідження проводили на західних схилах Хотинської височини в мисливських
угіддях лісів околиць сіл Горошівці, Боянчук, Добринівці, Ржавинці та на водних плесах
біля сіл Юрківці та Горошівці. У 2015 р. з даною роботою Барна Богдан посів ІІІ місце в
обласному етапі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв. Дослідження мисливської
фауни продовжуються. Зокрема, у січні 2017 р. юні лісівники брали участь у зимовому
обліку копитних в урочищі «Біля Кулачихи».
5. Впродовж 2009-2016 рр. юннати працюють над темою «Мірмекофауна західної
частини Хотинської височини». Мета цієї роботи – дослідження регіональної
мірмекофауни та інвентаризація мурашників у згаданому регіоні. Члени гуртка
«Лісівники-дендрологи» та вихованці очно-заочної біологічної школи КЗ ЧОЦЕНТУМ
вивчали біологію мурашок роду Formica L. та їх поведінку, проводили свої дослідження
в масивах буково-дубового та ялинового лісу Заставнівського Держспецлісництва АПК,
який розташований на околиці сіл Горошівці та Боянчук; в урочищі «Ліс біля Микити»;
у лісовому масиві Чорнівського лісництва Чернівецького державного лісового
господарства (між селами Горошівці Заставнівського р-ну та Чорнівка – Новоселицького
р-ну Чернівецької обл.). Робота по інвентаризації, моніторингу стану та охороні
мурашників здійснюється постійно. По мірі накопичення експериментального матеріалу
її результати узагальнюються у вигляді дослідницьких робіт. Зокрема, цього року Барна
Богдан, доповідаючи результати багаторічниного моніторингу стану мірмекофауни
регіону, посів І місце на обласному екологічному учнівському конгресі «Живи, Земле»
(номінація – Охорона тваринного світу) та ІІІ місце на XІІІ Всеукраїнському конкурсі
юних зоологів і тваринників.
6. Члени лісівництва зацікавилися рослинними й тваринними орнаментами в
ужитково-побутовому мистецтві та в предметах чоловічого й жіночого одягу. Вивичили
складові орнаментів, порівняли їх з видовим складом флори та фауни наших лісів. Дані
дослідження переросли в роботи «Рослини Хотинської височини в предметах чоловічого
та жіночого одягу буковинців» та «Рослини і тварини Хотинської височини в ужитковопобутовому мистецтві жителів сіл Горошівці та Боянчук».
Ліс – не просто зелений друг людини – це культура поколінь. Ми користуємось
тими дарами природи, які передали у спадок наші діди і прадіди. Те, як господарюємо у
лісах, що залишаємо після себе, по-справжньому нащадки оцінять у майбутньому. З
впевненістю можна сказати, що кропітка повсякденна праця кожного керівника
шкільного лісництва дасть хороші плоди у справі поліпшення довкілля.
Література:
1. Хлус Л.М., Фуштей І.Д. . Концептуальні ідеї трудового виховання В.О.
Сухомлинського у пракиці освітньо-виховної роботи ОЗБШ ЧОЦЕНТУМ //
Концептуальні ідеї трудового виховання та сучасна освітньо-виховна практика учнів
загальноосвітньої школи через шкільний еколого-натуралістичний центр в контексті
педагогічної системи В.О. Сухомлинського: зб. матер. педагогічних читань. – Черкаси:
«Український літопис», 2016. – С. 184-188.
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УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА ЧЕРНІВЕЧЧИНИ – ШКОЛА ЛЮБОВІ ДО ПРИРОДИ
Кузьмінська Валентина Василівна
Хлус Лариса Миколаївна
Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»
Виховання бережливого ставлення до стану лісів, збереження і збагачення ресурсів
живої і неживої природи, стало в наші дні одним з важливих аспектів екологічного
виховання учнів та студентської молоді.
Однією з найбільш результативних форм позакласної та позашкільної освіти є
учнівські лісництва, в роботі яких акумулюються та розширюються знання з різних
предметів, додається вивчення спеціальних дисциплін, методики проведення
досліджень, формуються навички по виконанню пошукових та науково-дослідницьких
робіт, виховується екологічна свідомість та любов до природи. Важливе значення має
така діяльність і для професійного становлення юного лісівника [1].
Лісівники Чернівеччини небайдужі до того, хто прийме від них природоохоронну
естафету і чи зможуть їхні діти та онуки не лише зберегти створені ліси, а й примножити
їх. Така готовність виховується не словами, а справами, безпоредньою участю дітей у
природоохоронній діяльності, зокрема, у заходах по створенню та збереженню лісів.
Для цього важливо ще в шкільні роки ознайомлювати учнів з професією лісівника,
давати можливість їм самим попрацювати в лісі, захопитися професіями лісового
господарства.
Популярність учнівських лісництв обумовлена тим, що вони поєднують в собі
трудове виховання, природоохоронну роботу і профорієнтацію учнів. Саме тому
учнівські лісництва – одна з найбільш дієвих навчально-виховних робіт у школі.
Сьогодні спільними зусиллями педагогів та лісівників Чернівецької області
забезпечується діяльність 25-ти учнівських лісництв. З метою організації навчальновиховного процесу в усіх учнівських лісництвах Буковини запроваджені програми з
основ лісівництва, створені та обладнані кабінети і куточки юних лісівників, на
територіях, закріплених за учнівськими лісництвами, прокладено маршрути навчальнопізнавальних екологічних стежок, працюють екологічні агітбригади, клуби, секції. В
учнівських лісництвах юні лісівники отримують знання по основах лісознавства і
навчаються сучасним технологіям вирощування лісових культур. Юннати виконують
такі види робіт: виявлення вогнищ пошкодження лісу шкідниками і хворобами; охорона
і приваблювання птахів; підгодівля диких тварин; облік і охорона мурашників;
виявлення й охорона пам’яток природи, рідкісних видів дерев, кущів і трав’янистих
рослин; заготівля лікарської сировини, насіння дерев і чагарників; ведуть фенологічні
спостереження та науково-дослідницьку роботу. Юні природоохоронці проводять також
пропагандистку діяльність серед населення, беруть участь у семінарах для вчителів
біології, керівників учнівських лісництв, масових заходах. Члени учнівських лісництв є
активними учасниками всеукраїнських та обласних природоохоронних конкурсів, акцій
та операцій: «Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», «Біощит», «Майбутнє лісу
в твоїх руках», «День довкілля», «Зелені скарби Буковини» тощо. Вже традиційною
стала участь юних лісівників у всеукраїнських зльотах учнівських лісництв, де вони
показують високі результати, займаючи призові місця вісім років поспіль. У 2009 році
команда юних лісівників Чернівецької області на ІІІ Всеукраїнському зльоті здобула
Гран-прі і право проводити IV Всеукраїнський зліт учнівських лісництв на теренах
області [2].
Яскравим прикладом лісогосподарської та природоохоронної діяльності в
Чернівецькій області стало учнівське лісництво Полянського НВК Хотинського району,
яке було створене у 1960-му році і діє на базі Клішківського лісництва Хотинського
держлісгоспу. Для вивчення лісової справи в школі створені кабінет лісового
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господарства і профорієнтаційний зал; зібраний багатий інформаційний матеріал про
лісові ресурси області, лісорозведення, лісозахист; роздатковий матеріал, тематичні
колекції, гербарії тощо. У школі запроваджено теоретичний курс «Основи лісового
господарства», який викладається за авторською програмою засновника учнівського
лісництва, колишнього вчителя біології Банар Зінаїди Филимонівни.
Для кращого охоплення всіх ланок роботи члени учнівського лісництва працюють
по секціях: дослідництва, зелених патрулів, охорони птахів і звірів, охорони мурашок,
агітаційно-масовій. Значну роботу виконують юні лісівники по охороні природних
багатств краю, вони часто чергують в лісі, не допускають пошкодження і знищення
дерев, спостерігають за розвитком сіянців, за протипожежною безпекою в лісовому
масиві, сигналізують про появу в ньому шкідників і браконьєрів.
Не забувають юні друзі природи й про лісову фауну, охороняють птахів і звірів,
взимку систематично підгодовують їх. Щорічно в шкільних майстернях виготовляють
шпаківні й дуплянки, огороджують мурашники, проводять їх облік, допомагають
лісникам розселяти їх. На обліку Полянського учнівського лісництва нараховується 132
мурашника.
Зеленою лабораторією служить юним лісоводам розсадник – основа майбутніх
лісів. Гордістю Полянського учнівського лісництва є дендропарк, який посаджено біля
школи. В ньому росте понад 40 видів рідкісних дерев і кущів, 18 сортів бузку, оформлено
«зелений» клас, в якому проводяться уроки за методикою В.О. Сухомлинського.
Саме в цьому учнівському лісництві, вперше на Буковині, було створено постійно
діючу екологічну стежину протяжністю 3 км. Маршрут обрано так, щоб можна було
проводити навчальні екскурсії для учнів і пізнавальні – для старших відвідувачів.
Невід’ємною частиною роботи Полянського учвського лісництва є дослідницька
робота. Вже багато років юні дослідники працюють за завданням об’єднання
«Чернівецьліс». Зокрема, вивчають як впливають на ріст і розвиток волоського горіха
його спільні посадки з аморфою, бузиною, робінією та малиною; підживлення
мінеральними добривами; застосування різних агротехнічних засобів. Результати цих та
інших досліджень використовуються спеціалістами лісового господарства області в
практиці.
З метою профорієнтації учнів щорічно проводяться свята «День працівника лісу»,
«Ліс – джерело життя», проводяться зустрічі з ветеранами лісової галузі, з працівниками
виробництва, організовуються екскурсії на підприємствах. Своїм обов’язком районне
лісове господарство вважає залучення учнівської молоді до цікавої та корисної професії
лісівника, тож вони є частими гостями у випускних 9-х та 11-х класах. Учні з цікавістю
слухають розповіді лісівників про свою улюблену професію, які діляться власним
досвідом, проводять різноманітні тренінги, практичні заняття, диспути.
Серед колишніх вихованців учнівського лісництва є науковці і керівники лісової
галузі, висококваліфіковані лісівники, агрономи, педагоги та багато сумлінних і
працелюбних фахівців народного господарства, здобутками сумлінної праці яких
пишається їх рідна школа та односельчани.
За високі показники в роботі по охороні й примноженню природних багатств юні
лісівники Полянської ЗОШ неодноразово відзначалися дипломами і почесними
грамотами Міністерства лісової та деревообробної промисловості, Міністерства освіти і
науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
Товариства лісівників України, Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Ліс – культура поколінь; ми користуємось дарами природи, отриманими у спадок
від дідів і прадідів. Зберегти і примножити їх – наш обов’язок. Не кожний випускник
учнівського лісництва пов’яже своє життя з лісівничою галуззю, але з упевненістю
можна стверджувати, що кожний пронесе через життя любов і шану до природи, повагу
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до людей, які своєю кропіткою повсякденною працею зберігають та відновлюють ліси
для сучасників і прийдешніх поколінь.
Література:
1. Зведенюк М.А. Формування наукового світогляду учнів через систему
позакласної та позашкільної роботи учнівського лісництва загальноосвітньої школи //
Концептуальні ідеї трудового виховання та сучасна освітньо-виховна практика учнів
загальноосвітньої школи через шкільний еколого-натуралістичний центр в контексті
педагогічної системи В.О. Сухомлинського: зб. матер. педагогічних читань. – Черкаси:
«Український літопис», 2016. – С. 114-130.
2. Кузьмінська В.В., Головченко В.В. Учнівські лісництва Буковинського краю. –
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ЗНАЧЕННЯ ЛІСУ В ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Паскевич А.О.
Костюченко А.А.
студентки 2-го курсу відділення економіки, логістики та інформаційних систем ВП
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Науковий керівник: Савченко І.Є., викладач ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний коледж»
Анотація: Значення лісів для життя
Ключові слова: ліс; природа
Виклад основного матеріалу:
Ліс – джерело енергії для людини. Лісові масиви мають великий вплив на
формування навколишнього середовища і здатні впливати на такі фактори, як
температура і вологість повітря на планеті. Вони також відіграють важливу роль у
біогеохімічних циклах води, вуглецю, азоту, кисню, фосфору, сірки і багатьох інших
елементів. Завдяки корінню дерев сповільнюються процеси ерозії грунту, затримуються
водні і повітряні потоки.
Ліси – важлива складова частина навколишнього середовища. Як екологічна
система ліс виконує різні функції і водночас є незамінним природним ресурсом.
Численні дослідження як у нас в країні, так і за кордоном підтвердили виняткове
значення лісів у збереженні екологічної рівноваги в природному середовищі. На думку
фахівців, значення середньо захищені функції лісу, тобто збереження генофонду флори
і фауни, на порядок вище їх економічного значення як джерела сировини і продуктів.
Вплив лісів на довкілля виключно різноманітне. Воно проявляється, зокрема, в
тому, що ліси:
• Є основним постачальником кисню на планеті;
• Безпосередньо впливають на водний режим як на зайнятих ними, так і на
прилеглих територіях і регулюють баланс води;
• Знижують негативний вплив посух і суховіїв, стримують рух рухливих пісків;
• Пом'якшуючи клімат, сприяють підвищенню урожаїв сільськогосподарських
культур;
• Поглинають і / перетворять частина атмосферних хімічних забруднень;
• Захищають грунти від водної та вітрової ерозії, селів, зсувів, руйнування берегів
та інших несприятливих геологічних процесів;
За своїм значенням, місцем розташування і виконуваних функцій всі ліси
поділяють на три групи:
1. Перша група – ліси, що виконують захисні екологічні функції (водоохоронні,
полезахисні, санітарно-гігієнічні, рекреаційні). Ці ліси суворо охороняються,
особливо лісопарки, міські ліси, особливо цінні лісові масиви, національні
природні парки. У лісах цієї групи допускаються тільки рубки догляду за
лісом і санітарні рубки дерев;
2. Друга група – ліси, які мають захисне і обмежене експлуатаційне значення.
Поширені вони в районах з високою щільністю населення і розвиненою
мережею транспортних шляхів. Сировинні ресурси лісів цієї групи
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недостатні, тому, щоб зберегти їх захисні та експлуатаційні функції, потрібно
суворий режим лісокористування;
3. Третя група – експлуатаційні ліси. Поширені вони в багатолісних районах і є
основним постачальником деревини. Заготівля деревини повинна
здійснюватися без зміни природних біотопів і порушення природної
екологічної
рівноваги.
Належність лісу до тієї чи іншої групи визначає режим лісокористування, який
повинен вестися на строго науковій основі з дотриманням основних принципів
максимального заощадження природних екосистем і раціонального використання
лісових ресурсів.
Висновок: Підкреслимо ще раз, що значення лісу безмежно. Відомий російський
письменник Л. М. Леонов назвав його Другом з великої літери. Ліси – важливе і найбільш
ефективний засіб підтримки природного стану біосфери і незамінний фактор
культурного та соціального значення. Позитивна екологічна роль лісу відображена в
гаслі Міжнародного конгресу лісівників (Індія): «Ліс – це вода, вода – урожай, урожай –
життя».
1.
2.

Список використаних джерел:
Генсірук С. А. Ліси України. — К.: Наукова думка, 1992. — 408 с.
Свириденко В. Е., Швиденко А. Й. Лісівництво. К.: «Сільгоспосвіта», 1995
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СТАН ЗАХИСТУ ЛІСІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Хвост В.В.
студент 4-го курсу відділення економіки, логістики та інформаційних систем ВП
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Науковий керівник: Савченко І.Є., викладач
Анотація: Значення лісів для життя
Ключові слова: ліс; життя; природа
Виклад основного матеріалу:
Ліси Чернігівщини — її багатство. Це деревина, гриби й ягоди, лікарська сировина.
Крім того, вони впливають на весь природний комплекс в цілому: клімат, ґрунти, умови
формування поверхневого стоку, регулюють рівень води у річках, фільтрують воду й
очищують повітря. Тому збереження лісів не тільки дуже важлива справа, але й
обов’язок кожного мешканця нашого краю.
Найбільш розповсюджені на Чернігівщині ліси, в яких, в якості домінанта,
виступає сосна звичайна, це так звані бори та субори. Сосна звичайна є основною лісо
утворюючою породою на Чернігівщині. Вона надає неповторної краси борам та суборам,
завдяки їй повітря в них цілюще, духмяне та багате на фітонциди.
Загальна площа земель лісового фонду Чернігівщини на 1 січня 2015 р. становила
740 тис.га – це 23% від її території. Протягом 2014 р. рубки головного користування
проведено на площі 3 тис.га, відтворено лісів на площі 4 тис.га, з яких 3 тис.га – садіння
та висівання, 1 тис.га – природне поновлення.
Висновок: Загальна площа земель лісового фонду області станом на 01.01.2007 р.
становить 724,0 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 658,8 тис. га (20,6
% від загальної площі області). Ліси першої групи становлять 258,2 тис. га, площа лісів
другої групи – 414,5 тис. га. Веденням лісового господарства в області займаються 58
постійних лісокористувачів, в тому числі 11 держлісгоспів Чернігівського обласного
управління лісового господарства, 19 дочірніх підприємств ОКП «Чернігівоблагроліс»,
2 лісгоспи та 1 лісництво Міноборони України, Коропське СЛП «Агролісгосп» та
РКСЛП «Корюківкаліс», а також 23 сільгосппідприємства в різних районах області.
В Чернігівській області ліси першої групи становлять 258,2 тис. га, площа лісів
другої групи - 414,5 тис. га. Вікова структура лісів області нерівномірна, в лісовому
фонді переважають молодняки – 33,5 % площі, середньовікові насадження займають 47
%, пристигаючі – 14,2 %, стиглі – 5,3 % від загальної площі лісів. Запас деревини області
становить 124,2 млн. м3 , з них стиглої – 7,6 млн. м3 (6,2 %).
1.
2.
3.
4.
5.
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Анотація: Значення лісів для життя
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Виклад основного матеріалу:
Ліс — це важлива складова біосфери. Він є одним із основних типів рослинності і
складається з сукупності дерев, чагарників, трав, мохів, лишайників тощо, а також
тварин і мікроорганізмів. Все у лісі біологічно взаємопов'язано і впливає не лише одне
на одне, але й на навколишнє середовище.
Ліси ростуть на всіх континентах, окрім Антарктиди, і покривають близько 30 %
суходолу Землі.
Ліси мають величезний вплив на клімат і стан ґрунтів.
За минулі 10 тис. років людина знищила близько двох третин лісів на планеті. Ліси
треба вирубувати вкрай обережно. Масове вирубування дерев може спричинити раптові
зміни температури (холодніше взимку, тепліше влітку), знесення родючого шару ґрунту.
За підрахунками Всесвітнього Фонду Охорони Дикої Природи (WWF), вже через
40 років біоресурси Землі будуть цілком вичерпані. З лісовими масивами найгірша
ситуація: знищують їх за лічені дні, а ростуть вони десятиріччями.
Вже в епоху давніх цивілізацій деякі вчені і правителі розуміли, до чого може
призвести бездумне знищення лісів, і не лише прагнули дослідити природу, але й свідомо
брали участь в її збереженні.
Ліс стримує абсолютні підвищення і зниження температури, забезпечуючи більш
стійкий річний хід температури: опадів у лісі випадає більше, ніж в безлісовій місцевості,
і лісовий ґрунт краще забезпечений вологою. Затримуючи надовго танення снігів, ліс
гарантує собі достатній запас вологи в разі, якщо влітку не буде достатньої кількості
опадів.
Висновок: Час усвідомити, що колишній споживацький підхід до навколишнього
середовища давно застарів і не спрацьовує. Всім відоме прислів'я: “Не плюй у криницю,
бо з неї будеш пити водицю”. А Земля і є нашою “криницею”.Потрібно призупинити
процес знищення і засмічення всього живого довкола шляхом переосмислення і
формування нового морально стійкого усвідомлення природокористування. Вже зараз
ми зобов'язані радикально змінити своє ставлення до лісів і подумати над тим, як
зберегти й примножити наше лісове багатство. Пам'ятаймо про те, що ліси — безцінний
скарб нашої планети!
Список використаних джерел:
1. Лісна енциклопедія: В 2-х т./Гол.ред. Воробйов Г.І.; Ред.кол.: Анучин Н.А.,
Атрохін В.Г., Виноградов В.Н. та ін. - М.: Радянська енциклопедія, 1985.
2. Рахманов В. В., Водорегулююча роль лісів, Л., 1975; Мелехов І. С., Лісоведіння,
М., 1980; Пронін М. І., Русанов Я. С., Людина, ліс, фауна, М., 1981.
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ЛІСАМ ОДЕЩИНИ - НАШУ ТУРБОТУ
Жембій В.В.
директор Окнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області
На Україні з давніх-давен, вважали поганою ту людину, яка не посадила за своє
життя ні дерева, ні квітів. А тому, наші села потопають весною у квітучих садах, зелених
лісах а хати стоять ціле літо і до пізньої осені у різнобарвних квітах. Бо посадити і
виростити дерево, то не лише практична робота, це – диво народження нового життя,
велика відповідальність за те, чи буде воно жити, чи ні.
Природа сама по собі не виховує, а виховує лише взаємодія дитини з нею. Тому
екологічне виховання в нашому позашкільному закладі тісно пов’язане з
природоохоронною діяльністю, основою якої є трудова активність школярів. Праця
дозволяє найбільше повно і яскраво розкрити природні задатки і схильності дитини.
Аналізуючи готовність дитини до трудового життя, ми думаємо не тільки про те, що вона
може дати для суспільства, але і про те, що праця дає особисто кожній дитині. У кожній
дитині дрімають задатки якихось здібностей. Ці задатки як порох: щоб запалити,
необхідна іскра. І кожен раз спілкуючись з нашими вихованцями ми добре памятаємо,
що саме у шкільні роки формується світогляд, характер, звички, відношення до
навколишнього світу, де не останнє місце займає і відношення до природи. Гармонійне
спілкування дітей з природою у подальшому житті не дозволить їм необдумано зірвати
квітку, зламати деревце або ж знищити гніздечко пташки.Тому послідовно, день за днем,
використовуємо принципи екологічного виховання у роботі з дітьми, і сподіваємось що
у таких дітей будуть розвинені почуття відповідальності та збереження природи як
важливого фактору існування людини.
Продуктивна праця, дослідництво, технічна творчість, допрофесійне навчання і
виховання у шкільному лісництві «Дивосвіт» Окнянського будинку дитячої та юнацької
творчості Одеської області є основними методами підвищення якості знань, практичних
навичок, культури праці, трудового виховання. Наше учнівське лісництво створено в
квітні 2007 року. Саме в 2007 році щоб залучити молодь до реалізації Державної
програми «Ліси України на 2002-2015 рр.» освітяни спільно з Державним комітетом
лісового господарства України відновили практику всеукраїнських зльотів юних
лісівників, який відбувся у вересні на базі Національного еколого-натуралістичного
центру.
Мета створення – виховувати у дітей дбайливе ставлення до природи,
розширювати і поглиблювати знання у галузі природничих наук, формувати практичні
уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві. Сьогодні відчутну роль це
трудове об’єднання відіграє і як осередок профорієнтації. Адже оптимальні умови для
навчальних та практичних занять, дослідницької та природоохоронної роботи нам
допомагають створювати професійні лісівники: начальник управління Одеського
лісового та мисливського господарства Домікан Володимир Ілліч, заступники Скрипник
Олександр Володимирович, Калалошина Валентина Василівна, директор ДП
«Подільське лісове господарство» Лесик Олег Миколайович та лісничий Окнянського
лісництва Корновал Микола Тимофійович. Вони надають нам методичну і практичну
допомогу в організації роботи шкільного лісництва. Програма, за якою працює шкільне
лісництво, поєднує теоретичні заняття із практичною діяльністю. Вся практична робота
затверджена ДП «Подільське лісове господарство». Створено та обладнано кабінет, на
закріпленій території за шкільними лісництвом, прокладено 3 маршрути навчальнопізнавальних екологічних стежок, працює екологічна агітбригада, секція «Лісознавства»
МАН. У кабінеті лісоводства зібрано багатий інформаційний матеріал про лісові ресурси
як району так і області, лісорозведення, лісозахисту, роздатковий матеріал, колекції,
гербарії тощо.
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Учнівське лісництво «Дивосвіт» починаючи 2007 року завжди серед лідерів
лісівничого руху Одещини. Переможці 10 обласних та призери 6 Всеукраїнських зльотів.
Юні лісівники збирають насіння дерев та кущів, лікарські рослини, створюють
шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, створили пришкільний дендропарк, алеї
та скверики. На шкільних подвір’ях висаджено сотні дерев, серед яких чимало
екзотичних та доглядають за ними, вивчають хвороби деревних та кущових порід,
вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками лісу. Залучають
молодших школярів до практичної роботи та насаджують дерева на схилах ярів, берегах
ставків смт Окни і річки «Ягорлик», ведуть облік рослин і тварин урочища «Роща»,
беруть їх під свою охорону, виготовляють і розвішують шпаківні та годівниці для птахів,
влаштовують підгодівлю тварин взимку, проводять дослідницьку роботу.
Члени учнівського лісництва – активні учасники трудових акцій та операцій,
зокрема: «Місячник лісу і саду», «Посади дерево», «Майбутнє лісу в твоїх руках»,
«Чиста Україна – чиста Земля», «Мурашка», «Шпаківня», «Збережи ялинку», «День
довкілля», «Зелена аптека», «Зимуючі птахи нашого краю», «Ліси для нащадків» та
багато інших.
Юні лісоводи займаються науково-дослідницькою роботою з вивчення біологічних
особливостей лісових дерев і чагарників, трав’янистих рослин, представників
тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів занесених до Червоної книги України,
виконують науково-дослідницькі роботи, проводять експерименти та досліди:
«Розмноження ялини сріблястої, кущів самшиту, туї західної методом вкорінення
пагонів в умовах лісостепу», «Вплив кислотності грунтів на ріст хвойних дерев»,
«Лишайники – індикатори стану атмосферного повітря», «Вирощування деревних та
чагарникових порід однорічними пагонами», «Роль рудих мурашок у лісовому
біоценозі», «Комахи урочища «Роща» Окнянського лісництва», «Акація біла, як
перспективна деревна рослина в озелененні та захисному лісорозведенні регіону»,
«Вирощування самшиту. Живцювання», «Інвентиризація дерев центрального парку
селища Окни» з метою поновлення хворих древ на нові ексклюзивні насадження та інші.
Виконуючи дослідницьку роботу, юні лісівники вчаться спостерігати. На основі своїх
спостережень – узагальнювати та робити висновки, а також застосовувати набуті знання
в практичній роботі. З науково-дослідницькими роботами виступали на районних та
обласних конкурсах, Малій академії наук, де ставали переможцями та призерами.
Щорічно юні лісівники звітують перед громадою селища про підсумки роботи за
минулий рік (в 2016р- 3 виставки, провели майстер клас з виготовлення картин з
природного матеріалу, виготовлення штучних квітів з вторинного матеріалу-пластику).
Під керівництвом працівників лісу продовжують на практиці закріплювати знання
з таксації лісу, з лісопатологічних обстежень, відведення лісосік під рубки догляду.
Прочистили 130м квартальних просік. На дослідницькій ділянці весною провели
інвентаризацію посадкового матеріалу, висадженого восени з насіння а результати
занесли в облікову книгу інвентаризації лісництва. Згідно даних досліджень подано
матеріали на розгляд депутатів селищної раду з метою заміни хворих та обламаних дерев
на нові перспективні з урахуванням створеного проекту парку.
Насіння клена гостролистого, липи дрібнолистої, горобини звичайної; висадили в
теплиці, горіха волоського, каштану кінського на дослідницькій ділянці і досліджують
схожість. Вирощені однорічні рослини 380шт (висаджені в 2015році) висадили восени
та весною на закріпленій території БДЮТ та надали в заклади освіти району для
створення нових парків і озеленення шкіл та сіл району.
За запитом членів лісництва та їх батьків вихованці продовжують вивчати садовопаркове мистецтво та створювати проекти за напрямком ландшафтного дизайну. До Дня
незалежності було створено квітковий килимок « Прапор України –прапор миру».
Посадковий матеріал квітів члени учнівського лісництва вирощують самі.
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Взяли участь в 2 ярмарки-розпродажах виробів декоративно-ужиткового
мистецтва, обереги . Провели 3 зустрічі воїнів АТО, один із них бувший член учнівького
лісництва Іванов Денис. Обереги, листи, малюнки, зібрані продукти харчування надали
воїнам для доставки їх своїм побратимам в АТО.
Профоріентаційна та просвітницька робота - це одна з багатьох завдань учнівського
лісництва. Вивчені на теоретичних заняттях основні державні Постанови про охорону
природи та лісового господарства вихованці доводять до відома всіх гуртківців та учнів
навчальних закладів через виготовлені буклети, листівки,банери, стенди, презентації,
виступ екологічної агітбригади «Зелений патруль» виступи на сторінках районної газети
на каналі Одеського телебачення на сторінках в соцмережі. 1 раз в квартал друкується
інформаційно – методичний журнал «Сорока – білобока», якийпротягом 2 років на
обласному та Всеукраїнському конкурсах педагогічних читань, видавничої продукції
зайняв І та ІІ місце.
За свою діяльність юні лісівники нагороджені грамотами, дипломами, подяками
районного відділу освіти, управління освіти одеської облдержадміністрації та обласного
управління лісового та мислиаського господарства, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Зелене шкільне лісництво – це кузня, де кується кадрове майбуття лісової галузі. За
період роботи лісництва 12 вихованців вибрали лісівничі спеціальності, 28 екологічний
напрям та вступили до ліцеїв, коледжів і вишів, деякі вже повернулись та працюють в
лісовому господарстві району та області. Продовжуєм співпрацювати з вищими
навчальними
закладами
м.Одеси,Києва.
Саме юним лісівникам в майбутньому доведеться заступати на зелену вахту країни.
Бережімо ліси, дбаймо разом про їх майбуття. Вони – наші захисники і найвірніші друзі,
безцінний скарб України.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІСІВ ТА НЕОБХІДНІТЬ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Мороз Євдокія Павлівна
методист вищої категорії комунальний заклад «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради
Коли висохне останнє дерево і помре
остання тварина, ви зрозумієте, що у
Всевишнього для вас немає іншої Землі
Б.Д. Орлі
Лісові екосистеми, які є основним компонентом природного середовища,
забезпечують природне регулювання більшості процесів, які протікають в екологічній
системі Землі, що зумовлює необхідність максимального збереження природних
властивостей лісів [1].
Без урахування екологічних проблем, структури та динаміки змін складу лісів, а
також аналізу природних та антропогенних процесів, що відбуваються в лісах,
неможливі реальні прогнози глобальних змін природного середовища [8].
Інтенсивне ведення лісового господарства в Україні у ХХІ столітті зумовило
застосування переважно активного, антропогенно-технологічного (з втручанням людини
та інтенсивним використанням техніки) підходу до лісовідновлення і лісорозведення.
Вирішення екологічних проблем забезпечення сталого розвитку лісового
господарства в даний час передбачає:
- збереження біологічного різноманіття та екологічних функцій лісів, шляхом
виділення лісів природоохоронного призначення (захисних лісів) та забезпечення
режиму їх збереження;
- розробку системи збереження біорізноманіття в лісах, що є об'єктом економічної
діяльності, розвиток сертифікації;
- забезпечення якісного відтворення лісових ресурсів як обов'язкового елемента
використання лісів, недопущення деградації та виснаження ґрунтових і водних ресурсів
при використанні лісів;
- розширення захисного лісорозведення в малолісних районах;
- збереження і раціональне використання генетичного та екологічного потенціалу
лісів регіону, розширення співробітництва з іншими державами та міжнародними
організаціями в цій галузі, розвиток системи особливо охоронюваних природних
територій;
- посилення просвітницької діяльності з формування у суспільстві розуміння
важливої ролі лісів та необхідністю дбайливого ставлення до них [9].
Зважаючи на найвагомішу роль лісу, як екосистеми в довкіллі, та на посилене
використання його ресурсів, функціонування учнівських лісництв, як однієї із форм
позакласної і позашкільної роботи в навчально-виховних закладах України, в теперішній
час є доречним і оправданим [5].
На Рівненщині функціонує 25 учнівських лісництв та гуртків ,,Юні лісівники”.
Основними напрямками діяльності та інноваційними формами роботи учнівських
лісництв є:
- науково-дослідницька та пошукова робота з вивчення флори та фауни своєї
місцевості, хвороб та шкідників дерев, відновлення лісонасаджень;
- вирощування в оптимально стислі строки високопродуктивних насаджень таких
цінних порід, як сосна, дуб, ялина, модрина;
- поновлення лісу, лісорозведення;
- підвищення продуктивності лісу;
- науковий рівень дослідництва, скерований на випробування сучасних технологій
вирощування лісових культур, нових перспективних порід, застосування передових
агроприйомів;
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- використання в роботі учнівських лісництв наукового, екологічного
землеробства.
- збереження та підвищення ефективності природних ресурсів ентомофагів;
- класифікація лісів та їх відповідність цілям сталого ведення лісового
господарства [6].
Беручи участь у Всеукраїнській акції школярів та учнівської молоді „Ліси для
нащадків” в період осінніх та весняних лісокультурних робіт, юні лісівники займаються
посадкою лісу, оволодівають сучасними технологіями вирощування лісових культур,
створюють нові ліси, лісові смуги, лісопарки, сквери та інші об'єкти зеленого
будівництва, проводять зелене живцювання, яке включає в себе різноманітні способи
вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими породами.
Процес розширеного відтворення лісів здійснюється двома шляхами:
екстенсивним та інтенсивним.
Штучне лісовідновлення проводиться, коли неможливо забезпечити природне, а
також на лісових ділянках, на яких загинули лісові культури.
Комбіноване відновлення лісів здійснюється за рахунок поєднання природного і
штучного лісовідновлення.
Впровадження результатів дослідів у практику лісового господарства допомагає
відтворювати ліси. Члени учнівських лісництв працюють над проблемами: природного
поновлення сосни звичайної на зрубах з залишенням дерев-насінників на території
Рокитнівського лісництва; вирощування лісів на відслоненнях, насіннєвим
розмноженням та особливостями вирощування сіянців модрини європейської в умовах
Острозького державного лісового господарства; особливостями вирощування сосни
звичайної на ґрунтах, зруйнованих видобутком бурштину; досліджують стовбурові
шкідники лісових біоценозів в умовах Висоцького лісгоспу; з’ясовують вплив
максимарину на стан новостворених культур сосни в умовах свіжої суборі в
Костянтинівському лісництві; вивчають залежність кількості смоляних ходів сосни
звичайної від умов зростання члени Радивилівського учнівського лісництва.
Вихованці учнівських лісництв залучаються до суспільно-корисної праці,
виготовляють і розвішують на території лісництв шпаківні та годівнички, беруть активну
участь у відновленні лісових масивів.
Починаючи з березня виїжджають на
посадку саджанців сосни звичайної.
Щороку з березня по травень проводяться місячники природоохоронної та
просвітницької екологічної роботи в навчальних закладах області.
Влітку ведеться робота з виявлення шкідників лісу. У посушливий період члени
учнівських лісництв слідкують за пожежною безпекою в лісі, восени залучаються до
збіру насіння, адже лісове насінництво – також невід’ємна складова діяльності з
відтворення лісів [7].
Охорона лісів являє собою діяльність, спрямовану на збереження лісів,
здійснювану шляхом охорони лісів від пожеж, шляхом захисту лісів, відтворення лісів і
лісорозведення, застосування заходів юридичної відповідальності та інших заходів [9].
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ЗІНЬКІВСЬКЕ ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО: АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРШІ
ЗДОБУТКИ ЗА 2016 РІК
Загорулько Олена Сергіївна
шкільне лісництво опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1
Зіньківської районної ради Полтавської області»
Лісові ресурси Зіньківщини – це сукупність матеріальних благ лісу, які можна
використати
без
шкоди
навколишньому
середовищу
з
найбільшою
народногосподарською ефективністю.
Всю різноманітність компонентів лісових ресурсів залежно від їх призначення та
особливостей використання можна об’єднати в такі групи:
- сировинні ресурси деревного походження (деревина, деревна зелень, кора);
- ресурси недеревного походження (гриби, ягоди, плоди, горіхи, лікарські рослини,
кормові та технічні ресурси недеревної рослинності тощо);
- ресурси тваринного походження (корисна та шкідлива лісова фауна, яйця, мед,
роги диких тварин тощо);
- багатосторонні корисні функції лісу та його позитивний вплив на навколишнє
середовище.
Шкільне лісництво опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №1 Зіньківської районної ради Полтавської області» працює за наступними
напрямками: природоохоронний, науково-дослідницький, трудовий, просвітницький та
профорієнтаційний. Робота шкільного лісництва, яка поєднує теоретичні знання з
практичною діяльністю, проходить в тісній співпраці з Зіньківським лісництвом ДП
«Гадяцький лісгосп», яке очолює Гришко Іван Іванович, депутат районної ради, людина
надзвичайно професійна, з задоволенням навчає юних лісівників фахового розуміння
використання, збереження та відтворення лісових ресурсів, лісове господарство для
нього це – життя. Члени шкільного лісництва постійно збирають насіння клена, білої
акації та каштана, висівають насіння в розсадники, заліснюють ділянки Держлісфонду
саджанцями дуба, доглядають саджанці, регулярно здійснюють огляд лісових культур на
наявність шкідників, проводять живцювання для декоративного озеленення, розвішують
шпаківні, годівниці, дуплянки, підгодовують тварин у зимовий час.

В травні місяці 2016 року, з метою поглиблення співпраці між аналогічними
шкільними лісоводами, обміну досвідом, розширення кругозору по вивченню певних
видів рослин, керівники (Загорулько О.С. та Ковальов С.М.) і члени шкільного лісництва
Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 відвідали Гоголівське лісництво ДП
«Миргородського лісгоспу».
Екскурсія розпочалася із відвідання Великосорочинського літературномеморіального музею імені М.В. Гоголя. Захід супроводжували актори народного
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аматорського театру «Промінь» Великосорочинського будинку культури в образі
гоголівських героїв, а також звучали українські народні пісні, записані ще самим
Гоголем.
Після цього, начальник лісового розсадника Гоголівського лісництва ДП
«Миргородський лісгосп», керівник Великосорочинського шкільного лісництва,
розповів про вирощування посадкового матеріалу у розсаднику та познайомив з його
структурою. Члени шкільного лісництва ознайомилися з кількісним складом порід, як
хвойних, так і листяних, які безпосередньо висіваються та вирощуються у
розсаднику. До речі, за підсумками конкурсу на кращий лісовий розсадник, який
проводило Товариство лісівників України у 2014 році, перше місце здобув саме цей
лісорозсадник. На згадку учні отримали в подарунок саджанці декоративних рослин.
У мисливському господарстві «Романівка» познайомилися з різними породами
мисливських собак та особливостями їх утримання, спостерігали за дикими кабанами та
кіньми.

8 червня 2016 року на базі Лубенського лісотехнічного коледжу з метою
виявлення кращих юних знавців лісової галузі та перевірки конкурсантів на
оригінальність і організованість був проведений обласний етап Всеукраїнського зльоту
команд учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. У
роботі зльоту взяли участь 15 шкільних лісництв. Першим етапом стала виставкапредставлення діяльності шкільного лісництва. Потім кожна команда отримала завдання
на перевірку знань: визначити породи дерева за зразком насінини та деревиною, робота
з гербарієм, назвати вірну назву комахи за її зразком, впізнати гриб за фотографією тощо.
Заключним випробуванням стала презентація команд на сцені перед членами журі.
Попри те, що юним лісівникам нашого лісництва, за підсумками конкурсу перемога не
дісталась, але вони достойно справилися із завданнями обласного зльоту.
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17 червня 2016 року член шкільного лісництва Вероніка Максакова (керівник
Загорулько О.С.) Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 взяла участь у
національному відборі в Міжнародному конкурсі «Молодь в лісах Європи». Участь у
конкурсі відбулася за сприяння депутата районної ради, лісничого Зіньківського
лісництва ДП «Гадяцький лісгосп» Гришка Івана Івановича та директора ДП «Гадяцький
лісгосп» Пішняка Олександра Михайловича. Захід було проведено в Держлісагентстві
(м. Київ), який проходив у рамках конкурсу на краще учнівське лісництво. В ньому взяли
участь 15 юних лісівників із Сумської, Житомирської, Полтавської та Кіровоградської
областей.
До складу журі увійшли представники Товариства лісівників України та
Державного агентства лісових ресурсів України. Визначали фіналістів за знаннями
основ лісівництва, інформації про сучасне лісове господарство України та англійської
мови. Наша учениця посіла друге місце і взяла участь у фіналі Міжнародного конкурсу.
У латвійському місті Тукумсі 28-30 вересня 2016 року відбувся фінал
Міжнародного конкурсу «Молодь у лісах Європи» (YPEF). Участь у ньому брали 12
команд з Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Австрії, Португалії, Греції, Німеччини,
України, Румунії та Угорщини.

Згідно з умовами змагань національні команди виступали не єдиними групами: за
результатами жеребкування конкурсанти об’єднувались у міжнародні команди по три
чоловіки і в такому складі виконували завдання. Вероніка виступала спільно з
представниками Португалії та Румунії. Мовою спілкування на конкурсі традиційно була
англійська.
Конкурсна програма включала три етапи: тестову перевірку знань молоді з
біології лісових рослин території Європи, їх умов зростання та поширення, флори та
фауни; знань законодавства із захисту та збереження природи Європи та основних
напрямків природокористування європейських країн, а також головних видів управління
лісовим господарством. Друге завдання полягало у виготовленні та презентації постерів
на лісову тематику. Молодь також виконувала практичні завдання на території
Терветського природного парку.
Попри те, що командам, у яких виступали українки, за підсумками конкурсу
перемога не дісталась, вони гідно представили на міжнародному рівні не лише
Полтавщину й Кіровоградщину, а й усю лісову громаду України. В підсумку найкращий
результат серед наших учасниць отримала зіньківчанка Вероніка Максакова.
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Постійно проводимо круглі столи, диспути, на які обов’язково запрошуємо
досвідчених лісоводів. Члени шкільного лісництва займалися науково-дослідницькою
роботою (керівник Коваленко В.В.). Агітбригада «Екологічний патруль» (керівник
Загорулько О.С.) – неодноразовий призер різних екологічних конкурсів. Тож
2016
рік для нашого шкільного лісництва був цікавим, змістовним, подарував безліч цікавих
і корисних зустрічей, юні лісівники приймали участь в різного рівня змаганнях, в тому
числі всеукраїнських та міжнародних, отримали нові теоретичні та практичні знання,
надзвичайні враження та задоволення.
Багато членів шкільного лісництва мріють своє професійне життя пов’язати з
лісовим господарством.
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ВІДТВОРИМО ЛІСИ РАЗОМ
Яковенко Оксана Петрівна
учитель біології, керівник шкільного лісництва «Паросток»
«Запитали мудреця:хто навчив людей злу?
Вогонь,- була відповідь.
Хто навчив їх бути сильними?
Вода,- була відповідь.
А хто навчив їх добру?
Дерево,- відповів мудрець».
Ліси України відіграють важливу роль у розвитку економіки. Вони є важливим
джерелом цінної деревини, яку з великим економічним ефектом використовують у
різних галузях промисловості, будівництві, сільському господарстві тощо. Маючи
надзвичайно важливі водоохоронно-захисні властивості, лісові насадження, як ніякий
інший тип рослинності, запобігають ерозійним процесам, регулюють поверхневий стік,
сприяють нагромадженню вологи у ґрунті, збереженню і раціональному її
використанню, збільшення водності рік, захищають береги рік і водойм від руйнування.
Завдяки полезахисним насадженням, які заступають шлях суховіям та вітровій
ерозії, сільське господарство додатково одержує тисячі тонн зерна, овочів, кормів для
тваринництва.
В умовах збільшення антропогенних навантажень на навколишнє середовище
зростає значення санітарно-гігієнічних функцій лісів, які проявляються в поліпшенні
хімічного складу повітря, збагаченні його киснем, зниженні забруднення, регулюванні
теплового режиму і вологості, створенні сприятливого мікроклімату. Тому зелені зони й
лісопарки стали невід’ємною частиною благоустрою міст, промислових і
сільськогосподарських підприємств.
Висока цінність лісів для організації відпочинку, оздоровлення та туризму.
У лісовому господарстві значне місце посіла нова галузь-побічне користування
лісом, тобто заготівля різноманітних харчових продуктів, кормів, лікарської сировини.
Ліси є базою планового мисливства і бджільництва. Ліси-це справжня природна аптека.
Вони багаті на ресурси липового цвіту, сережок берези, вільхових шишок, кори дуба й
жостеру, великої кількості цілющих трав’янистих рослин-звіробою, сухоцвіту,
валеріани, конвалії, деревію, золототисячник, шавлії, медунки та інших, з яких
фармацевтична промисловість виготовляє ліки. Осінній день вабить прихильників
«тихого полювання». Соснові ліси-це також і скарбничка грибів, які є природним
джерелом білків.
На території нашого Котелевського району площа лісів становить 16,1 тис.га.- це
один з найбільших показників в Полтавській області. А в розрахунку площі лісу на
одного жителя – Котелевський район займає перше місце в області. У нашому районі
ростуть переважно соснові ліси, крім того поширені заплавні, де переважають верби,
вільха, дуб, осокори, багато чагарників. Листяні ліси незначні за площею, переважно
ростуть на схилах річкових долин. Крім дуба звичайного, в цих лісах росте клен
гостролистий, липа серце листа, клен польовий, ясен, береза, тополя.
Лісове повітря, наповнене ароматом рослин, містить фітонциди – корисні для
людини речовини. Ліс, особливо сосновий та дубовий – гігантська фабрика цілющого
повітря. Ліс вабить до себе красою, тишею, спокоєм.
Усі ми, дорослі і діти, любимо ліс. У будь-яку пору року він зачаровує своєю
красою. Кожне дерево, кожен кущик, кожна травинка мають свою принаду, своє місце.
Усе живе, що є у лісі, діє як єдиний організм. Де б не ріс ліс – у ньому своє середовище,
яке складається, тисячоліттями, свої закони спілкування між рослинами і тваринним
світом. Людина повинна знати ці закони і підпорядковувати їм свої вчинки, вміти
спостерігати і вивчати життя лісу, щоб не завдати йому шкоди.
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Це добре розуміють члени шкільного лісництва «Паросток» Котелевської
загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ ступенів смт Котельви Котелевського району
Полтавської області. Короткі відомості про нас:
дата створення – 01.09. 2001р.
Вік учасників – 12-15 років.
Кількість – 25-40 членів.
Загальна кількість за 16 років – 650 юних лісівників.
Свою роботу ми здійснюємо за такими напрямками:
•
Дослідження структури земель лісового фонду.
•
Способи розмноження деревних порід.
•
Збір, зберігання та підготовка насіння до сівби.
•
Агротехнічні заходи, які використовуються при обробітку ґрунтів.
•
Строки сівби та догляд за посівами.
•
Лікарська рослинна сировина.
•
Шкідники лісу.
•
Садово – паркові насадження.
•
Екологічно – туристичні стежки.
•
Природоохоронна діяльність.
•
Створення та впровадження природо дослідницьких та екологічних проектів.
•
Участь у конкурсах й акціях.
•
Екологічно – просвітницька діяльність.
Усі ми зобов`язані своїм життям нашій планеті - прекрасній та неповторній Земліматері, блакитній від океанів, зеленій від лісів, жовтій від пісків. Сьогодні вона стогне
від болю, благає про допомогу та, на жаль, залишається по-дитячому беззахисною перед
нами, перед варварами-Людьми. Отримавши необмежену владу над природою та
насолоджуючись цим, ми, люди, вважаємо себе «Вінцем природи», забувши, що
насправді є лише скромною її частинкою.
Ми ще досі не зрозуміли, та й не хочемо розуміти, що тварини, птахи, риби,
рослини проживуть і без нас, а ось нам без них не прожити і дня. Ознаки біди, що
насувається на нас, помітні вже зараз скрізь. Людство «обличчям до обличчя» зіткнулося
з жорстокою екологічною кризою, смертельна загроза якої стала особливо очевидною
тепер, коли хмари військових конфліктів дещо порідшали. Ресурси планети не
примножуються, а вичерпуються. Катастрофічно швидко забруднюються вода та
повітря, при цьому придатної для пиття води стає щораз менше. Перетворюються на
піски родючі землі-головне джерело нашого життя. З неймовірною швидкістю
скорочуються площі лісів, що дарують Землі кисень, стабілізують клімат та циркуляцію
вод. Скрізь дають про себе знати хімічні забруднення. У результаті варварського
господарювання людини буквально «вивалюються» на планету гори сміття, що душать
усе живе. Викиди в атмосферу різних газів прискорюють «парниковий ефект»,
виснажують навколо планети озоновий шар. Екологічні проблеми не знають державних
кордонів та природних рубежів-вони глобальні. Наприклад, екологічна ситуація на Уралі
може вплинути на стан навколишнього середовища в Америці, а процеси, що
відбуваються, скажімо в Каліфорнії, позначаються на стані живої природи Далекого
Сходу. Пил Сахари за допомоги пасатів досягає берегів Південної Америки, а подих
Чорнобиля, на превеликий жаль, відчули і в деяких країнах Західної Європи. На жодному
острові, в жодному бункері чи на найвищих горах ми не в змозі сховатися від екологічної
біди. Чудовий французький письменник де Сент-Екзюпері якось сказав: «Усі ми
пасажири одного корабля під назвою Земля», а отже, пересісти з нього нам просто
нікуди. Якщо у людства не знайдеться сил, засобів чи розуму, щоб порозумітися з
природою, то на вимерлій, вкритій пилом, порожній Землі потрібно буде поставити
надгробний камінь з таким скорботним надписом: «Кожен бажав кращого для себе».
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«ЗЕЛЕНКРАЙ» - ПАРОСТКИ НАДІЇ ЛІСІВ ТУЛЬЧИНЩИНИ
Северин Оксана Дмитрівна
керівник Кирнасівського учнівського лісництва
Природа не мовчить.
Проста квіточка з мого саду сказала мені істину.
«Осягни, людино,сказала вона мені, моє народження і моє зростання –
і ти збагнеш таємницю життя»
Б.Спіноза
Двадцять перше століття дає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко міняється
техніка і технології і, щоб устигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчути
себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. Нині учням необхідний
високий рівень різних типів компетентностей: мовної, логічної, просторово - візуальної,
соціальної, психологічної. Розвиток компетентностей кожного учня неможливий без
використання інноваційних освітніх технологій . Інноваційні технології навчання
сприяють творчому засвоєнню знань. При цьому навчальний процес характеризується
високою інтенсивністю, супроводжуються підвищеним інтересом , набуті знання
вирізняються глибиною та міцністю.
Охорона навколишнього середовища, екологічна норма, збереження природних
багатств для нащадків — ці проблеми набули у наш час актуальності. Але щоб успішно
охороняти наші ліси та водоймища, землю та повітря від занепаду, а тваринний світ від
зникнення, треба глибоко розуміти її закони та її цінність. Мало тільки милуватися
рожевим заходом сонця або пейзажем, треба ще «вміти бачити», тобто отримувати від
спілкування з природою заряд високих почуттів, благородства, духовної щедрості.
Ліс - це велике диво природи, яке відкриває свої таємниці лише допитливим і
наполегливим. Його потрібно бачити, відчути душею і серцем. Багато людей мають
рідкісну можливість вільно спілкуватися з природою, прийти до лісу. Нам доля
подарувала щастя народитися у мальовничому куточку Поділля - Кирнасівці. Вулиця, де
розташована наша школа, веде прямо до лісу. Учні полюбляють бувати в лісі,
спостерігати як ростуть квіти, дерева, уявляти, що кожна травинка, кожен кущик теж
живі, як і ми, люди.
Ліс щедро ділиться з людьми своїми дарами. І дуже боляче дивитися, коли зелену
рослинку трощать, кидають під ноги, топчуть. Наше завдання на цій Землі оберігати все
живе. Бо природа для нас - комора сонця з великими скарбами життя. Мало оберігати
скарби, їх треба примножувати, збагачувати, поповнювати.
Любов до лісу, потреба у постійному спілкуванні з ним викликала необхідність у
вивченні складу лісу та особливостей його розвитку, правил садіння та догляду за
лісовими насадженнями. Тож у 2005 році було відновлено роботу шкільного лісництва,
яке було створено у 1980 році.
Спочатку школярі ознайомлювалися з місцевими породами дерев і кущів, навчалися визначати їх за листям та плодами, за формами крони, бруньок, а також
правильно встановлювати вік гілок і самого дерева. Розглядали в лісі ярусне розміщення
рослин, тіньовитривалі та світлолюбні рослини, з'ясовували залежність рослинного
складу лісу від рельєфу та ґрунтового покриву. Потреба поділитися своїми
переконаннями з іншими переросла в екологічний лекторії та екологічну агітбригаду
«Зелений дивограй». Через деякий час учнівське лісництво стало ініціатором
формування шкільного еколого-натуралістичного центру. Стало зрозуміло, що учням
потрібні були більш ґрунтовні знання про ліс і його мешканців.
Наш шкільний еколого-натуралістичний центр (ШЕНЦ) -«Зеленкрай» охоплює
70—80 % усіх дітей школи, учителя біології, географії, філологів, трудового навчання,
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учителів молодших класів та класних керівників, а також робітників Кирнасівського
лісництва ДП «Тульчинське ЛМГ».
Дуже важливою для формування екологічної свідомості юних лісівників є
практична діяльність у лісництві. Наші учні постійно беруть участь у насадженні лісу та
подальшому догляді за ним.
За ініціативи ШЕНЦу пришкільна ділянка поступово перетворюється на шкільний
дендропарк. Восени всі члени лісництва збирають насіння клена гостролистого, клена
татарського, горобини, сосни звичайної, калини, туї звичайної, дуба звичайного та інші.
Юними лісівниками зібрано та передано в Кирнасівське лісництво насіння: шишки сосни
- 100 кг , клена гостролистого - 1,5 кг, клена татарського - 7,5 кг, горобини - 1 кг, терену
- 0,3 кг, глоду 0, 3- кг, туї -1,5 кг, дуба звичайного - 500 кг , грецького горіха - 100 кг, а
також 20 кг шипшини.
Члени учнівського лісництва беруть участь у лісовідновлювальних роботах на
площі 6 га, непридатних для сільськогосподарського користування. Юні лісівники
ведуть дослідницьку роботу, вивчаючи найкращий склад дерев і кущів для запобігання
розширення площ ярів. Беруть участь у розчищенні і підготовці території під посадку
лісу. Засадили ділянку дубом черешчатим та проводять догляд за нею. На пагорбі,
неподалік від школи, насаджено молодняк сосни звичайної. На території громади с.Гути
було висаджено 150 тис. саджанців акації для закріплення схилів . Навесні 2016р.
громадам району було передано саджанці липи 3000шт., каштана кінського 250 шт.
сосни звичайної 400 шт. , вирощені в шкільному лісорозсаднику
Також члени учнівського лісництва насаджують дерева вздовж доріг, берегів річки,
біля школи і власних будинків. Вони активні учасники операцій "Посади дерево",
"Прибережна смуга", "Джерело". Ними розчищено 8 і впорядковано 6 джерел.
Учнівське лісництво спрямовує всю екологічну роботу школи. На засіданні ради
ШЕНЦу (лісничий, заступник лісничого, майстри лісу, капітан екологічної бригади,
вчителі, наставники Тульчинського ДЛМГ) розглядаються не лише шкільні проблеми,
але й проблеми всього селища.
Про нашу роботу знають не тільки в школі, а й у селищі, районі, області. Юні
лісівники неодноразово були переможцями у таких конкурсах, як «Щедрість рідної
землі», «Мій рідний - край, моя земля», «Ліси для нащадків», « Майбутнє лісу в твоїх
руках». Учні 6-9 класів пишуть твори на тему «Людина і ліс», які щорічно займають
призові місця. Юні лісівники - активні учасники загальнодержавних і місцевих заходів
з озеленення довкілля, зокрема „Земля наш дім", „Збережемо місцеві природно-історичні
святині", „День довкілля", „День землі", „Моя земля -земля моїх батьків".
Гарною традицією стало проведення місячника лісу, Свята квітів, Дня птахів. Юні
лісівники з трепетом відносяться до птахі, тому виготовляють шпаківні, синичники,
годівниці, які розвішують на узліссі та на території школи. А учні початкової ланки
слідкують за наповненням годівничок.
Наші юннати були делегатами на обласних з'їздах юних лісівників, де виборювали
першість.
Юні лісівники проводять фенологічні спостереження над сезонними фазами
деревних в кущових порід. Вони визначають кращі терміни садіння лісу, посіву насіння
в лісорозсадниках, викопування сіянців і саджанців, заготівлю лісового насіння тощо.
Для цього на уроках спецкурсу «Основи лісової справи», програму якого було
розроблено авторським колективом школи, члени учнівського лісництва знайомляться з
насінням основних лісових дерев і чагарників, також з основними вимогами до якості
насіння. За завданнями Кирнасівського лісництва учні займаються визначенням
схожості насіння сосни звичайної, встановленням строків збору, зберігання та
стратифікації насіння основних лісових дерев і чагарників.
За порівняно короткий час наша школа стала центром організації екологічної
освіти та виховання у районі.
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Юне серце завжди відкрите красі природи. Наші учні цікавляться життям лісу,
хочуть допомагати рослинам, тваринам, тому звичайних уроків та екскурсій було б
замало. Учнівське лісництво сприяє розширенню кругозору учнів, формує екологічну
культуру, розвиває навички дослідницької роботи. Сприятливі умови в школі для роботи
шкільного лісництва створив директор школи Г. Марценюк., який постійно разом з
колективом створює в ній зелений «оазис», частинку лісу.
Життя підтверджує, ліс – найважливіша складова природи. Хочеться вірити, що
юні лісівники Кирнасівської ЗШ І-ІІ ст.. будуть гідною зміною, що їх повсякденна праця
принесе хороші плоди у справі відтворення лісів України, забезпечить невиснаженість
лісових ресурсів та нарощування їх природного потенціалу.

Акція «Земля – наш рідний дім»

Шкільний лісорозсадник
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СТАН ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Мінєнко Галина Миколаївна
Шевирьова Ганна Георгіївна
Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний
національного університету імені Тараса Шевченка»

коледж

Луганського

Життя нерозривно пов'язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого
становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди
природним ресурсам. Але з посиленням практичної діяльності, пов'язаної з винаходом
знарядь праці, вплив її на природу неухильно зростав. В останні десятиліття ХХ століття
у зв'язку із високими темпами науково-технічного прогресу, небувалим розширенням
сфер матеріального виробництва він став особливо значним та великомасштабним.
Сьогодні людина знаходиться у безпосередньому контакті з живою природою,
використовує всі багатства екосфери; не замислюючись над тим, що з кожним роком
екологічний стан навколишнього середовища значно погіршується, людина продовжує
спрямовувати свою діяльність на використання природних ресурсів. У свою чергу, така
активність впливу людини на природу призводить до порушення природної рівноваги;
техногенний тиск на оточуюче середовище простежується на всіх рівнях, особливо на
генетичному фонді. У результаті впливу людини на природу з`являється визнання
виняткової пріоритетної проблеми – стійкості біосфери по відношенню до
антропогенних діянь людини. Такі результати взаємовідносин як людина-природа
наголошують на тому, що свідомі громадяни позбавлені тотального екологічного
мислення. Безперечно, така ситуація може служити причиною глобального природного
лиха, яку людина неспроможна буде вирішити, тому необхідно виховувати у громадян
екологічну свідомість, готовність до особистої участі у колективних, індивідуальних діях
відносно сьогоднішньої природної ситуації. Треба визначити, що специфіка екологічної
громадської думки обумовлюється сфокусованістю на екологічну проблему, рівнем
громадської підтримки щодо аспектів екологічної діяльності, ставленням до
екологічного руху та рівнем його підтримки чи ідентифікації з ним, мірою готовності до
змін, спрямованих на користь природи. В свою чергу, основним завданням сучасності є
розуміння необхідності формування дбайливого ставлення до природи, відсутність
якого може призвести до глобалізації способу життя і стереотипу поведінки, який
спрямований на нарощування матеріальних благ на збиток природі. Це підтверджують
всі реалії сучасного життя. Тому розвиток екологічного сегменту в усіх сферах
життєдіяльності людини, на нашу думку, стане ефективною ланкою для розробки
найзагальнішої теорії єдності природи й людської цивілізації.
Екосистема лісів України виступає основним осередком впливу з боку людини,
оскільки використовується для забезпечення комфортних умов життєдіяльності людини,
задовольняючи потреби у відпочинку та оздоровленні. Не слід забувати про те, що
Україна є найменш лісистою державою Європи, яка не може задовольнити власних
потреб у деревині, а її лісовий потенціал неспроможний у належній мірі забезпечити
екологічну рівновагу, тому актуальність збереження лісового потенціалу країни
набуває ще більшого значення. Слід зазначити, що збереження лісових екосистем
здійснює позитивний вплив на формування мікроклімату, гідрологічного режиму,
захищає антропогенно-змінені ландшафти від несприятливих природних та техногенних
факторів. Вони є одним з найважливіших та найефективніших засобів стабілізації
різноманітних природних процесів. На сьогоднішній день лісові ландшафти є основою
формування природоохоронних територій, це, в першу чергу, пов’язано з неухильним
зростанням населення нашої планети, що потребує відповідного збільшення видобутку
й виготовлення життєвих ресурсів для забезпечення його проживання.
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Наслідки впливу людини на навколишнє середовище сумні й тривожні:
порушуються природні угруповання й ландшафти, забруднюється атмосфера, морські
акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та
чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять
здоров'ю людини та всьому живому. Тож у стосунках з природою людство зіткнулося із
серйозними і складними проблемами. Цілком очевидно, що вплив людини на природу
нині значно перевищує здатність біосфери до саморегуляції і ставить загалом під загрозу
можливість її існування як системи.
Ліси України – національне багатство, що належать українському народу, тому
кожен громадянин української держави має право на отримання повної інформації як про
стан лісів, так і про переваги та недоліки проваджуваної політики щодо лісів. Особливо
це стосується подій, що відбуваються на сході України. Так, значним поштовхом для
знищення великих обсягів екосистем є проведення бойових дій на Донбасі, що негативно
впливають на стан лісових насаджень у Луганській та Донецькій областях.
Слід зазначити, що лісові насадження Донеччини займають близько 7% території
Донецької області. Вони розміщені вздовж річок, на схилах долин, балок та ярів.
Переважають ліси байрачного типу. Вони ростуть в балках і відзначаються істотною
різноманітністю: серед них нараховується близько 50 порід дерев і кущів. Переважають
такі породи – дуб, береза, ясен. Підлісок представлений жовтою акацією, кущами терену,
бузини, шипшини. Ці види зустрічаються на узліссі та прогалинах.
На жаль, воєнні дії на Донбасі мають такі наслідки як: як загибель людей, знищення
домівок; війна призводить до погіршення економічного стану країни, загрожує
оточуючому середовищу, погіршує соціальні умови життя. В умовах війни увага влади
зосереджується на таких нагальних питаннях як фінансування армії, влаштування
біженців та надання допомоги пораненим. Але у той же час необхідно пам’ятати про те,
що наслідки війни можуть, також, призвести до знищення природних екосистем. І якщо
запитати людину, коли війни стали впливати на природу, більшість людей назвуть XX
століття, заледве вік XIX. Якби це було так. Історія воєн – це й історія знищення природи.
Тому, головним завданням дослідження є аналіз проблеми збереження лісових
екосистем в умовах антитерористичної операції на сході України.
Схід України є одним з небагатьох місць, де збереглися унікальні типчаковоковилові цілинні степи, байрачні та заплавні ліси. Цінним природно-ландшафтним
спадком є крейдяні скелі, які потрапили в Top-100 Всеукраїнського конкурсу ,,Сім
природних чудес України”. Важливо, що на територіях Донецької та Луганської
областей, де ведуться бойові дії, знаходиться велика кількість об’єктів природнозаповідного фонду. Так, наприклад, в північній частині Донецької області знаходиться
національний природний парк ,,Святі гори”, (простягається уздовж лівого берега річки
Сіверський Донець), де пожежа, викликана обстрілами бойовиків, пройшла 1000 га лісу.
Також, від пожеж постраждали заповідники в Луганській області – Нагольчанський,
Волнухінський, Білорічанський, Луганський, Перевальський та Піщаний. У 2014 р. у зоні
антитерористичної операції був зафіксований 2901 випадок пожеж на лісових
територіях, що у 14 разів більше, ніж поза зоною бойових дій. Вогнем було пройдено
36226 га лісів. Слід зазначити, що в результаті обстрілів пошкоджені національні парки
Меотида, відділення Українського степового заповідника Кальміуське, Крейдяна флора,
регіональні ландшафтні парки – Донецький і Слов'янський курорт. Крім того, невідомі
особи рубають ліс, пояснюючи, що деревина ,,потрібна для АТО”. Загалом, на території
Луганської та Донецької областей є шість природних заповідників, один національний
природний парк та п’ять регіональних ландшафтних парків. Важливо зазначити, що
порушити екологічну рівновагу заповідних територій можуть не лише такі руйнівні дії,
як бомбардування чи ракетний обстріл, а й розгортання на територіях військових таборів,
господарської діяльності чи просто перетин місцевості колонами солдатів.
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Про лісові екосистеми та природозберігаючі технології військові взагалі не занадто
піклуються, а під час війни тим більше – діє формула «якнайбільше, якнайдешевше і
якнайшвидше». При такому підході немає сенсу навіть говорити про охорону природи
та її багатств. Так, споруди для укриття, виробництво будь-яких виробів вимагає витрат
будь-яких ресурсів, що, природно, беруться із запасів природи. І зброя тут не є
виключенням, до того ж вона, як правило, дуже складна і вимагає безліч усіляких видів
сировини.
Таким чином, проведення бойових дій на територіях Донецької та Луганської
областей завдає значної шкоди об’єктам природно-заповідного фонду, реліктовим
ландшафтам та ендемічним видам. Вибухи снарядів призводять до викиду токсичних
речовин; спричинення пожеж, що, в свою чергу, призводять до знищення великих
ділянок лісових екосистем. Слід зробити висновок, що при плануванні і веденні бойових
дій турбота про екосистеми знаходиться на останньому місці, незважаючи на
довгострокові негативні наслідки. Як виявилось, військові конфлікти призводять до
цілого ряду небезпечних впливів на ландшафти і рослинність.
На наш погляд, результати воєнних дій призводять до неефективної організації
ведення лісового господарства, зниження функцій державного управління і контролю у
сфері використання, охорони та захисту лісового фонду; руйнування лісів, в результаті
воєнних дій, призводить до втрати перспектив розвитку не лише лісового господарства,
а й деревообробної, меблевої та целюлозно-паперової галузей промисловості, що може
призвести до падіння економічного розвитку країни. Наявність доброго старту для
правильного господарювання у сфері лісництва, насадження молодняків мають стати
стратегічним напрямом для захисту лісів Донецької та Луганської областей.
З огляду на викладене зазначимо: потрібно якомога швидше припинити ведення
бойових дій та врегулювати конфлікт, інакше наслідки війни можуть призвести до
катастрофічних руйнувань лісових насаджень. Для забезпечення відповідних умов
збалансованого розвитку та відновлення лісових ресурсів Луганщини та Донеччини
необхідно починати з недопущення розбалансованого використання загального
природно-ресурсного потенціалу країни. Особливо слід звернути увагу на
невпорядковане використання земель, спалювання палива, що спричиняє руйнівний
вплив не лише на ліси, а й на навколишнє середовище загалом.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЮНИХ ЛІСІВНИКІВ ШКІЛЬНОГО
УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЯК СКЛАДОВА ЛІСОВОЇ ПЕДАГОГІКИ
Григоров Ігор Миколайович
вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, керівник
учнівського лісництва, директор Масівецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Хмельницької районної ради Хмельницької області, відмінник освіти України
Формування екологічної культури особистості - одне із основних завдань сучасних
закладів освіти в контексті програми розвитку освіти України у XXI ст., що відображено
у ряді нормативних документів Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону навколишнього середовища» (ст.20),
саме на їх виконання та з метою забезпечення ефективності еколого-натуралістичної і
природоохоронної роботи розроблено обласні і районні Комплексні заходи з екологічної
освіти і виховання учнівської молоді на 2015-2020 роки , які прийняті до виконання
шкільними та позашкільними освітніми закладами. Виконання їх передбачає реалізацію
таких напрямків роботи:
 підготовка педагога до екологічної та природоохоронної діяльності;
 введення навчальних дисциплін, курсів, факультативів екологічного
спрямування у навчальні плани школи;
 організація роботи з екологічного виховання підростаючого покоління.
Екологічне виховання молоді сьогодні стало загальною проблемою суспільства.
Причини та наслідки негативних впливів людини на довкілля, можливість і необхідність
подолання екологічної кризи – ці питання є обов’язковою складовою екологічної освіти.
У зв'язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим пріоритетним
напрямком педагогічної теорії і практики. Відповідно Національна доктрина розвитку
освіти у ХХІ-му столітті одним із ключових питань системи освіти розглядає питання
екологічного виховання.
У Масівецькій ЗОШ І-ІІ ступенів Хмельницької районної ради Хмельницької
області природоохоронна освіта школярів здійснюється, як на уроках так і в позаурочний
час, перманентно, ступенево, багатовекторно.
Методичною базою для цієї роботи є такі документи:
- концепція екологічної освіти України, затверджена рішенням Колегії
Міністерства освіти і науки України від 20.12.01 № 13/6-19;
- комплексні заходи з екологічної освіти і виховання та формування екологічної
культури учнівської молоді навчальних закладів Хмельниччини на 2016-2020 рр.,
затверджені спільним наказом Департаменту освіти і науки, Департаменту природних
ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації від 29.12.2015 № 64-н / 551-од
;
- комплексні заходи з екологічної освіти і виховання учнівської молоді
Хмельницького району на 2016-2020 рр., затверджені наказом відділу освіти, молоді та
спорту Хмельницької районної державної адміністрації від 29.12.2015 № 165;
- Положення про учнівське лісництво, затверджене наказом Міністерством освіти
і науки України від 30.01.2015 № 66;
- концепція екологічної освіти і виховання Масівецької ЗОШ І-ІІ ступенів.
Стратегічною метою у нашій роботі є формування екологічно свідомої особистості
з природовідповідною поведінкою. Необхідною умовою досягнення мети є тісна і
широка співпраця із багатьма зацікавленими соціальними партнерами:
* Хмельницький обласний еколого-натуралістичного центр учнівської молоді;
* Хмельницький Департамент природних ресурсів, зокрема відділ регулювання
водних ресурсів та відділ заповідної справи;
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* Хмельницький Департамент лісового і мисливського господарства;
* Хмельницьке районне державне лісомисливське об’єднання.
Шкільний курс біології та позакласна і позашкільна робота з екології сприяють
формуванню дбайливого ставлення до природи, екологічної культури. Проблеми
сучасності вимагають від школи приділяти більше уваги формуванню екологічної
свідомості, розумінню навколишнього світу і себе. Тому важливим є залучення до
обговорення та дослідження проблем довкілля, пошуку шляхів вирішення екологічних
завдань якнайбільшої кількості дітей.
Внутрішкільна робота ведеться комплексно і різнорівнево. В першу чергу
використовується потенціал уроків природничого циклу у 1-4 і 5-9 класах. Широко
вводяться елементи екологічного виховання у навчальні предмети інших освітніх
галузей. З 2000 року діє учнівське шкільне лісництво, мета якого – розвивати інтерес до
природи,
формування екологічно свідомої особистості з природовідповідною
поведінкою і свідомого вибору ними майбутньої професії еколого-біологічного
напрямку. Крім того, в школі предмети усіх циклів читаються з допомогою засобів
екологічного виховання, що дає змогу якомога краще працювати над вирішенням цих
проблем.
У 2006 році у варіативну складову робочого навчального плану школи
впроваджено вивчення предмету «Основи лісівництва» у формі факультативу у 5-9
класах. Юні лісівники-дендрологи Масівецької ЗОШ І-ІІ ст. є постійними учасниками
обласних зборів юннатів, де охоче діляться своїм досвідом з природолюбами інших
шкіл.
Масівецьке учнівське лісництво двічі, у 2004-ому та у 2012-ому роках
представляло природничу освіту Хмельницької області на Всесвітньому Дні лісу у
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти
і науки України (м. Київ), де юні лісівники школи здійснювали показову посадку цінних
порід хвойних та листяних лісових культур на зразкових шкілках Національного
екоцентру. У жовтні 2009 року команда юних масівецьких лісівників презентувала
практичну діяльність юних лісівників Хмельницької області на ІІІ-ому Всеукраїнському
зльоті учнівських лісництв у місті Рівне.
Діяльність учителів на уроках природничого циклу спрямована на закріплення
елементарних знань з екології та біології, якими володіють учні сільської місцевості,
оскільки їхнє знайомство з природою відбувається з самого початку життя в селі, як
необхідний елемент досвіду.
У нашій школі створено кабінет лісівництва, у якому відповідне місце займає
експозиція постійного характеру «Лісівник – професія почесна». На базі центральної
садиби Червонозірківського лісомисливського господарства і на базі школи проводяться
зустрічі із представниками лісового господарства, у бесідах з якими акцентується увага
на напрямок професій «Людина – природа». Щороку (восени і навесні) проводиться
анкетування учнів випускних класів з метою визначення направленості професії.
Випускники школи є студентами Кременецького лісомисливського коледжу. У
варіативну складову робочого навчального плану школи з 2005 року введено курс за
вибором «Основи лісівництва» для 5-9 класів. Керівник учнівського лісництва
І.М.Григоров (вчитель-методист вищої кваліфікаційної категорії, відмінник освіти
України) веде майстер-клас «Організація діяльності учнівського лісництва» для молодих
вчителів.
Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної
свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського
суспільства й природи повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно
гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.
Саме тому сьогодні на чільні позиції виходить лісова педагогіка, як напрямок
освіти, виховання і підвищення обізнаності громадськості про лісові екосистеми та
зв‘язки між лісом і людьми. Девіз лісової педагогіки „Вивчаємо ліс у лісі”.
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Що таке лісова педагогіка? Це навчання про ліс безпосередньо в лісі. Лісова
педагогіка як частина екологічної освіти – це вчення про лісову екосистему та освіта
людини щодо сталого способу життя на прикладі лісу. Діяльність лісової педагогіки
націлена на усі цільові аудиторії, особливо на дітей та молодь. Вона забезпечує не тільки
знання, але й задіює емоційний стан людини, сприяє набуттю навичок і цілісного
розвитку
особистості.
Лісова педагогіка використовує елементи пригодницького навчання, процес якого
включає насамперед ігрові моменти, коли діти відчувають ліс із залученням усіх органів
чуття для кращого сприйняття інформації та набуття емоційного досвіду. Лісова
педагогіка у процесі навчання використовує методи розвитку творчого і дослідницького
навчання та критичного мислення, роботу в команді, трудову діяльність, заходи у лісі та
інші інтерактивні підходи навчання. Вона допоможе привернути увагу молодих людей
до проблем навколишнього середовища, забравши їх від комп`ютерів і гаджетів.
Якщо у Закарпатському краї та на Волині, на Франківщині та Поліссі, де значні
території зайнято лісом, потреба в уроках лісової педагогіки зрозуміла, то на
лісостеповому Поділлі вона більш чим актуальна.
Саме тому ми розглядаємо навчальні екскурсії до лісу як заходи, спрямовані на
створення та зміцнення позитивного ставлення до лісу та і природи в цілому. Вони
пояснюватимуть дітям взаємозв’язки природи і людини, важливість лісу та деревини у
житті людини. Навчальна екскурсія до лісу дасть вагоме розуміння цінності лісових
ресурсів та надати ще більше усвідомлення значення природи в цілому.
Водночас у такій екскурсії можна органічно поєднати із екологічним компонентом
також і краєзнавчий, що у наслідку дає, як ми переконались із практики, чудовий
результат. Такі екскурсії ми проводимо у школі двічі на рік, восени і навесні, тому що
вони потребують дуже багато часу і зусиль на їх детальну, ретельну підготовку. Творча
співпраця учителів біології, основ лісівництва, історії та географії із залученням класних
керівників, працівників місцевого лісомисливського господарства у форматі лісової
педагогіки виливається у пізнанні учнівською молоддю нового про рідний край, його
природу та історію далеку і близьку.
Організація проведення одноденного комплексного еколого-краєзнавчого
походу членами шкільного учнівського лісництва у живу природу
З досвіду роботи І.М.Григорова, учителя біології вищої кваліфікаційної категорії,
методиста, директора Масівецької ЗОШ І-ІІ ст., відмінника освіти України, керівника
учнівського лісництва.
Цілі походу:
- формувати науковий світогляд;
- розвивати логічне мислення і працездатність;
- виховувати в учнів любов і дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
- розвивати і вдосконалювати туристські навички;
- зміцнювати фізичний розвиток дітей;
- посилювати почуття товариськості, бажання допомоги товаришам;
- проводити народознавче і естетичне виховання;
- поглиблювати основи екологічної культури;
- закріплювати лісотехнічні навички.
Ознайомлення учнів із:
- видовим розмаїттям лісової флори та фауни;
- ярусністю лісової рослинності;
- місцевими покладами корисних копалин;
- легендами і переказами рідного краю;
- мікротопонімами Масівеччини.
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Керівники походу: вчитель біології Ігор Миколайович Григоров, вчитель
історії та географії Олег Миколайович Григоров.
Соціальні партнери:
лісник Олександр Іванович Муляр, майстер лісу
Масівецької дачі
Червонозірківського лісомисливського господарства Микола
Володимирович Лопатовський.
Обладнання: туристське спорядження (намети, харчові продукти, компаси,
лопатка, сокирка, ножівка, молоток, цвяхи, метр), карта мікротопонімів села Масівці,
Червона книга Хмельниччини, похідна аптечка першої допомоги, фотоапарат,
лісосадивні мечі інженера Колесова, садивний матеріал дуба червоного.
Обов’язкові інструктажі (із реєстрацією в журналі інструктажів):
- інструктаж про правила безпечної поведінки під час туристських походів
(цільовий інструктаж учасників з техніки безпеки у туристській подорожі з обов'язковою
реєстрацією в журналі відповідної форми згідно з Положенням про організацію охорони
праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2013 року
№1365;
- інструктаж про правила безпечної поведінки під час перебування у живій
природі;
- інструктаж про правила безпечної поведінки під час проведення лісотехнічних
робіт;
- інструктаж про правила надання долікарської допомоги.
Усвідомлення тези про те, що людина є невіддільною часткою природи і її
існування можливе за умови встановлення гармонійних стосунків з довкіллям і
дбайливого ставлення до нього – основна парадигма шкільного курсу природничих
дисциплін. Виконання завдань шкільних предметів здійснюється у різних формах
навчальної діяльності за умови колективної співпраці учнів та вчителів. Неодмінною
умовою для реалізації завдань навчальних програм, Концепцій біологічної освіти,
екологічної освіти є проведення шкільних походів та екскурсій. Це процес пізнання
дитиною навколишнього світу, побудований на об’єктах, що знаходяться у живій
природі.
Походи і екскурсії є найкращим засобом зближення дітей з природою, із
лісівництвом, сільськогосподарським виробництвом, і у цьому полягає їх велика
навчально-методична цінність.
Еколого-краєзнавчий похід у позакласній роботі з дітьми можна розглядати в
кількох аспектах:
- як самостійна форма виховання і навчання;
- як частина тематичного циклу, один із ступенів пізнання;
- як форма поширення наукових знань, зокрема з основ лісівництва;
- як форма організації виховної та профорієнтаційної роботи на лісівничі професії.
Похід як вид діяльності поділяється на дві частини: діяльність керівника і
діяльність учасників походу.
Діяльність керівника складається з ряду дій, головні з яких – підготовка і
проведення походу. Підготовка будь-якого базується на попередньому вивченні теми та
дотриманні послідовності підготовки за такою схемою:
- визначення теми і мети походу;
- вивчення і накопичення матеріалу з теми;
- виявлення і конкретне вивчення об’єктів походу;
- складання маршруту походу.
Потрібно правильно формулювати мету походу. Саме вона визначає ідейну
направленість, допомагає у виборі та висвітленні матеріалу. Необхідно визначити
конкретні завдання у процесі проведення походу.
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Важливим етапом розробки походу є складання маршруту. Він складається
відповідно до загальної картини, яка забезпечує цілісність і логічну послідовність
викладення матеріалу. Необхідно також враховувати естетичну цінність ландшафту,
який є на шляху – у нашому випадку це правий берег долини Південного Бугу –
старовинний природний водно-болотний комплекс, горбиста рівнина, культурний
агроценоз із активною сільськогосподарською експлуатацією, густа сітка меліоративних
каналів. Правою межею річкової долини є вовко-бузький водорозділ. покритий
листяним дубово-грабовим деревостоєм. Якщо уявно відкинути цей лісовий полог, очам
відкриється горбогірний ландшафт, утворений ярами, балками, долинами.
Підготовчий етап походу
1. Визначити маршрут проведення походу.
2. Розробити і повідомити учням індивідуальні, групові та фронтальні завдання.
Індивідуальні завдання:
- підготувати розважальні номери;
- підготувати фотоапаратуру для зйомок у природі;
- підготувати легенди і перекази з історії Масівеччини;
- дізнатись у старожилів про місцеві мікротопоніми.
Групові завдання:
- скласти екологічну характеристику певних урочищ місцевості;
- взяти зразки корисних копалин і ґрунтів.
Фронтальне завдання:
- Усім учням повторити правила посадки саджанців за допомогою лісосадивного
меча інженера Колесова.
3. Провести інструктаж про правила безпечної поведінки під час походу.
4. Скласти маршрутну карту походу.
5. Підготувати необхідне обладнання.
При підготовці до походу необхідно повідомити учнів про те, що їм потрібно
побачити, на що звернути увагу, як спостерігати. Попередньо учасникам показується
маршрут з метою орієнтування на місцевості, вони ознайомлюються з вимогами щодо
підготовки та поведінки учнів у поході. Школярі повинні мати зручне взуття і одяг.
Необхідно запевнити учнів не шуміти, не бігати, не лазити без потреби на дерева, не
завдавати шкоди рослинам, тваринам і екологічній системі в цілому.
З метою забезпечення дисципліни у поході школярі розбиваються на групи по
три-чотири особи; кожна група самостійно обирає старшину, який відповідає за
дисципліну, за збір учнів на певних етапах. Такий порядок полегшує роботу керівників
групи, вчить школярів працювати в колективі.
Проведення походу
Завдання походу:
навчальні:
вчити приймати рішення та активно діяти задля збереження
навколишнього середовища;
виховні: формувати навички дбайливого ставлення до рослинного і тваринного
світу; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища; прищеплювати
любов до малої батьківщини;
розвивальні: розвивати вміння та навички аналізувати, робити висновки про
взаємодію рослинного і тваринного світу;
розвивати самостійність, відповідальність за свої вчинки та вміння
відстоювати свою точку зору;
розвивати почуття товариськості і взаємодопомоги;
поглиблювати туристські навички;
зміцнювати навички лісотехнічних робіт.
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Одним із найголовніших моментів у проведенні походів, екскурсій будь-якої
направленості, тематики, складності є збереження життя і здоров’я учнів, недопущення
травматизму і нещасних випадків.
Правила для керівника:

загодя особисто ретельно обстежити маршрут майбутнього походу. Бажано
залучати до обстеження місцевих учителів або старшокласників. Моєю
особистою перевагою є те, що народився і виріс у Масівцях, дитячі ігри
проходили у навколишніх урочищах, які я детально знаю;

при вивченні флори або фауни водоймища заздалегідь обирати місце, де
глибина біля берега буде безпечною для дітей, входити у воду забороняється;

перед організацією походу треба ознайомити учнів з вимогами охорони
природи, з місцевими отруйними рослинами і тваринами, грибами,
переносниками інфекційних хвороб;

з метою запобігання механічним ушкодженням гілками, колючками,
уламками скла вимагати від дітей взуватись у міцне взуття;

не дозволяти учням знімати взуття і ходити босоніж;

перша перекличка учнів проводиться перед виходом зі школи, друга – після
прибуття на основне місце, третя – перед поверненням, четверта – після
прибуття до школи.
Станція № 1. Східна околиця села Масівці. Поле «Оренда». Розповідь легенди про
етимологію цього мікротопоніму, пов’язаного із знаменитим подільським розбійником
Устимом Кармелюком, його дружбу з місцевим корчмарем Ароном Клебанським.
Струмок «Руда». Етимологія мікротопоніму – протікаючи у низинній болотній
місцевості, води струмка забарвлювались у рудуватий колір болотною рудою.
Ознайомлення із особливостями ландшафту рідного краю, його основними рисами.
Екологічна характеристика місцевості: правий берег долини Південного Бугу,
низинна рівнина, високий рівень стояння ґрунтових вод, культурний агроценоз.
Станція № 2. Урочище «Салників садок». Етимологія мікротопоніму – розповідь
про колишнього власника саду, вуличне прізвисько якого було Салник. Ознайомлення із
садівництвом у Масівцях. Особливості розташування садів – північна окраїна лісу.
Сорти яблук місцевої селекції: Даражанка, Райка, Синьоха, Ріпка. Перехід через відкрите
родовище корисних копалин – копальню піску і глини місцевого значення в урочищі
Чалакут. Забір зразків глини і піску для поповнення шкільної колекції місцевих копалин
у кабінетах географії, біології, природознавства.
Станція № 3. Урочище «Стависька». Етимологія мікротопоніму – розповідь про
каскад старовинних ставків із кількома греблями, історію ставкового господарства у
Масівцях. Видовий склад риб місцевих водоймищ. Народні способи риболовлі – верша,
ятір, рогеля, сак, колиска.
Переказ бувальщини про скарб князя Чарторийського, правнук якого приїхав
відкопувати його у 1942 році на греблі ставка разом із командою німецьких вояків під
орудою старшого офіцера. Свідками цієї події були масівецькі хлопчики-пастушки, які
на той час випасали худобу в цьому урочищі. Деякі з них живі й понині.
Розчистка і упорядкування польової кринички. Ознайомлення із особливостями
ландшафту рідного краю.
У цьому урочищі дуже великі зарості цибулі ведмежої (левурди), місцева назва
«легорда». За розповідями старожилів, у голодні 1932-1933 роки сільчани масово
збирали її, рятуючись від голоду. Все село тоді пропахло запахом левурди.
Станція № 4. Урочище «Тополярня». Вхід у ліс «Масівецька дача». Увага учнів
звертається на ярусність рослинного угруповання лісу. Зустріч із лісівниками – лісником
і лісовим майстром.
Коротка розповідь про Червонозірківське лісомисливське
господарство, його діяльність. Бонітування стану посадки дуба червоного, посадженого
членами учнівського лісництва в кварталі № 26. Учні розбиваються попарно, одержують
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лісосадивні мечі Колесова, саджанці дуба, уважно вислуховують інструкцію про
правила ремонтної підсадки саджанців, розходяться по визначених дільницях. Лісовий
майстер і лісник перевіряють якість виконання роботи школярами. По завершенні роботи
учні здають інструменти, залишки саджанців.
Станція № 5. Урочище «Камінний Яр» – традиційне улюблене місце відпочинку
школярів. Етимологія мікротопоніму – це місце розташоване на вершині гребеню
водорозділу річок Південний Буг – Вовк. Талі снігові води, дощові потоки розмили на
крутих північних схилах водорозділу глибокі яруги. В деяких місцях на дні ярів
видніються камені-пісковики, з-під яких б’ють джерела.
Юні лісівники розбиваються на дві команди і проводять змагання на швидкість і
правильність напинання наметів, розпалювання вогнища. Вариться похідна юшка
«лісниківська із сокири». Виконуються розважальні номери. По завершенні відпочинку
місце стоянки прибирається.
Станція № 6. На зворотному шляху школярі проходять через урочище «Бабина
Долина». Етимологія мікротопоніму – в давнину в селі проживала баба Катерина, яка
зналася на ворожбі, вміла лікувати травами. У цій долині вона часто збирала лікарське
зілля і дуже не любила у цей час із кимось здибатись. На стрічних вона напускала «блуд»
– люди втрачали орієнтацію в просторі та часі й довго блукали урочищем, поки не
вибирались на узлісся.
У цій місцині зростає рідкісна рослина Хмельничини – гніздівка звичайна, занесена
до Червоної книги України.
Розселення і огородження мурашника. Мурашник спочатку обмірюється – по
висоті і по ширині. Знайдений нами має висоту 1,3 метра і ширину (діаметр) 2,7 метра.
Заготовленими кілками і жердинами мурашник огороджується із чотирьох сторін за
визначеними правилами.
Спостереження показує, що у мурашнику відбувається жваве життя. Приймається
рішення про його розсадження. Неподалік обирається аналогічне за освітленням,
фоновою рослинністю, типом ґрунту місце. У три 15-літрові відра збоку мурашника
набирається біомаса і переноситься на нове місце.
Станція № 7. Члени учнівського лісництва щороку виготовляють і розвішують в
різних лісових урочищах 100 – 150 штучних гніздівель для шпаків та синиць. Навесні
цього року місцем розвішування 115 шпаківень стало узлісся вздовж лісового кордону в
кварталі № 19, який прилягає до великого громадського саду.
Дотримуючись тиші, учні спостерігають за гніздівлями і підраховують, скільки із
них заселено пернатими помічниками. Встановлено, що лише кілька шпаківень
пустують, і всі вони або занизько підвішені, або повернуті не до південної, сонячної
сторони.
Підсумки походу
Підсумки походу підводяться на черговому занятті гуртка «Юні дендрологи».
Кожна група лісівників робить повідомлення, зачитує реферати, звіти про
виконання поставлених завдань, демонструє фотографії і слайди. Кращі матеріали
поповнюють методичну базу кабінету, з фотографій виготовляються стенди, буклети,
монтуються електронні презентації. Накопичений матеріал стає основою для науководослідницьких робіт у системі Малої академії наук України («Весняні первоцвіти
рідного
краю»,
«Перші
провісники
весни»,
«Ойкомікродендротопоніміка
Хмельниччини», «Сади Масівеччини», «Історія ставкового господарства села Масівці»,
«Інтродукція модрини європейської у промислові плантації в грунтово-кліматичних
умовах Середнього Поділля», «Екологічні проблеми малих річок малої батьківщини»,
«Лікарські рослини Побужжя»).
Висновки
1.
В
еколого-натуралістичному
поході
з
краєзнавчою
спрямованістю
конкретизуються і поглиблюються основні наукові поняття, одержані дітьми на
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уроках, забезпечується ґрунтовність та доказовість абстрактних понять, що є
однією з необхідних умов засвоєння знань. Учні набувають ексклюзивних знань
про ландшафт, рельєф, флору і фауну своєї малої батьківщини, її
Учні набувають навичок самостійної натуралістичної роботи, вчаться спостерігати,
порівнювати, робити висновки.
Виховуються організаційні навички, уміння працювати колективно і правильно
поводити себе в колективі, зміцнюються доброзичливі стосунки учителів з учнями.
Виробляється і накопичується життєвий досвід, розвивається спостережливість,
вдумливість.
Здійснюється естетичне виховання, розвивається почуття прекрасного.
Учні навчаються застосовувати свої знання на практиці.
Зміцнюється почуття любові до природи рідного краю, формується відповідальне
ставлення до неї, усвідомлюється місце людини в біосфері.
Розвиваються пізнавальні інтереси учнів, виникає бажання до пошукової роботи,
до пізнання минувшини рідного краю.
Рекомендації організатору і керівнику походу, екскурсії
Визначити тему, визначитись із місцем проведення, скласти план.
В поході чітко дотримуватись теми, не відволікатись на випадкові питання.
Розповідати тільки те, що можна показати.
Уникати довгих пояснень.
Залучати учнів до активної роботи, не залишаючи їх слухачами.
Не перевантажувати дітей великою кількістю нового матеріалу.
Концентрувати увагу школярів на потрібному об’єкті.
Чітко контролювати фізичний стан учнів, не допустити перевтоми.
Вчасно змінювати види діяльності.
Підсумки і результати підводити на наступних заняттях.
Очікувані результати
Зміцнення фізичного та психічного здоров’я школярів.
Поглиблення набутих туристських навичок учнів.
Укріплення почуття товариськості, дружби і взаємодопомоги між дітьми.
Ознайомлення із видовим складом місцевої флори і фауни.
Ознайомлення із ландшафтом рідного краю.
Ознайомлення із корисними копалинами.
Ознайомлення із мікротопонімікою малої батьківщини, її легендами, переказами,
бувальщинами, історією.
Ознайомлення із лісівничими професіями та орієнтація на навчання у
лісотехнічних вузах.
Вдосконалення лісотехнічних навичок.
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«МИХЛЯНСЬКЕ УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО «ПАРОСТОК»: ЗБЕРЕЖЕМО І
ПРИМНОЖИМО БАГАТСТВА ЛІСІВ РІДНОГО МАЛОПОЛІСЬКОГО КРАЮ»
(З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНОГО УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА)
Лисюк М.А.
директор Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст.,керівник учнівського лісництва
Шкільне учнівське лісництво «Паросток» Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Ізяславського району яскрава сторінка юннатівського руху на Хмельниччині.
Створювали його засновники відповідно до Закону України «Про освіту», Лісового
кодексу України, чинне Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл і
позашкільних навчально-виховних закладів та з метою організації співпраці вчителів і
лісівників задля поліпшення охорони навколишнього середовища краю, розвитку
природоохоронної діяльності школярів, отримання ними додаткових знань з
природничих наук та долучення до проведення наукових досліджень і експериментів у
лісовій галузі, вдосконалення й досягнення ефективності трудового навчання у школі і
професійної орієнтації підростаючого покоління на лісогосподарські професії.
Адже, кому ж іще тут було братися за цю непросту, однак дуже важливу справу як
не вчителям з лісівниками, учням та батьківській громаді мальовничого поліського села
Михля, яке потопає в зачарованій лісовій красі, де народилися цілі династії
трудолюбивих працівників лісового господарства, де кожен житель захоплюється
природою рідного краю і закохується в неї, звикаючи ще з дитячої колиски до чаруючого
мелодійного співу птахів, свіжості й чистоти та пахощів лісового повітря.
15 вересня 2006 року керівники Державного підприємства «Ізяславське лісове
господарство» та Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів видали спільний наказ «Про створення
учнівського лісництва при Михлянській ЗОШ І-ІІІ ст.» і уклали Договір сторін, в якому
були конкретно обумовлені зобов’язання школи та лісгоспу. Їх ініціативу й ентузіазм
однозначно підтримали у відділі освіти Ізяславської райдержадміністрації, адже добре
знали, що цю школу та держлісгосп пов’язують давні дружні й ділові стосунки.
На установчих зборах з числа членів учнівського лісництва, до якого увійшли 15
учнів, були обрані лісничий, помічник лісничого, майстри лісу, решта – стали юними
лісівниками. Все – як справжньому лісництві.
До координаційної ради шкільного учнівського лісництва увійшли: директор ДП
«Ізяславське лісове господарство» Петро Іванович Курельчук та інженер Ігор Ігорович
Мартинов, директор Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Михайло Анатолійович Лисюк і
вчитель біології Валентина Миколаївна Ящук – відповідальна за організацію та
проведення роботи з юними лісівниками, заступник директора школи з виховної роботи
Оксана Андріївна Антончик, вчитель Олег Васильович Власюк , педагог – організаторОльга Володимирівна Гончарук та п’ять учнів – членів учнівського лісництва. Значну,
особисту увагу учнівському лісництву приділяє досвідчений керівник ДП « Ізяславське
лысове господарство» Петро Іванович Курельчук зі своїми підлеглими, які постійно
турбувались і турбуються нині про школу та її учнівський колектив.
Лісівники передали учням для догляду ділянку лісу площею 493,0 га, що
знаходиться поряд з їхнім селом, декоративний розсадник площею 4,0 га, а для
проведення дослідів стали виділяти необхідний їм посадковий матеріал. Кожного юного
лісівника вони забезпечили форменим одягом.
Особливу увагу приділили організації безпеки праці майбутніх господарів лісу та
збереженню їх життя й здоров’я під час виконання ними лісогосподарських робіт і участі
у природоохоронних заходах.
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Завдяки матеріальній підтримці держлісгоспу та подвижницькій співпраці з
лісівниками педпрацівників школи, тут обладнано навчальний кабінет шкільного
лісництва, де представлені колекції насіння лісових культур, порід дерев і кущів, вироби
з природного матеріалу та ін., створено пришкільну навчально-дослідну ділянку
декоративних дерев і кущів, де юні лісоводи проводять спостереження та досліди.
Школа й держлісгосп укладали договір і планували спільні заходи з урахуванням
завдань, які стоять перед навчальним закладом та лісовим господарством, адже шкільні
учнівські лісництва живими вважаються до тих пір, допоки вся їх діяльність
відповідатиме навчально-виховним ідеям школи і загалом – основним напрямкам
діяльності та виробничим завданням лісового господарства.
Керівники й фахівці підприємства – часті гості школи, де вони зустрічаються з
учнями, проводять бесіди, діляться з ними професійними знаннями про ліс, а учні –
допитливо дізнаються від них про нове й цікаве, допомагають лісівникам у процесі
догляду за лісовими культурами, насаджуванні й охороні нових посадок.
Плани роботи шкільного учнівського лісництва включають розділи: виробнича
діяльність, навчальна, дослідницька і пошукова діяльність, виховна, культурно-масова
робота і відпочинок та передбачають цілорічний цикл завдань, складених спільно з
керівництвом ДП «Ізяславське лісове господарство» і базового Михлянського лісництва,
котрі стають частиною його загального річного плану роботи.
Відповідно до запланованих завдань, в першу чергу школярі допомагають
підприємству у проведенні лісогосподарських робіт: посадка і посів лісу, охорона лісу
від пожеж, збір насіння дерев та кущів, вирощування саджанців і сіянців для озеленення
населених пунктів, заготівлі дарів лісової природи та охороні червонокнижних рослин і
тваринного світу. Частий гість у юних лісівників лісничий Михлянського лісництва Ігор
Дмитрович Мартинов, адже під час посадки лісу вони набувають безцінного досвіду
лісогосподарських робіт.
Саме така співпраця допомагає їм обирати майбутню спеціальність і працювати
лісівником. А роботи на Ізяславщині вистачить всім, адже район багатий на лісові
ресурси, а Михлянські ліси простягаються аж до Білорусі.
– Це тільки на перший погляд легко посадити дерево – розповідає учням лісничий
Ігор Дмитрович, – насправді ж, це кропітка праця. Якщо при посадці тільки корінчик
саджанця підвернеться – дерево не приймиться і не буде рости. Ще одним важливим
моментом є й те, як у процесі посадки робиться перший крок руху мечем Колесова, адже
якщо його зробити не до себе, а від себе – дерево не ростиме. Під час навчальних занять
він не тільки навчає юних господарів лісу, а й перевіряє їх знання з основ лісового
господарства, і в разі потреби – одразу ж надає необхідну консультацію.
Для обміну досвідом роботи михлянські юні лісівники налагодили переписку з
аналогічними профільними об’єднаннями школярів у селах Поляни й Пліщин
Шепетівського району та селі Павлівка Богодухівського району Харківської області.
Під керівництвом вчителів та шефів-лісівників юні природолюби проклали на
території села і його мальовничих околиць навчальну екологічну стежку «Перлина
краю», яка включає п’ять ретельно досліджених і описаних зупинок: «Село Михля»,
«Озеро Святе», «Сфагнове лісове болото», «Пам’ятник загиблим військовополоненим»
у 23 кварталі та «Вольєр» – у місці розведення держлісгоспом диких свиней. Описуючи
об’єкти стежки з їх рослинним і тваринним світом, школярі доповнили їх змістовними
фотографіями та зібрали про них різноманітні місцеві легенди, перекази, бувальщини і
спогади очевидців та учасників подій, що сталися тут у минулому.
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Педколектив школи постійно використовує цю екологічну стежку для потреб
навчально-виховного процесу і забезпечує догляд її об’єктів силами вихованців
учнівського лісництва та інших школярів.
Долучались юні лісівники «Паростка» й до двох науково-освітніх проектів
природничо-краєзнавчого змісту «Річки Хмельниччини» та «Гриби Хмельниччини», які
успішно здійснили хмельницькі натуралісти і любителі природи рідного краю в 20102013 рр. за сприяння й підтримки столичних науковців Національної АПН та колег з
Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України. А в 2016 році, разом зі
своїми шефами і місцевими волонтерами, взяли участь у оформленні й передачі на фронт
благодійного видання книжок кишенькового формату «Фронтовий Кобзар» українським
воїнам, які на передових позиціях захищають територіальну цілісність і суверенітет
нашої Батьківщини від військ російських агресорів та сепаратистів у зоні АТО.
За сприяння лісівників окрасою села і школи стала її доглянута й сучасно озеленена
територія, де різновидові туї, ялівці, самшит та інші декоративні рослини і квіти із
задоволенням доглядають та формують юні природолюби. Завдяки їх сумлінній праці
пришкільний парк став улюбленим місцем відпочинку сільської молоді, сюди завжди
їдуть весільні кортежі й приходять фотографуватися наречені.
Окрім цього, вихованці Михлянського учнівського лісництва беруть активну
участь у регіональних, обласних і всеукраїнських еколого-натуралістичних та
природоохоронних заходах, учнівських конкурсах-захистах науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук України, регулярно представляють результати своїх наукових
творчих пошуків та тематичні конкурсні роботи під час обласних дитячих науковопрактичних конференцій і зборів юннатів на базі Хмельницького ОЕНЦУМ.
За результатами презентацій і захистів таких робіт організатори заходів нагородили
грамотами та цінними подарунками ряд михлянських юних лісівників, педагогів та
учнів, в т. ч. за роботи:
– «Дослідження ссавців регіону» ( 2009 р.) – учень 10 класу Лукащук Юрій
Олександрович (керівник – Ящук Валентина Миколаївна);
• – «Вирощування самшиту стебловими живцями» ( 2011 р.) – учениця 9 класу
Шкоднік Тетяна Олегівна (керівник – Ящук Валентина Миколаївна);
• – «Гриби села Михля та його околиць» ( 2013 р.) – учениця 8 класу Фунтокіна
Наталія Віталіївна (керівник – Лисюк Михайло Анатолійович);
• – «Озеро Святе – флора та фауна» (2014 р.) – учениця 9 класу Власюк Марина
Вікторівна (керівник – Лисюк Михайло Анатолійович).
У травні 2011 року команда вихованців учнівського лісництва Михлянської ЗОШ
І-ІІІ ступенів (Колосінський Віталій, Шкоднік Тетяна та Фадєєва Іванна) представляла
юних лісівників Хмельниччини на V Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, що проходив у місті Кіровограді
(нині – Кропивницький). Команду очолював Лисюк Михайло Анатолійович, керівник
учнівського лісництва, директор школи.
•

У вересні 2015 року юні лісівники Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст. Слободенюк Віталій,
Колосінська Марина, Гончарук Ганна, знову очолювані Лисюком Михайлом
Анатолійовичем, у складі обласної команди гідно презентували свої здобутки й
досягнення на ниві лісознавства та лісогосподарської праці на ІХ Всеукраїнському зльоті
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів під час
загальної виставки-презентації у місті Хмельницькому, за що були відзначені грамотами
організаторів Зльоту.

48

м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Чимало нагород, цінних подарунків та подяк з Ізяслава, обласного центру і столиці
отримували вихованці учнівського лісництва й інші учні школи за активну і
результативну участь у щорічних акціях «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Посади дерево»
та інших природоохоронних заходах.
Особливу увагу приділено профорієнтації юних лісівників на лісогосподарські
професії, співпраці школи з держлісгоспом і ВНЗ лісотехнічного напрямку щодо
укладанню угод для подальшого навчання випускників, які були вихованцями
учнівського лісництва й виконували лісогосподарські роботи, проходили тут
допрофесійну підготовку та добре засвоїли відповідні знання і навички. Завдяки цьому,
чимало випускників школи майже щороку пов’язують свою трудову діяльність з лісовим
господарством.
Так, лише в останні 5 років, завдяки направленням ДП «Ізяславське лісове
господарство», здобули вищу освіту лісотехнічного профілю сім випускників школи.
Багато вихованців Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст. нині працюють робітниками в усіх
підрозділах ДП «Ізяславське лісове господарство». Зокрема, головним лісничим цього
лісогосподарського підприємства став Зайчук Віталій Петрович, майстрами лісу стали
Палічук Олександр Григорович та Клімчук Олександр Миколайович, Заріцький Віталій
Васильович – контролером лісозаготівельних робіт, Гапонюк Святослав Миколайович –
інженером лісозаготівель, інженером- Калитюк Олександр Вікторович .
Керівники відносно ще молодого Михлянського учнівського лісництва «Паросток»
та їх колеги наполегливо реалізовують задумане і мають впевненість, що успішна
співпраця педагогів школи з фахівцями ДП «Ізяславське лісове господарство»
забезпечуватиме поглиблення знань михлянських школярів у галузі природничих наук,
формуватиме у них непереборні почуття любові до своєї малої батьківщини,
українського патріотизму і сприятиме свідомому вибору ними професій, розширить
дитячий світогляд, сформує трудові вміння та навички, розвиватиме естетичні відчуття
й бачення прекрасного і в кінцевому результаті – справить позитивний вплив на
становлення гармонійно розвиненої особистості майбутнього громадянина України.

На посадці лісу
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Куточок шкільного дендропарку.

У кабінеті лісознавства Михлянської ЗОШ І-ІІІ ст.
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Юні лісівники з П.І.Курельчуком – директором держлісгоспу

На V Зльоті юних лісівників України

Робота учнів у розсаднику
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НПП «МАЛЕ ПОЛІССЯ» – ШКОЛА ЮНИХ ЗНАВЦІВ І ОХОРОНЦІВ ЛІСУ
РІДНОГО КРАЮ ТА КУЗНЯ МАЙБУТНІХ НАУКОВЦІВ І
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ КАДРІВ
Сасюк Андрій Володимирович
директор НПП «Мале Полісся»
Мале Полісся - природо-географічний регіон України, що характеризується
своєрідною геологічною будовою, рослинністю і тваринним світом та створює
унікальні умови для природоохоронної діяльності, наукових досліджень, екологічного
виховання та відпочинку на природі.
Формування екологічної мережі України, відповідно до вимог ЄС, передбачає
збільшення кількості природоохоронних територій та забезпечення зв’язку між ними.
Однією з важливих регіональних природоохоронних територій Хмельниччини став
Національний природний парк «Мале Полісся» створений відповідно до Указу
Президента України від 2 серпня 2013 року. Адміністрація парку розпочала свою
діяльність з лютого 2014 року.
Національний природний парк – природоохоронна, рекреаційна, культурноосвітня, науково-дослідна установа, яка охороняється як національне надбання, щодо
якого встановлений особливий режим охорони, відтворення та використання.
Основними завданнями НПП є збереження цінних природних комплексів та
історико-культурних об’єктів, забезпечення охорони території парку з усіма природними
об’єктами; збереження генофонду рослин і тваринного світу, виконання пошукових та
науково-дослідних робіт, створення умов для туризму та інших видів рекреаційної
діяльності, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
НПП розташований на території Ізяславського та Славутського районів на півночі
Хмельниччини. Його загальна площа становить 8762,7 га, в тому числі 2764 га, що
надаються в постійне користування та 5998,7 га, що включаються до його складу без
вилучення у лісокористувачів.
При створенні НПП «Мале Полісся» до його складу увійшло 12 територій та
об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення.
Цікавими та своєрідними заповідними територіями є комплексна пам’ятка
природи загальнодержавного значення «Озеро Святе», яке формує сфагнові плави, з
островом посередині та прилеглими територіями.
Плави утворені кореневищами болотних рослин, вкритих сфагновими мохами, та
купинами осок. На них сформувалися угруповання осоки пухнастоплодої – Carex
lasiocarpa Ehrh. і пухівок на килимі сфагнових мохів. Раритетною складовою є
шейхцерія болотна – Scheuchzeria palustris L., а також види, які охороняються у
Хмельницькій області: журавлина болотна – Oxycoccus palustris Pers., осока багнова –
Carex limosa L., образки болотні – Calla palustris L., бобівник трилистий – Menyanthes
trifoliata L. та росичка круглолиста – Drosera rotundifolia L.
Різноманітна і фауна озера. Найбільше тут зустрічається птахів, зареєстровано 67
видів, з яких 4 види занесені у Червону книгу України, 24 – включено до Додатку ІІ
Бернської конвенції.
Передумовою створення Національного природного парку було функціонування на
цих територіях великої кількості заповідних територій. Це такі як: гідрологічний
заказник загальнодержавного «Михельський», в якому охороняється унікальне торфове
болото округлої форми з куртинами деревних порід, що виникло шляхом заростання
карстового озера. Воно характеризується типовим для таких територій представників
рослинного та тваринного світу. Тут зростають верба чорнична – Salix myrtilloides L.,
пальчатокорінник м’ясочервоний – Dactylorhiza incarnata (L.) Soo s.l., занесені до
Червоної книги України, а також андромеда багатолиста – Andromeda polifolia L., багно
звичайне – Ledum palustre L., вовче тіло болотне – Comarum palustre L., журавлина
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болотна – Oxycoccus palustris Pers., лохина – Vaccinium uliginosum L., пухирник середній
– Utricularia intermedia Hayne.
Орнітофауну представляють: бекас – Gallinago gallinago L., щеври лісовий – Anthus
trivialis L., малинівка (вільшанка) – Erithacus rubecula L., вівчарик-ковалик –
Phylloscopus collybit, зяблик – Fringilla coelebs L., дрізд чорний – Turdus merula L.. Із
ссавців до центральної частини болота заходять: лось звичайний – Alces alces L. (Додаток
ІІІ Бернської конвенції), козуля звичайна – Capreolus capreolus L. Із земноводних
виявлена рідкісна в області жаба гостроморда – Rana tarrestris (arvalis) Nilsson (Додаток
ІІ Бернської конвенції).
Унікальним є гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Теребіжі» природний комплекс з чотирьох озер, які перебувають на різних стадіях заростання.
Найбільшу наукову цінність заказника становлять виявленні в цих екотипах
фрагменти ценозів осоки богемської – Carex bohemica Schreb. Це єдине існуюче
місцезростання даного виду не тільки в Хмельницькій області, але й на рівнинній частині
України.
Раритетну ценотичну складову невеликих ділянок водних плес складають
угруповання латаття сніжно-білого, фрагменти угруповань, утворених ситником
бульбистим, їжачої голівки малої – Sparganium minimum Wallr. і пухирника малого –
Utricularia minor L. Зростають тут також три види плаунових – зелениця сплюснута –
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, баранець звичайний – Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank et Mart., плаун колючий – Lycopodium annotinum L.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Голубе озеро», в якому охороняється
мальовниче лісове озеро з прозорою водою і привабливими краєвидами. Воно є місцем
гніздування та зупинки під час перельотів великої кількості видів водно-болотних птахів
та використовується з рекреаційною метою.
На території НПП «Мале Полісся» зростає 17 видів рослин, занесених до Червоної
книги України (2 з них виявленні цього року), 36 видів, які охороняються у
Хмельницькій області та 6 видів, які є рідкісними на території досліджень.
На території НПП трапляються 15 видів тварин з Європейського Червоного списку,
123 види з Додатку ІІ Бернської конвенції, 53 види, які занесені до Червоної книги
України, 84 види, включені до Переліку видів тварин, які охороняються у Хмельницькій
області. Для ефективної природоохоронної роботи в Парку створено, окрім лісового
відділу, ще й відділ науковий, роботу якого координує Вчена рада. Окрім про ведення
науково-дослідницької роботи та рекреаційної діяльності співробітники Парку постійно
пропагують роботу у засобах масової інформації, проводять консультації, круглі столи,
диспути із представниками місцевої влади та населенням.
Не оминають роботою і дитячі колективи. Для популяризації прородо-заповідної
справи наукові співробітники часто проводять у місцевих школах виховні години, урокилекції, круглі столи під час яких знайомлять учнів із лісовою типологією, дендрологією,
лісівництвом. Допомагають педагогічним та учнівським колективам у створенні зелених
насаджень тощо. Однією із профорієнтаційних форм роботи стало створення учнівських
лісництв
Співробітники парку створили учнівське лісництво на базі Радошевської Зош І-ІІІ
ступенів до роботи в якому залучено 36 учнів.
Для вихованців Радошівського учнівського лісництва працівниками НПП був
обладнаний кабінет, де регулярно проводяться лекційні, практичні заняття та виховні
еколого-освітні заходи на природоохоронну, природничу, лісівничу тематику.
За період діяльності учнівського лісництва співробітниками НПП «Мале Полісся»
спільно із юними лісівниками закладено та доповнено дендропарк; сформовано
альпійську гірку; висаджено алею з ялини колючої сріблястої на території даного
навчального закладу; здійснено озеленення території школи.
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Під час виконання практичних робіт сплановано і підготовлено територію
розсадника під посіви, висіяне насіння сосни звичайної, ялини європейської та дуба
звичайного. З метою відтворення лісових насаджень вирощені та доглянуті юними
лісівниками сіянці будуть висаджені на території ДП «Ізяславське » та ДП «Славутське
лісові господарства».
Втілюючи в життя пункт плану лісництва по проведенню відпочинку території
даного навчального закладу встановлена альтанка та лавочки. Для проведення
практичних занять обладнано зелений клас.
Вихованці Радошівського учнівського лісництва спільно з працівниками парку та
Михельського лісництва ДП «Ізяславський лісгосп» регулярно беруть участь у посадці
лісу,
проводять
прибирання
території
комплексної
пам’ятки
природи
загальнодержавного значення «Озеро Святе».
Колектив НПП «Мале Полісся» постійно долучається до створення нових та
відтворення лісових насаджень на території Ізяславського та Славутського лісових
господарств.
Також співробітники НПП «Мале Полісся», члени учнівського лісництва та
вихованці шкіл регіону здійснюють природоохоронні заходи щодо охорони птахів:
розвішують шпаківні та годівниці як на території лісових насаджень, так і на територіях
навчальних закладів; підгодовують водоплавних птахів на р. Горинь, заготовляють
віники для підгодівлі тварин взимку Кращі юні лісівники Радошівського учнівського
лісництва у 2016 році представляли його під час зльоту юних лісівників Хмельниччини
на базі Хмельницького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також
мали можливість представляти Хмельницьку область під час десятого ювілейного
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв, що був проведений у м. Черкаси.
У минулому році спільно із працівниками НПП «Мале Полісся» команда
«Едельвейс» юних лісівників Радошівського учнівського лісництва взяла участь у
молодіжному екофестивалі «Новомалинська Любава», що проводився на базі НПП
«Дермансько-Острозький) (Рівненська обл.).
Крім того, адміністрацією НПП «Мале Полісся» розпочато роботу над створенням
ще одного учнівського лісництва на базі Ізяславського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, ліцей»
ім. О. Кушнірука.
Водночас, працівниками парку з метою виховання у жителів і підростаючого
покоління екологічної свідомості та пропаганди природоохоронної діяльності було
проведено ряд еколого-освітніх та природоохоронних заходів (уроки, лекції, бесіди,
акції, конкурси), до яких активно долучилися навчальні заклади та учнівська молодь
регіону та України. Вся ця діяльність має важливе значення для вибору майбутньої
професії випускників навчальних закладів Славутчини та Ізяславщини.
У рамках наукової та науково-технічної діяльності НПП «Мале Полісся» видав
перший том Літопису природи Національного природного парку «Мале Полісся» за
2014-2015 роки, у якому проаналізована діяльність парку, підведені підсумки науковотехнічної та екологічної освітньо-виховної роботи НПП, а також викладені плани на
майбутнє. Також співробітниками парку проводиться науково-дослідницька робота.
З метою дослідження стану популяцій рідкісних червонокнижних рослин: осоки
богемської – Carex bohemica Schreb та зелениці сплюснутої – Diphasiastrum complanatum
(L.) Holub на території НПП «Мале Полісся» закладені чотири постійні пробні площі та
оформлені паспорти на них, виконується робота по вивченню деревинознавчих
характеристик вільхи чорної тощо
За період діяльності національного природного парку «Мале Полісся»
адміністрацією НПП налагоджена тісна співпраця в галузі наукових досліджень із
вищими навчальними закладами України, зокрема: з Національним лісотехнічним
університетом України (науковий куратор парку) (дослідження лісових масивів НПП та
особливостей їх складу); природничим факультетом Камʼянець-Подільського
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національного університету імені Івана Огієнка (дослідження тваринного світу);
Хмельницьким національним університетом (дослідження флори); Інститутом
гідробіології Національної академії наук України та іншими (дослідження стану водойм
НПП та прилеглих територій).
Науковці даних навчальних закладів, відвідуючи НПП, також зустрічаються із
учнівською молоддю регіону, проводять навчальні заняття на природоохоронну та
лісівничу тематику.
У своїй діяльності НПП «Мале Полісся» тісно співпрацює із установами природнозаповідного фонду Хмельницької області та України.
Для інформування населення про діяльність НПП «Мале Полісся» створений та діє
офіційний веб-сайт парку, періодично публікуються інформаційні повідомлення у ЗМІ
регіону, постійно оновлюється інформація на сторінках НПП у соціальних мережах за
посиланнями:
https://vk.com/club81333590
https://www.facebook.com/groups/NationalParkMalePolisja/.
У колективу НПП «Мале Полісся» в планах на майбутнє: оформлення
правоустановчих документів, проведення інвентаризації флори та фауни, проведення
комплексних наукових досліджень території парку, створення і облаштування
екологічної стежки та туристичних маршрутів, проведення еколого-освітніх заходів та
співпраця з місцевими громадами та ін.
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ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ГУРТОК «БУРЕВІСНИК»
Гоженко Олена Володимирівна
Бриніна Ольга Григорівна
керівники гуртка, Лиманська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів Старобільської
районної ради Луганської області

Дата утворення: вересень 2006 року.
Кількість гуртківців: від 30 до 17 учнів в різні роки.
Керівники гуртка: Гоженко Олена Володимирівна, Бриніна Ольга Григорівна
2016-2017 н.р.

Відомий письменник М. Пришвін писав „У лісі я знайшов для себе джерело
безкінечних відкриттів...” Справді, в лісі ми зустрічаємося із своєрідною сукупністю
рослин, різноманітним тваринним світом.
Ліс - то сила для людини,
Ліс - окраса всіх країн...
Ліс безсмертний,
Але ж люди
Берегти повинні ліс!
«Ліс весною звеселяє, влітку прохолоду дає, восени годує, взимку жар дарує…»,
- так говорить народна мудрість. Хто не знає, стільки добра та багатства дарує нам ліс?
Можна сміливо стверджувати: ліс дає людині саме життя.
Одним із найкращих багатств, якими наділена наша держава і вся планета Земля,
являється ліс. Справді, в лісі ми зустрічаємося зі своєрідною сукупністю рослин,
різноманітним тваринним світом. Ліс для людини є джерелом чималої кількості
необхідних їй ресурсів: деревини, ягід, горіхів, плодів кісточкових порід дерев, грибів.
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Основні напрямки роботи:
Дослідницький : Спостереження за екологічним станом в заказниках «Сосновий
бір та Айдарський терасний парк; спостереження за погодою як основним
чинником розвитку та росту рослин; фенологічні спостереження; здатність лісу
до відновлення, вплив густоти висадки дерев на їхній розвиток та ін..
- Експериментально - дослідницький: розмноження рослин живцюванням,
вирощування каштанів ,розмноження рослин насінням:
- Практичний: висадка та догляд за рослинами, виготовлення кормушок та
шпаківень для птахів, збір посівного матеріалу рослин лісу, допомога лісовому
господарству;
- Теоретичний: знайомство з основними способами лісовідновлення, засобами
захисту лісу, лісовими тваринами і птахами.
Головне досягнення нашого гуртка це те, що кожен учень може щось змінити
у відношенні до природи, адже всі проблеми лісу невід’ємно пов’язані з діяльністю
людини. Кожен гуртківець має можливість захистити жителів лісу, посадити дерево,
кущ, рослину, проводити дослідницьку роботу і т.д.
Основне місце роботи учасників гуртка це експериментально-дослідницька
ділянка (шкілка). Учні намагаються отримувати саджанці різними способами. Навесні
2015 року учні заклали в шкілку 60 живців ялівцю, з них прийнялося лише 18, та 75
живців жасмину – прийнялося 12 штук. За одержаними результатами 2015 року краще
приживаються живці ялівцю 30%, а живці жасмину майже 15 %.
-

Весною 2016 року гуртківці продовжили роботу на шкілці, заклавши по 100 живців
ялівцю , жасмину та горобини.
Одержані саджанці учні висадили біля алеї Слави в центрі села Лиман та на
території школи.

Продовжується робота з вирощування дерев з насіння. Два роки поспіль
висівалися каштани та жолуді весною та по осені, кращі результати отримали весняні
посіви.
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Чотири останні весни стали найбільш вагомими не лише для учасників гуртка , а
навіть для всієї школи. Адже Старобільське лісомисливське господарство запросило
учасників гуртка на весняну висадку сосни звичайної. В цій роботі прийняли участь не
лише гуртківці, а майже 50 учнів Лиманської школи,. Працюючи натхненно та
пам’ятаючи про майбутнє нашої планети учні посадили майже 0,5 гектари сосни
звичайної навесні 2015 року та трішки більше 400 шт. сосни звичайної та сосни
кримської навесні2016 за територією школи.

Робота гуртківців на території школи.

Вже стало традицією 1 квітня кожного року проводити акцію «День зустрічі
птахів!». Діти самостійно виготовляють шпаківні та розвішують на території села Лиман.
Також проводиться акція «День зимуючого птаха.» , в рамках якої в рамках якої
проводиться підгодівля зимуючих птахів та розвішування годівничок. До цієї акції
залучаються навіть найменші учні нашої школи.

58

м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Виготовлено та розвішано шпаківень:
2015 рік – 45 штук
2016 рік – 55 штук
Виготовлено та розвішано годівничок:
2015 рік – 48 штук
2016 рік – 60 штук
Зібрано насіння:
2015 рік
Коштани 110 кг
Жолуді 15кг
2016 рік
Каштани 86 кг
Жолуді 58 кг
Протягом року юні лісники проводять багато
екологічних заходів:
• Очищення лісових джерел;
• Охорона та збереження первоцвітів;
• Догляд за зимуючими птахами;
• Озеленення території;
Гуртківці постійно проводять дослідницьку роботу. Традиційно, кожного року
випускники готують до захисту перед всім нашим колективом свої дослідницькі роботи.
Тему вони вибирають самі і на протязі декількох років працюють над нею. В цьому році
у нас в гуртку 1 випускниця, отже 1 робота. Це робота «Стан природних лісів на
території Старобільського району на прикладі байрачного лісу»
Всі дослідження ми проводимо в лісах, які лежать в мікрорайоні школи.
В подальших планах нашого гуртка: вивчення хвороб та шкідників дерев та заходів
боротьби з ними; а також ми продовжуємо формувати наш власний гербарій та колекцію
насіння лісових рослин.
Ще учні приймають участь в різних конкурсах та змаганням. Минулого року
гуртківці брали участь в конкурсі «Ліси для нащадків». Учениця 7 класу зайняла 1 місце
в національному турі Міжнародного конкурсу «Енергозберігаючі традиції України та
Молдови»
Висновок:
Учні отримують знання та навички практичної діяльності, які зможуть
застосувати в подальшому житті. Протягом року вони озеленили шкільний двір та
пришкільну ділянку. Зібрали пасівний матеріал для Старобільського лісництва. З
кожним роком ми розширюємо сферу нашої діяльності. Працюючи на нашій шкілці та
саджаючи сосну звичайну з працівниками лісомисливського господарства вони
розуміють яку велику справу вони роблять.
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ЗБЕРЕЖЕМО ЛІСИ ДЛЯ НАЩАДКІВ
Вівчарук Леся Дмитрівна
методист вищої категорії Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Один малюнок вартує десятка тисяч слів.
Китайська народна мудрість
Відомо, що культура будь-якого народу визначається, у першу чергу, його
ставленням до дерев, потім – до дітей та старших і, нарешті, до своєї мови. Чому всетаки перше місце належить деревам? Напевно тому, що дерева, як і інші зелені
рослини, сприяють чистоті та свіжості повітря; певному рівню ґрунтових вод;
життєдіяльності всіх живих організмів; пом’якшенню клімату; стабільності
екологічних систем; позитивному оздоровчому ефекту та естетичній насолоді. Яка
ж роль наших “зелених друзів” у довкіллі, чим ми можемо їм допомогти?
Цікаво знати, що у теперішній час, коли наступає глобальне потепління, від
кількості дерев на планеті багато що залежить.
Адже зелене листя за період вегетації виділяє необхідний усім живим організмам
кисень, який може впливати на кількісний склад парникових газів, що сприяють
«підігріванню» атмосфери. І якщо вчасно не вживати відповідних заходів, то результат
може бути плачевним.
Безсумнівним є той факт, що найбільше дерев росте в лісах. І їм необхідна людська
увага та допомога. Адже сформувавши відповідним чином крону дерева,
прилаштувавши годівнички для пернатих друзів чи штучні гніздівлі для виведення
пташенят, можна значно покращити функціональний стан наших зелених друзів і врешті
отримати моральне задоволення.
Мало хто знає і задумується над тим, що за всі природні матеріальні блага ми маємо
завдячувати зеленим рослинам і, зокрема, тим, які зростають у лісах. Адже вся рослинна
і тваринна продукція (гриби, горіхи, овочі, ягоди, фрукти, коренеплоди, м’ясомолочні
продукти тощо) неможлива без того процесу, який відбувається у зеленому листі за
певних умов. У ньому виробляється та органічна речовина, яка є джерелом живлення
природи – крохмаль. При цьому з повітря поглинається вуглекислий газ і виділяється
значна кількість кисню.
Визначено, що за один теплий сонячний день гектар лісу (поверхня зеленого листя)
поглинає з повітря 220–280 кг вуглекислого газу, а виділяє 180–220 кг кисню. Дерево
середньої величини за 24 години виділяє стільки кисню, скільки необхідно для дихання
трьох осіб. Так, бузок за період вегетації дає з поверхні листя площею 1 м2 1,1 кг кисню,
осика – 1,0 кг, граб – 0,9 кг, ясен – 0,89 кг, дуб – 0,85 кг, сосна – 0,81 кг, клен – 0,62 кг,
липа дрібнолиста – 0,47 кг.
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Величезна роль зелених насаджень в очищенні повітря міст, селищ тощо.
Затримуючи його потоки, зелене листя рослин поглинає ті забруднюючі речовини, що
містяться в ньому, – дрібнодисперсні аерозолі і тверді частки, а також газоподібні
сполуки. Вони поглинаються рослинами або, точніше, рослинними тканинами і
вступають у метаболізм – знешкоджуються.
Отже, дерева та інші зелені рослини очищують повітря. Відмінно справляються із
пилом бузок та акація. «Люблять» пил також туя, ялиця, ялина та ялівець. Тому їх варто
садити уздовж жвавих магістралей. Установлено, що найбільш стійкими до шкідливих
газів є акація біла, атлант високий і клен ясенелистий.
Вихлопні гази й викиди промислових підприємств «любить» тополя.
Ефективність озеленення характеризуєтся такими даними: хвоя одного гектара
ялинового лісу уловлює 32 т пилу, листя букового лісу – 68 т.
Зелені насадження знижують рівень шуму, послаблюючи звукові коливання в
момент проходження їх крізь гілки, листя і хвою. Звук, потрапляючи в крону, переходить
в інше середовище, що має більший ніж повітря акустичний опір, відбиває й розсіює до
74% і поглинає до 26% звукової енергії.
Велика шумозахисна здатність у клена, тополі, липи, в'яза.
Також дерева зменшують загальну сонячну радіацію, яка серед зелених насаджень
у вісім разів менша, ніж на відкритому просторі.
Добрі справи в довкіллі починаються із залучення учнівської молоді до
природоохоронної діяльності для допомоги і захисту зеленої рослинності, зокрема,
дерев, які створюють всі земні блага. До такої роботи задіяні учні загальноосвітніх шкіл,
вихованці позашкільних навчальних закладів, особливо еколого-натуралістичного
спрямування. У нашій області це Івано-Франківський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді (дир. Гудзик Т. В.).
Школярі, учнівська молодь та вихованці позашкільних навчально-виховних
закладів у позаурочний час залучаються співробітниками Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до природоохоронних
масових заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Крім того, у області успішно функціонують такі трудові об’єднання школярів, як
учнівські лісництва, діяльність яких є значним внеском в охорону, примноження та
збереження лісових ресурсів краю.
Учнівське лісництво – це продукт успішної співпраці загальноосвітньої школи чи
позашкільного навчального-виховного закладу із лісовими господарствами, які
сприяють роботі учнівського лісництва. Так, вони забезпечують школярів фахівцемлісознавцем, лісовою площею, посадковим матеріалом тощо для виконання
природоохоронної роботи.
В області організовано роботу 28 учнівських лісництв. Вісім з них функціонують у
Богородчанському районі, який має першість у своїх досягненнях серед учнівських
лісництв інших районів.
Учнівськими лісництвами Богородчанського району опікується Солотвинський
держлісгосп, котрий щедро винагороджує членів учнівських лісництв – переможців
обласних змагань чи зльотів і їх керівників за підготовку переможців (виділяє транспорт
для екскурсій і на всеукраїнські зльоти команд учнівських лісництв, а також здійснює
фінансову підтримку керівників і членів учнівських лісництв).
Упродовж багатьох років в обласних лісівничих заходах і на всеукраїнському рівні
чільне місце посідало учнівське лісництво Порогівської школи І-ІІІ ст. (керівник –
Дмитрів О. П.) Богородчанського району.
Не так давно переможцями обласних лісівничих заходів і всеукраїнських зльотів
команд учнівських лісництв були школярі Козаківської школи І-ІІІ ст. м. Болехова
(керівник – Іванів М. Ю.) та Пнівської школи І-ІІІ ст. (керівник – Вірста М. В.)
Надвірнянського району.
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У 2016 році на обласному зльоті команд учнівських лісництв перше місце посіли
школярі Росільнянської школи І-ІІІ ст. (керівник – Демків М. Д.) Богородчанського
району, які представляли Івано-Франківщину на Всеукраїнському зльоті команд
учнівських лісництв у м. Черкаси.
У Надвірнянському районі успішно працюють сім учнівських лісництв, які теж
мають певні здобутки. Ними опікуються Надвірнянський і Делятинський держлісгоспи.
Впродовж декількох років учнівське лісництво Пнівської школи І-ІІІ ст. Надвірнянської
районної ради є призером обласних змагань і зльотів.
В обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, який є
координатором діяльності учнівських лісництв в області, узято курс на створення,
відновлення та розвиток учнівських лісництв.
Спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства у
2015/2016 навчальному році створено шість нових учнівських лісництв, і деякі з них уже
активно включилися в роботу (учнівські лісництва Сопівської школи І-ІІІ ст.
Печеніжинської об’єднаної територіальної громади і Підмихайлівського НВК
Калуського району).
Із розумінням екологічних проблем у довкіллі та ролі лісу до створення нових
учнівських лісництв долучилися відділи освіти Галицької, Тлумацької, Снятинської,
Коломийської, Калуської та Косівської райдержадміністрацій.
Для пожвавлення природоохоронної роботи та підвищення ефективності
діяльності учнівських лісництв обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді за участю фахівців обласного управління лісового та мисливського господарства
проводить обласні семінари для керівників учнівських лісництв та відповідальних
представників лісового господарства.
Цього року проведено такий семінар на базі Росільнянської школи І-ІІІ ст.
Богородчанського району, учнівське лісництво якої на обласному зльоті вибороло перше
місце. Темою, винесеною на обговорення, стала «Стратегія створення, відновлення та
розвитку учнівських лісництв в області для успішного майбутнього».
Так, розглядались питання підвищення ефективності роботи учнівських лісництв.
З цією метою було вирішено створювати біля кожного навчального закладу шкілки
деревних лісових порід і вводити це у критерії оцінювання досягнень учнівського
лісництва.
І вони вже запрацювали, зокрема, у Білоберізькій школі І-ІІІ ст. Верховинського,
Росільнянській школі І-ІІІ ст. Богородчанського районів та інших.
У Пістинській школі І-ІІІ ст. Косівського району шкілка створена ще у 80-х роках
минулого століття, а зараз учнівське лісництво працює у шкільному розсаднику
деревних порід, де зростають лісові культури, характерні для даної місцевості.
Крім того, на семінарі керівники учнівських лісництв отримали інформацію про
терміни заготівлі насіння лісових і деревно-чагарникових порід та сезонну практичну
природоохоронну діяльність в учнівському лісництві.
Тема семінару не залишила байдужих ні серед керівників учнівських лісництв, ні
серед представників лісового господарства. Жваво обговорювали наболілі проблеми,
шукали шляхи для покращення роботи учнівських лісництв.
Від обласного управління лісового та мисливського господарства до присутніх
звернувся почесний член Товариства лісівників України, куратор учнівських лісництв
Бойчук І. М. Він наголосив на зацікавленні лісових господарств області у свіжому
припливі кадрів. І тут великі надії покладаються на учнівські лісництва, для
функціонування яких обласне управління лісового та мисливського господарства
докладає чималих зусиль.
Запрошена на семінар доцент кафедри біології і екології Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника Буняк В. І. звернула увагу на
особливості розвитку деяких рідкісних рослин у лісовому біоценозі та доповнила виступ
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керівника учнівського лісництва Пнівської школи І-ІІІ ст. Вірсти А. М. щодо методики
виконання науково-дослідницької роботи в учнівському лісництві.
В обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді для керівників
учнівських лісництв підготовлено й затверджено програму «Учнівське лісництво» на 72,
144 і 216 годин. 12 керівників учнівських лісництв уже користуються цими програмами.
З метою примноження лісових ресурсів краю учні шкіл, вихованці позашкільних
навчальних закладів та члени учнівських лісництв є активними учасниками щорічних
природоохоронних акцій: «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу в твоїх руках» та
«Юннатівський зеленбуд» тощо.
Запрошуємо всіх небайдужих до участі в поліпшенні екологічного стану довкілля,
бо від цього, врешті, залежить наше виживання.
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ЗБЕРЕЖЕМО ЛІСИ ДЛЯ НАЩАДКІВ!
Біла Аліна Михайлівна
керівник учнівського лісництва, керівник гуртка «Юні лісівники» Центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді м.Нетішин Хмельницької області
Мале Полісся є своєрідною фізико-географічною областю Українського Полісся,
що простягається від Полонного, через Шепетівщину та Славутчину, до Рави-Руської.
Саме в цій зоні, на берегах річок Горинь та Гнилий Ріг збудовано місто-красень Нетішин
– супутник Хмельницької АЕС, котра стала його серцем і годувальницею для жителів,
джерелом достатку й соціально-економічного і культурного розвитку міста, центром
своєрідного природно-промислового регіону, до якого входить частина Малого Полісся.
В межах міста та на його околицях знаходиться 4 природозаповідних території:
ботанічний заказник «Дорогоща», в лісах якого зростають рідкісні плауни, лілія лісова,
кадило сарматське, орхідеї; заказник «Праліс» – старий дубово-грабовий ліс, деревостан
якого разом із грабом утворюють 200-літні дуби; заповідне урочище «Вільшина» –
мальовнича ділянка вільхового лісу та болотистої луки, де охороняються рідкісні орхідеї,
пальчатокорінники м’ясочервоний і плямистий; заповідне урочище «Півнева Гора» –
сосновий бір з реліктовими папоротями та іншими раритетами рослинного світу.
З метою виховання у дітей дбайливого ставлення до природи, розширення і
поглиблення знань у галузі природничих наук, набуття практичних умінь та навичок
ведення лісового господарства, у 2005 році позашкільним навчальним закладом
«Краєзнавчий центр» м.Нетішина і ДП «Славутське лісове господарство» було створене
учнівське лісництво. До нього вступили 30 нетішинських школярів, а очолили їх
керівник еколого-натуралістичного гуртка краєзнавчого центру «Юні лісівники» Аліна
Михайлівна Біла та лісничий Нетішинського лісництва Андрій Петрович Ткачук. Тепер
за учнівським лісництвом закріплено 5383 га лісу для проведення навчальних
теоретичних і практичних занять, експериментально-дослідницької роботи, збирання
насіння та лікарської сировини, охорони, захисту та благоустрою лісів. Основні
лісоутворюючі культури на території лісництва: сосна звичайна, дуб звичайний,
м’яколистяні породи. Вікова структура вкритих лісом земель: молодняки – 13 відсотків,
середньовікові – 47 відсотків, пристигаючі – 21 відсоток, стиглі і перестиглі – 19
відсотків.
Заповідними куточками рідного краю юні природолюби зі своїми керівниками
проклали маршрут навчальної екологічної стежки «Моніторинг за станом
навколишнього середовища», де ними проводиться дослідницька робота, охороняються
рослини (перстач прямолистий, анемона дібровна, півонія вузьколиста, сон
широколистий, горицвіт весняний) занесені до Червоної книги України.
Щорічно вихованці учнівського лісництва беруть активну участь в акції «Майбутнє
лісу в твоїх руках»: молодші – малюють малюнки, а середнього шкільного віку – пишуть
твори на тему «Людина та ліс». Старшокласники саджають сіянці сосни звичайної,
прополюють молоді насадження, прибирають сміття обабіч доріг у лісових масивах,
зацікавлено знайомляться з літературою про ліс та особливостями отримання професії
лісівника. Наставники-лісівники і керівник гуртка юних лісівників проводять з ними
змістовну профорієнтаційну роботу.
Своє перебування у лісництві та профільному гуртку діти пояснюють по-різному:
для одних це цікаво, для інших – своєрідна розвага, а для решти – перша сходинка на
шляху до вибору і здобування майбутньої професії. Найголовніше – це прагнення
навчити своїх вихованців спершу простих речей: не зривати квітів, не ламати паростки,
гілку дерева без потреби, не смітити в природі та не забруднювати воду річки, ставка,
озера чи криниці або джерела – борони Боже!, не ображати пташок, тваринок і не топтати
мурашок.
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Садити ліс – справа нелегка і дуже відповідальна. А ще така праця виховує. Бо хоча
б раз посадивши дерево, вже його ніколи не пошкодиш. Та ще й буде навпаки – станеш
першим захисником дерев і лісових насаджень.
Співпраця Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді з Нетішинським та
Кривинським лісництвами (лісничі Андрій Петрович Ткачук і Олександр Петрович
Кравчук) відкриває педагогам та лісівникам можливості для екологічного
обґрунтування, планування на перспективу й реалізації спільних проектів, які мають
практично-діяльнісний характер, що забезпечуватимуть, у першу чергу, засвоєння
юними лісівниками знань про ліс та навичок виконання лісогосподарських робіт.
Лісничий Андрій Петрович Ткачук і його колеги-лісівники ділилися з вихованцями
своїми професійними знаннями, розповідали й показували їм практичні прийоми
посадки дерев та кущів, знайомили з основними видами роботи по догляду за молодими
саджанцями на прикладі посадки туї, ялівця козацького, сосни звичайної та інших
деревних порід.

Під час проведення заходів Світового тижня лісу природа подарувала всім сонячну
погожу днину, і вихованці учнівського лісництва з ентузіазмом та великим задоволенням
долучилися до акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках» і створення нових лісів. В цей день
вони разом із працівниками лісництва виїхали на лісовий масив для посадки сіянців
сосни звичайної. З гарним настроєм, передчуттям відкриття великої таємниці, діти брали
мечі Колесова, сіянці сосни звичайної і розпочинали закладати новий ліс. Поруч із
початківцями постійно працювали досвідчені фахівці, які проводили їм справжні
майстер-класи з посадки лісу. А для дітей це була велика радість – єднання з природою,
відкриття світу, розуміння того, що вони причетні до його розвитку. Бо ж посадити
власними руками дерева і уявити, як вони ростимуть далі, підніматимуться кронами до
життєдайного сонця, ставатимуть потужними зеленими велетнями – це схоже на чудо. І
коли діти беруть у цьому процесі участь, вони теж створюють частинку майбутнього –
для цього лісу, свого краю, держави.
Щороку вихованці учнівського лісництва приймають участь у всеукраїнських,
обласних та міських тематичних конкурсах, акціях та операціях, зокрема «Майбутнє лісу
у твоїх руках»; «Ліси для нащадків», «Біощит»; «Мій рідний край, моя земля»; «За чисте
довкілля». Серед найбільш вдалих дослідницьких проектів юних лісівників – «Санітари
Кривинського лісу» (Білий Влад), «Зберегти світ чистим для майбутніх поколінь»
(Горлачук Анна), «Хочеш довго жити – навчись світ любити» (Нікітчук Тетяна),
«Народна медицина в системі традиційно-побутової культури жителів м. Нетішина»
(Содоль Ольга).
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Щорічно вихованці долучаються до участі у весняній толоці, лісогосподарських
акціях «Посади своє дерево», операціях «Ліси для нащадків», «Годівничка» та дитячих
конкурсах малюнків і творів на тему «Людина та ліс». А ще, вихованці учнівського
лісництва зацікавлено займаються охороною та захистом мурах як дуже важливої ланки
природного угруповання, котра активно сприяє підвищенню життєздатності лісів. У
лісництві вони огородили 12 гнізд рудих лісових мурашок. Отже, охорона мурашників –
не просто дитяча забавка, а серйозна справа, якою сьогодні займаються сотні людей
найрізноманітніших професій. Також дуже важливо, щоб якнайбільше дітей цікавилися
цими комахами і приєднувалися до роботи з охорони мурашників, оскільки руді лісові
мурашки – дуже важлива ланка природного угруповання, яка активно сприяє
підвищенню життєздатності лісів.
На навчальних заняттях з юними лісівниками проводиться агітаційно-масова та
роз’яснювальна робота про дбайливе ставлення до корисних видів мурашок і турботу
щодо збереження їхніх мурашників: лекції, бесіди, тематичні заняття, випуски
агітаційних плакатів. Як показала практика цієї роботи – необхідно й надалі
вдосконалювати у закладах освіти форми і методи такого напряму дитячої творчості та
природоохоронної діяльності.
Не зупиняючись на досягнутому, за підтримки своїх колег та шефів-лісівників,
наполегливо продовжую педагогічний пошук і головною метою своєї діяльності бачу
озброєння вихованців сучасними методами пізнання та раціонального перетворення
навколишнього світу. Переконана, що кожне посаджене юними лісівниками дерево,
дбайливо ними вирощене та збережене – це, без перебільшення, цінний вклад у зелену
скарбницю природи, дарунок майбутнім поколінням, справжня ціна якого визначиться
лише через десятки років і вимірюватиметься вона не лише у грошовому еквіваленті, бо
ж ліс – це і частина нашого життя, природний фактор, який відчутно впливає на
екологічний стан навколишнього середовища, на наше здоров’я і життя.
Адже немає величнішого і світлішого на землі, ніж мелодія лісу!
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КАМ’ЯНСЬКЕ УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО
Горбач Тетяна Анатоліївна
Лісовосорочинська ЗОШ І-ІІІ ступенів
«Краса природи, відіграє велику роль у вихованні духовного благородства. Вона
виховує в душі дитини здатність відчувати, сприймати тонкощі, відтінки речей, явищ,
порухи серця.»
В.О.Сухомлинський
Людина - невід’ємна частина природи. Їй ми завдячуємо своїм існуванням,
досконалістю, своєю силою і красою. Але із самою природою відбуваються нині разючі
переміни, метаморфози, що несуть загрозу нашому здоров’ю.
Останнім часом збільшилась кількість повідомлень у пресі, по радіо, телебаченню
про негативний вплив екологічного забруднення навколишнього середовища на організм
людини, рослини і тварини. Вирубуються ліси, замулюються озера, убожіє світовий
океан, пустелі поглинають родючі землі. У процесі виробництва в ріки, озера, моря
щороку потрапляють забруднена вода, шкідливі речовини.
Як зазначав В.Сухомлинський, «треба розвивати в дитини дбайливе і турботливе
ставлення до безпомічних істот, яких так легко образити, але захистивши яких відчуваєш
себе добрим і сильним. Тож і потрібно навчити своїх вихованців не на словах, а насправді
любити якусь маленьку живу істотку, вчити про неї турбуватися».
Для цьго і було засноване у 2011році Кам’янське учнівське лісництво. У своєму
складі, на сьогоднішній день, учнівське лісництво нараховує 15 учнів .
Члени учнівського лісництва працюють на закріпленій території в Кам’янському
лісництві, де сіють і саджають ліс, проводять догляд за рослинами , збирають насіння
хвойних порід, шипшини, ялини, жолудя, лікарську сировину, корми для зимової
підгодівлі птахів і звірів. Тут юні дослідники поєднують теоретичні знання з практичною
роботою, конкретизують і поглиблюють свої знання, привчаючись до організованої
колективної праці.
Важливим для формування лісів і екологічного середовища є практична взаємодія
учнів та працівників лісового господарства.
З метою вивчення різних груп рослинності (ліс, гай, луки, чагарники), водойм,
водни джерел, пам’яток природи були здійснені екскурсії в ліс, до ставків. Головним
завданням цих екскурсій є виховання екологічно-грамотної поведінки людини в
навколишньому природному середовищі, поширення знань про природу та людину, як
невід’ємну частку довкілля.
Також члени учнівського лісництва займаються суспільно – корисною працею, де
вони не лише доглядають за деревами, а й за птахами, шкільним подвір’ям та ставками
нашого села. Взимку допомагають підгодовувати тварин.
Працюють юні лісівники і з молодшими школярами. Це - конкурси на кращий
малюнок, вірш, казку, оповідання про природу та навколишнє середовище. Також
проводять з ними бесіди, свята, агітбригади.
Юні лісівники пишуть науково-дослідницькі роботи під керівництвом вчителя
біології та хімії Гобач Т.А.. Протягом останніх років юні дослідники працювали над
такими роботами:
• Поширення червонокнижних видів рослин на території Кам’янського лісництва.
• Оцінка
особливостей щільності та просторової структури популяції
червонокнижних та ранньоквітучих видів рослин.
• Структура популяції косулі на території Кам’янського лісництва.
• Біологічні особливості декоративних кущів у зв'язку з інтродукцією на території
прилуцької дослідної станції. Способи їх розмноження території Ка’мянського
лісництва.
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Учні залюбки беруть участь у різних конкурсах та акціях. Головною метою акцій
та конкурсів є виховання в учнівської молоді любові до рідної землі, розвиток
пізнавальних інтересів і спостережливості, прагнення пізнати рідну природу, її красу;
формування екологічної культури особистості, виховання дбайливого ставлення до
природи.
Щорічно діти беруть участь у обласному заочному конкурсі “Зачарована Десна”в
об’єктиві натураліста”, нагороджені дипломами. В 2014 та 2015роках зайняли І місце у
ІІ турі та диплом ІІІ ступеня у ІІІ турі Всеукраїнської олімпіади з екології. В 2016 та
2017роках - І місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з екології.
Уляновський Сергій, учень11класу, у 2015році- переможець МАНу в І етапі та
учасник ІІетапу.
Також брали участь у районній “Екологічній конференції”
Щорічно члени лісництва беруть участь у обласному етапі Всеукраїнського зльоту
учнівських лісництв. А у вересні 2015року члени гуртка юних лісівників “Зелений
патруль” захищали честь області в м.Хмельницьку на ІХ Всеукраїнському зльоті
учнівських лісництв, де отримали грамоти за високий рівень представлення діяльності
учнівського лісництва та виконання й захист науково-дослідницької роботи.
Багато членів учнівського лісництва поставили собі за мету зробити все для того,
щоб наша країна стала красивою і чистою від бруду, і ще не одне посадити дерево, квітку,
розчистити джерело, доглянути за рідкісними та зникаючими видами рослин.
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ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ЖИТТЄВОГО СТАНУ ВЕЛЬБІВСЬКОГО ЛІСУ
ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Огризько Євгенія
Кравченко Людмила Володимирівна
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Гадяцької міської ради Полтавської
області
Вaрто зaзнaчити, що лісові системи є важливим елементом рослинного покриву
Гaдяцького рaйону Полтaвської облaсті. Остaннім чaсом вони зaзнaють знaчного
aтропогенного впливу.
Ліс – це спрaвжній, живий скaрб нaшого крaю. Це легені всієї плaнети…
Вaрто зaзначити, що лісові фітоценози Гaдяцького рaйону відрізняються
своєрідністю й унікaльністю. Так в умовах Вельбівського лісу зростaють хвойні породи
дерев, a саме: соснa звичaйнa, ялинa, ялівець. Соснa звичaйнa – це однa з основних
лісоутворювaчів Вельбівського лісу.
Оскільки територія Гaдяцького рaйону Полтaвської облaсті вивчена лише
фрагментарно і стосується лісових масивів, то виникaє потребa вивчення життєвого
стaну Вельбівського лісу.
У ході дослідження з'ясувaли, що найбільш поширеними чинниками, які впивають
на лісові системи с. Вельбівка є ті, що пов’язані діяльністю людини (неконтрольоване
вирубування, розорювання, пожежі). Слід відмітити основні впливи на рослинний
покрив лісової території, а саме: механічні пошкодження дерев та чагарників, збір
рослин, лікарської сировини, грибів. Крім того виникає негативна дія цього впливу як
фактору неспокою на тварин у лісі.
Протягом 2015-2017 років вихованці еколого-природничого гуртка займаються
проблемами лісових насаджень Гадяцького району. Мета - дослідити життєвий стан
хвойного лісу на території с. Вельбівка Гaдяцького рaйону Полтaвської облaсті.
Об’єктом вивчення являється територія хвойного лісу. Предметом дослідження є
рослини індикатори (сосна звичайна, ялинка зелена).
У ході дослідження з'ясувaли, що нa одному гектaрі Вельбівського лісу росте
приблизно 1410 дерев. Висотa дерев у середньому досягaє 30-32 метри, a діaметр
стовбурів – 30-35 см. Більшість дерев на дослідний ділянці мають вік від 25 до 55 років.
Із пошкоджень виявленні поламані гілки в нижній частині крони. На дифіляцію крон
дерев впливає антропогенне навантаження. Саме неконтрольоване рекреаційне
навантаження на Вельбівський ліс з боку місцевих мешканців та інших відвідувачів лісу
виявляється у неконтрольованому зборі квітучих рослин, у тому числі і рідкісних,
несанкціонованих земляних роботах, випилювання деревних рослин (сосни та ялини),
випалювання хвої, викиданні побутового і будівельного сміття, створення
несанкціонованих сміттєзвалищ всередині лісу та на його окраїнах, розведення багаття,
облаштування місць відпочинку в різних частинах масиву.
Протягом 2016-2017 років вихованці еколого-природничого гуртка «Екологічна
Варта» разом із працівниками Гадяцького лісового господарства створили шкілки 40
різновидів деревних та чагарникових порід. Навесні 2017 року створено плантацію ялини
звичайної, площею один гектар. Вaрто зaзначити, що насадження лісових культур на
малопродуктивних землях та в місцях з деградованими ділянками лісу є досить
ефективним засобом. З цією метою навесні 2017 року висаджено 112 гектарів лісових
культур.
У ході дослідження з'ясувaли, щo навесні під час квітування первоцвітів
відмічається неврегульоване рекреаційне навантаження на Вельбівський ліс.
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НЕДЕРЕВНІ РЕСУРСИ ЛІСУ, ЯК ЧИННИК СТАЛОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Осадчук Леонід Семенович
Кондратюк Любов Миколаївна
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів
Сьогодні назріла критична потреба визнання суспільством цінності і значення лісів
та ведення в них сталого лісового господарства. Загрозлива тенденція до інтенсивного
використання лісових ресурсів, особливо деревини, яка існує сьогодні в Україні,
зумовлена прагненням лісових підприємств до отримання високих прибутків, що
диктуються ринком. Потрібно терміново опрацювати гнучкі механізми забезпечення і
стимулювання збалансованого використання потенціалу природних ресурсів, їх
відтворення та охорони для досягнення паритету екологічних, економічних та
соціальних аспектів сталого розвитку.
Значні можливості для збільшення заготівлі недеревних ресурсів лісу (НДРЛ)
сьогодні повною мірою не використовуються. Основною статтею доходу в лісовому
господарстві сьогодні є продукція від заготівлі деревини, яка становить понад 90-95 %
від загального обсягу і лише 5-10 % припадає на НДЛР. При цьому, на відміну від
ресурсів деревного походження, відновлюваність яких може становити понад сто років,
оборот відновлення у ресурсів недеревного походження в більшості видів не перевищує
одного року. Досвід багатьох європейських країнах та США показує, що частка
недеревних лісових продуктів у загальному об'ємі валового лісового продукту у
становить 20-30 % і може сягати навіть 50 %, а в США – ця частка є ще й законодавчо
закріпленою. Це дозволяє зменшити об'єми лісозаготівлі та підвищити ефективність
ведення лісового господарства в цілому. Зокрема, заходи щодо реформи Спільної
сільськогосподарської політики (CAP) в європейських країнах-членах Союзу (ЄС)
сприяли диверсифікації сільськогосподарської діяльності і появі нових джерел
несільськогосподарського доходу. В результаті, у даний час, навіть в деяких районах з
високою продуктивністю деревини продаж рекреаційних послуг (наприклад, дозвіл на
збір грибів) часто є набагато більш важливим джерелом доходу для лісівників, аніж
продаж самої деревини. Товари, які колись використовувалися як "вторинні продукти"
сьогодні стають основним джерелом доходу для менеджерів і власників лісів. Також, у
ряді європейських держав навіть карають додатковими податками тих, хто не оновлює
технології, допускає надто низький рівень переробки лісосировинних ресурсів.
Сьогодні люди стали більш зацікавлені в особистому здоров'ї та екології довкілля,
тому попит на дикорослі лісові товари зростатиме постійно. Значущість поставленої
проблеми підтверджена науковими дослідженнями в галузі недеревних ресурсів лісу.
Однак, в літературі висвітлюються, головним чином, окремі досягнення або недоліки
роботи в цьому напрямку, а значно менше публікацій присвячено визначенню
перспективних напрямів розвитку національної лісової політики з розвитку
недеревинного лісокористування. Сьогодні важливо оцінити не тільки ресурсновиробничий потенціал НДРЛ, але й розробити нові підходи до розвитку цього виду
лісокористування за умов залучення територіальних (сільських) громад до комплексного
управління багатофункціональними властивостями.
Харчові, кормові, лікарські, технічні рослини та їстівні гриби використовують для
харчування населення і в якості сировини для фармацевтичної, харчової, парфумерної,
легкої та інших галузей промисловості. У промисловості знаходять застосування
рослини, що дають дубильні речовини, камедь, гутаперчу, жири, ефірні масла, прядильні
елементи, а також соки та живицю.
Відомо, що дикорослі рослини покращують смакові якості харчів, збагачують
страви вітамінами, мікроелементами та іншими корисними речовинами. Лісові рослини
можуть урізноманітнити наш стіл навесні, влітку й взимку. З них можна приготувати
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вишукані страви, багаті вітамінами й вуглеводами, приємні на смак, ароматні. Звичайна
кульбаба, кропива, ромашка, подорожник можуть вживатися з лікувальною метою, а
також бути сировиною для приготування салатів. Для приготування перших страв з
лісових рослин найчастіше використовують надземні, рідше підземні органи. Відомо, що
з кореневищ гірчака зміїного (ракові шийки), пирію та деяких інших рослин,
виготовляють борошно для випікання хліба. З жолудів дуба печуть паляниці, млинчики
та різноманітне печиво. З лісових рослин виготовляють багато смачних і поживних
десертних страв: духмяне варення, соки, кисілі, начинки для пирогів, кваси, морси,
повидло, джеми тощо. З давніх часів застосовують ароматичні рослини, що ростуть у
лісах: кріп, пирій повзучий, м’яту, бузину чорну, кропиву, пижмо. Дубовий мох здавна
використовують для ароматизації хліба, листки деревію – як приправу для м’ясних та
овочевих страв; квіти пижма – для надання запаху кондитерським виробам.
Рослинні ліки більш безпечні, ніж синтетичні, не мають побічних дій, менш
токсичні. Фітотерапія, як правило, добре переноситься пацієнтами, діє м’якше, не
викликає алергії. Лікувальні трави можуть використовуватись для профілактики
захворювань. Лікувальні властивості рослин пояснюються наявністю у них активно
діючих біологічних речовин: алкалоїдів, глікозидів, флавоноїдів, пігментів, ефірних
масел, смол, ферментів, органічних кислот, мінеральних солей, вітамінів. До складу
рослин входять антибіотики, фітонциди та інші сполуки, важливі для функціонування
організму людини.
Продукти підсочного виробництва упродовж усіх років у цілому світі мають велике
значення, ситуація не змінилась й у теперішній час. Широкий ареал розповсюдження
соснових та березових насаджень на території України визначає винятково важливе
значення цих лісів, як сировинної бази заготівлі живиці та деревних соків. Соснова
живиця – цінна сировина для отримання каніфолі та скипидару, які є вихідними
продуктами для синтезу багатьох хімічних продуктів. Окрім традиційного її
застосування, слід відзначити потенційно нові можливості використання живиці,
зокрема, і для виробництва біопалива. Одним із можливих і економічно виправданих
напрямків подальшого удосконалення заготівлі соснової живиці та березового соку є
запровадження відбору високопродуктивних дерев у підсочку з врахуванням чинників
росту та розвитку рослин (екологічні, біометричні, лісівничо-таксаційні) та їх впливу на
смоло- і сокопродуктивність. Це дозволяє знизити собівартість заготівлі живиці та соків
та підвищити продуктивність праці.
Отже, недеревні рослинні ресурси лісу дуже різноманітні за своїм видовим складом
і характером застосування. Вони включають харчові, лікарські, медоносні, технічні та
інші господарські групи рослин, а також їстівні види грибів та технічну сировину.
Вартість цих ресурсів в окремих категоріях лісів перевищує вартість деревини. Однак,
до останнього часу відсутні відомості про запаси й територіальне розміщення більшості
видів лікарсько-технічних рослин і грибів, оскільки при таксації лісу вони детальному
обліку не підлягають.
Аналіз
вивчення
науково-технічної
літератури,
картографічних
та
лісовпорядкувальних матеріалів дає можливість встановити кількість лікарських,
технічних та харчових рослин за життєвими формами (трави, напівкущі, кущі, дерева) в
розрізі лісорослинних районів України. В лісах України росте 1315 лікарсько-технічних
та харчових рослин. Серед них: трав’янистих – 1025 (7,9 %), кущів – 137 (10,4 %), дерев
– 122 (9,3 %), напівкущів – лише 31 (2,4 %). Найбільше повсюдно розповсюджених
рослин – 575 (43,7 %), у Лісостепу зростає – 265 видів (20,2 %), на Поліссі – 164 видів
(12,5 %), у Криму – 150 видів (11,4 %), у Степу – 100 видів (7,6 %) і найменше у Карпатах
і Передкарпатті – 61 види (4,6 %) та лісових районах – 54 види (4,1 %). Із цих рослин з
метою використання як лікарські, технічні чи харчові рослини можна заготовляти 645
(27,9 %) видів трав, 350 (15,1 %) – листки, 191 (8,3 %) – квітки (суцвіть), 556 (24,0 %) –
коренів та кореневищ, 316 (13,7 %) – плодів і насіння, 43 (1,8 %) – бруньок, 85 (3,7 %) –
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кори, 43 (1,9 %) – соку, 23 (10 %) – пагонів, 60 (2,6 %) – всю рослину. Крім того,
найбільшу кількість рослинної сировини (885 видів) можна заготовити із рослин
повсюдно розповсюджених. Значну частину видів рослинної сировини (440 видів) можна
заготовити у Лісостепу, потім у Криму (221 вид) та Карпатах і Передкарпатті (269 видів).
Назріла об’єктивна необхідність включити до системи показників виробничогосподарської діяльності підприємств лісового господарства основні економічні
показники щодо площ розміщення недеревних лісових ресурсів (за видами), заготівлі
лісової продукції недеревного походження нарівні з іншими видами продукції. Для цього
необхідно здійснювати їх натурний облік за допомогою інвентаризації в кварталах всіх
лісових обходів, приймаючи до уваги площі поширення лише промислово значущих
ресурсів. Облік заготівлі та реалізації недеревних лісових ресурсів необхідно
здійснювати за допомогою первинних документів, реєстрів обліку для такого виду
ресурсів .
Таким чином, недеревні ресурси лісу належать до продуктивних функцій лісів, і їх
використання повинно підтримуватися і заохочуватися. Знання природних потреб і
відношення дикорослих лікарсько-технічних та харчових рослин до умов місцезростання
дає можливість цілеспрямовано втручатися в процеси росту і розвитку рослин, повніше
використовувати природні властивості рослин для підвищення їх продуктивності з
визначенням оптимального цільового призначення кожної ділянки лісу. Управління
лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку передбачає гармонізацію в
просторі економічних, екологічних і соціальних аспектів лісогосподарської діяльності з
метою збереження, невиснажливого використання лісів, підтримки та відтворення
широкого спектра природних і суспільних функцій у довгостроковій перспективі.
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ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Мовчан Наталія Іванівна
вчитель біології Врадіївської районної гімназії, керівник гуртка "Юні лісівніки"
Врадіївського району Миколаївської області
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ТЕЗИ:
Сьогодні посилення антропогенного навантаження на довкілля (вирубування і
скорочування площ деревних насаджень, передусім лісів і захисних насаджень –
лісосмуг) вкупі із несприятливими змінами клімату негативно впливає на природні
явища, зокрема приводить до посухи, суховіїв, пилових бур і за такої екологічної
ситуації в південному регіоні України обумовлюється необхідність втілення на
державному рівні спеціальних заходів щодо покращення якості навколишнього
природнього середовища та забезпечення як найсприятливіших умов для
життєдіяльності людини.
Так як у регіоні обмежені можливості збільшення площі лісів, то це може бути
компенсоване за рахунок підвищення продуктивності та посилення рекреаційно –
оздоровчих функцій існуючих насаджень.
Насадження полезахисних лісосмуг є одним із ефективних і доступних заходів для
попередження негативних природних явищ, зокрема посухи, суховіїв, пилових бур
та послаблення техногенного навантаження на довкілля.
Ведення лісового господарства у степовій зоні має ряд особливостей. Але
найважливішими є забезпечення відповідності між біологічними особливостями
деревних порід і природно-кліматичними та едафічними умовами.
Принцип проектування захисних насаджень, розроблений П.І. Генасименком і О.І.
Пилипенком, зводиться до забезпечення максимальної відповідності угрупування
деревних рослин і умов середовища, при яких досягається найменша напруженість
їх взаємного протиріччя. Значить, слід вибирати суховитривалі і солевиносливі
породи, які можуть виростати в температурних умовах півдня степу і здатні давати
відносно високий запас насаджень. Однією з таких порід і є гледичія звичайна або
трьохколючкова (Gleditschia triacanthos L.). Гледичія з самого початку степового
лісорозведення, привертала увагу лісівників своїми високими потенційними
можливостями.
Пошук вихідного матеріалу гледичії безколючкової для селекційної роботи зі
створення лісонасіннєвої бази у Врадіївському районі було розпочато з відбору
дерев. З цією метою зроблено аналіз обліку дерев на пробних площах району.
В 1983 році у районі вперше було розпочато насінницько-селекційну роботу з
гледичії безколючкової і по 2014 рік насаджено 110,1 га цієї лісокультури.
Збільшення кількості площ лісокультури гледичії безколючкової стало можливим
завдяки тому, що у 2000 році заплодоносили перші дерева гледичії, які були
посаджені у 1992 році в кварталі 23 Врадіївського лісництва. Тобто, через 8 років
лісники Врадіївщини отримали свій власний посадковий матеріал. Згодом у 2009
році у п’ятирічному віці заплодоносили гледичії з урочища «Корецьке».
Спостереження за плодоносністю гледичії безколючкової в лісонасінних
ділянках підтвердили цінність насіння, у якого вага 1000 штук досягає більше 200
г, а у дерева 30 - цей показник дорівнює 240 г. Крупне насіння надійно гарантує
вищий вихід стандартних сіянців. Також знайдено екземпляр гледичії без
колючкової (дерево 41), у якої плоди дозрівають на 30-35 днів раніше, ніж у
гледичії звичайної. Плоди, що дозріли, обсипаються відразу після опадання листя
вже в першій декаді жовтня.
Для оцінки якості дерев нами були використані методи варіаційної статистики. Для
цього були розраховані за допомогою пакету Statistica параметри виборки: середнє
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арифметичне, середнє геометричне, медіана, мода, частота моди, середнє
квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
Результати статистичного аналізу показують існування варіабельності
досліджуваних дерев по таких показниках продуктивності, як висота, діаметр
стовбура, величина останнього річного приросту та діаметр крони. Найбільш
варіабельними виявились показники діаметру стовбура та річного приросту.
Для відбору плюсових дерев ми запропонували використовувати такий показник,
як сумарне відхилення від середнього по виборці по 4-х досліджуваних показниках.
Правомірність застосування такого комплексного показника, на нашу думку,
виправдана його більшою точністю у порівнянні із оцінкою за кожним окремим
показником.
З урожаю 2011-2014 років заготовлено 523 кг плодів. При 20% виході насіння
повинно було б вийти 105 кг якісного насіння, але при переробці виявлено 46 кг
недостиглого насіння яке втратило схожість і доброякісність, тому залишилося
лише 59 кг, які були використані для досліджень.
Внаслідок досліджень спадкових властивостей відібраних плюсових дерев за
насіннєвою продуктивністю, масою і схожістю насіння; пророщування та
виявлення найоптимальніших умов; передачі властивостей плюсових дерев по
потомству; аналізу варіабельності і насіннєвих нащадків плюсових дерев за
показником швидкості росту та відбору швидкорослих сіянців доведено, що
гледичія безколючкова швидкоросла і високоросла в молодому віці деревна порода
і за цією особливістю посідає чи не одне з перших місць серед деревних видів
Південного Степу України.
Отже, в складних природно-кліматичних умовах південного Степу України
гледичія безколючкова є потенційно перспективною культурою для швидкого
відновлення полезахисних лісосмуг в Степовій зоні України.

м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛЬНИХ ЛІСНИЦТВ В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Гнітецька Зоя Костянтинівна
завідуюча відділом екології Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради
Шкільне лісництво - це форма виховання в учнів дбайливого, екологічно і
економічно обґрунтованого, соціально активного ставлення до природи, її вивчення і
пізнання, поглиблення знань підлітків у галузі лісового господарства, екології,
прищеплення їм навичок та вміння існування в гармонії з навколишнім середовищем,
здійснення на практиці заходів, спрямованих на збереження, примноження лісових
багатств, збереження і посилення захисних, оздоровчих та інших корисних природних
функцій лісу, формування умов для професійної орієнтації дітей і підлітків.
Основними завданнями шкільного лісництва є:
- виховання в учнів активної громадянської позиції, любові, дбайливого ставлення
до природи, розвиток інтересу до проблем охорони навколишнього середовища;
- екологічна освіта та виховання учнів;
- Надання практичної допомоги органам управління лісовим господарством та
організаціям, що ведуть лісове господарство, в справі відтворення, охорони і захисту
лісів, використання лісових багатств;
- ведення роботи творчого об'єднання, набуття учнями додаткових знань
лісогосподарських та інших спеціальних дисциплін, розвиток навичок проведення
лісогосподарських заходів, їх професійна орієнтація - підготовки з їх числа майбутніх
працівників лісового господарства;
- навчання членів шкільного лісництва спеціальним навичкам дослідження
природи лісу, в тому числі залучення до участі в здійсненні дослідницької роботи для
вирішення регіональних проблем локального і більш високого рівнів в області охорони
природи та лісового господарства на території лісового фонду спільно з вченими та
фахівцями;
- пропаганда знань про ліс серед населення, залучення молоді до роботи по
проведенню роз'яснювальної та пропагандистської роботи з питань збереження
навколишнього середовища.
Виховна мета діяльності шкільного лісництва вирішується постійним
спілкуванням вихованців з фахівцями лісового господарства, участю в обласних заходах
з тематики роботи шкільних лісництв, в роботі творчих об'єднань з вивчення
лісогосподарських та інших спеціальних дисциплін, плановою роботою
лісогосподарської спрямованості на закріпленій за шкільним лісництвом території
лісового фонду, участю в лісоохоронній та природоохоронній роботі, що проводиться
фахівцями лісгоспу, активному дозвіллі учнівської молоді. У вільний від занять час
вихованці шкільних лісництв вивчають життя рослин, тварин і птахів в лісі. Юні
лісівники оформляють стенди, що відображають лісову тематику, випускають стінні
газети і екологічні вісники, поширювані серед жителів лісових селищ, проводять вечори,
вікторини, конкурси і безліч інших заходів - корисних, цікавих і потрібних для пізнання
і заощадження природи рідного краю.
Важливим завданням створеного шкільного лісництва є професійна орієнтація
школярів. Не виключено, що з деяких членів шкільного лісництва сформуються
майбутні фахівці лісового господарства. Головне при вирішенні цього завдання –
прищепити дітям почуття господаря лісу, розумного, дбайливого, люблячого, який
розуміє природу. Для цього і ведуть вони лісове господарство на закріпленій території
лісового фонду, виконують обов'язки фахівців лісового господарства, організовують
проведення лісогосподарських заходів на ній, а також частково проводять їх своїми
силами, тим самим набувають знання, навички та вміння, які знадобляться їм у наступні
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роки - під час навчання в технікумах, вищих навчальних закладах і роботи в системі
лісового господарства.
Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді координує роботу 30 шкільних лісництв та 25 гуртків юних лісівників, які на
сьогодні стали однією з важливих форм організації трудового навчання і виховання
школярів області, формування у них свідомого ставлення до праці, охорони довкілля,
використання та відтворення лісових ресурсів, вибору майбутньої професії.
У 2016 році юні лісівники Житомирщини активно працювали з метою
примноження, відтворення та збереження лісових ресурсів. Школярі області доглядають
понад 8 тис. га лісу закріпленого за шкільними лісництвами.
Члени шкільних лісництв опановують ази лісівничої справи, вчаться застосовувати
набуті знання на практиці. В лісгоспах вони є активними учасниками всіх добрих справ.
Щорічно висаджують ліс на площі понад 220 га, проводять догляд за лісовими
культурами на площі близько 50 га. На закріплених територіях вони доглядають за
мурашниками, підгодовують тварин взимку, щорічно виготовляють та розвішують біля
4 тис. синичників та шпаківень.
Серед кращих слід відзначити: Баранівське, Ємільчинське, Радомишльське,
Малинське, Левківське шкільні лісництва.
Підведення підсумків роботи шкільних лісництв традиційно проводиться під час
обласних зльотів, які щорічно проходять напередодні професійного свята працівників
лісового господарства на базі Малинського лісотехнічного коледжу. У 2016 році
переможцями обласного зльоту стали: I місце - Ємільчинське шкільне лісництво; II
місце – Малинське шкільне лісництво; III місце – Радомишльське та Баранівське шкільні
лісництва.
Переможці обласного зльоту шкільних лісництв традиційно стають учасниками
Всеукраїнського зльоту шкільних лісництв.
Заслуговує на увагу робота шкільного лісництва «Паросток» Баранівської гімназії,
яке було створене у 2001 році і працює на базі Державного підприємства «Баранівське
лісомисливське господарство».
За шкільним лісництвом закріплено 174 га лісу і 0,2
га лісородсадника.
Керівники Баранівського шкільного лісництва – Менська Марина Олександрівна
та Ільчук Майя Назарівна, відповідальний спеціаліст від Державного підприємства
«Баранівське ЛМТ»- головний лісничий Мірошниченко Віктор Іванович.
Щорічно у шкільному лісництві займаються 20-25 учнів та ще близько 50-70 учнів
долучаються до виконання окремих видів робіт. Діти пізнають природу свого краю,
переймаються турботою про її майбутнє, в міру своїх сил і вміння допомагають оберігати
й відновлювати ліс. Керівники шкільного лісництва ведуть учнів до знань шляхом
спостережень, досліджень і практичної діяльності, таким чином розвивають їх творчий
потенціал, активну життєву позицію, здійснюють професійну орієнтацію
старшокласників.
Для забезпечення теоретичної підготовки членів шкільного лісництва до
навчального плану гімназії введено курси за вибором «Лісова справа» та «Екологія лісу».
Проводяться заняття за розділами «Лісівництво», «Лісокультурна справа», «Лісове
насінництво», «Охорона лісу», «Лісові звірі і птахи», «Гриби», «Грунти» тощо.
Ряд навчальних занять проходить на базі лісомисливського господарства
під керівництвом спеціалістів. Щорічно проводяться практикуми «Викопування
сіянців і підготовка до посадки», «Посадка сіянців під меч Колесова».
Регулярно проводяться екскурсії до лісорозсадника, теплиць, насіннєсховища,
шишкосушарки, де проходить ознайомлення з умовами одержання, зберігання і
стратифікації насіння, технологією вирощування посадкового матеріалу. Екскурсантами
тут бувають не лише члени шкільного лісництва, а й інші учні Баранівської гімназії, яких
цікавлять справи шкільного лісництва і хто планує поповнити його лави.
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Шкільне лісництво «Паросток» надає допомогу виробництву, яка полягає у
створенні лісових культур (посадка соснового лісу), викопування посадкового матеріалу,
догляді за ґрунтом у лісорозсаднику (прополка), догляді за лісовими культурами
(збирання довгоносика у молодих посадках), заготівля насіння та проведенні
біотехнічних заходів, виготовленні шпаківень, обгороджуванні мурашників, заготівлі
кропив’яних віників для підгодівлі тварин у зимовий час, розвішуванні годівниць для
птахів.
Значна кількість заходів поводиться в рамках акцій «Ліси для нащадків», «Зелений
паросток майбутнього» тощо. Так, у 2016 році в ході акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»
було створено лісові культури на площі 3,2 га, доповнено лісові культури на площі 2,5
га, проведено догляд за лісовими культурами на площі 3,8 га. Всього в рамках акції
«Зелений паросток майбутнього» посаджено ліс на площі 8 га.
Юні лісівники є учасниками 7 Всеукраїнського конкурсу експериментальнодослідницьких робіт, 9 Міжнародного лісового конкурсу. У 2015 році юні лісівники
стали переможцями (I місце) Всеукраїнського зльоту команд шкільних лісництв.
У 2016 році на Х Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв команда шкільного
лісництва «Паросток» у складі Мирослави Федорів, Вікторії Парфенюк та Костянтина
Дмитрука стала володарем головного призу (гран-прі), упевнено перемігши своїх
суперників з 23 областей України.
Мирослава Федорів разом зі своїм педагогічним керівником Менською М. О.
дослідили особливості інтродукції модрини європейської в умовах Житомирського
Полісся. Захищаючи свою роботу, Мирослава розповіла про те, що спостереження
проводилися протягом 2014-16 рр. у Червоноармійському та Баранівському лісництвах.
У роботі намагалася якомога краще висвітлити особливості вирощування та
використання посівного та садивного матеріалу, з’ясувати вплив мульчування і
мікрокліматичних умов плівкових теплиць та дерев’яних корубів на схожість і ріст
модрини європейської; дослідити найбільш сприятливі умови для вирощування
модрини. Отримані результати будуть використані у роботі ДП «Баранівське
лісомисливське господарство».
Поряд з теоретичною підготовкою та практичною діяльністю члени шкільного
лісництва «Паросток» займаються дослідницькою роботою. У лісовому розсаднику
Баранівського лісництва ведеться дослідження результатів живцювання чагарникових і
хвойних порід в теплицях під плівкою та під склом, експеримент з вирощування
модрини.
В рамках обласного конкурсу «Вивчаємо рослинний світ Житомирщини»,
досліджено ареали підсніжника звичайного, первоцвіту весняного, цибулі ведмежої.
Одержано відомості про місця зростання лілії лісової та росички середньої. Результати
досліджень оформлені у вигляді таблиці. Місця зустрічі рідкісних рослин нанесено на
карту.
Об’єктом більш детальних досліджень став еритроній собачий зуб з родини
лілійних – рідкісна рослина, яка росте зазвичай у Центральній та Західній Європі (східна
межа його ареалу проходить через Українські Карпати). На території Житомирської
області, практично поза межами свого природного ареалу, він росте у Биківському
лісництві Баранівського лісомисливського господарства, де з метою його збереження
створено ботанічний заказник місцевого значення «Собачий зуб». У ході досліджень
членами шкільного лісництва була опрацьована відповідна література, документація
заказника «Собачий зуб», досліджено екологічні умови зростання рослини, розміри
ареалу, щільність, зроблено фотознімки еритронію під час цвітіння.
Члени шкільного лісництва виконували завдання програми «Дослідження
корисних видів дикої флори, які слід ввести в культуру». В ході досліджень описано 75
видів дикоростучих рослин (типових та рідкісних), сфотографовано їх і зібрано гербарні
зразки, віднайдено народні назви рослин, розкрито їх роль у народних звичаях і обрядах,
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господарське значення: декоративне, фітомеліоративне, лікувальне, харчове, медоносне,
технічне (волокнисті, дубильні, фарбувальні властивості), роль індикаторів підземних
вод, властивостей грунту, покладів корисних копалин тощо. Проведено спостереження
за реакцією на зміну погодних умов, а також за рослинами, що мають властивості
природного годинника.
Не залишається поза увагою членів шкільного лісництва тваринний світ
Баранівського району. На основі статистичної звітності вони проводять щорічний аналіз
динаміки чисельності основних видів диких тварин, складають відповідні таблиці та
графіки. Оформлено ілюстративно – інформаційний альбом «Різноманітність звірів і
птахів Баранівського району».
Значну увагу юні лісівники приділили вивченню рідкісних тварин. Нанесли на
карту місця поширення або зустрічі рідкісних видів звірів (видра, борсук) і птахів (лелека
чорний, журавель сірий, підорлик малий, пугач, лунь польовий). Також було досліджено
діяльність бобрів на річці Видолоч та знято відео сюжет.
Членами шкільного лісництва було виконано ряд дослідницьких робіт :
«Особливості вирощування та використання посівного, садивного матеріалу гінкго
дволопатевого в умовах Баранівського лісомисливського господарства», «Вирощування
садивного матеріалу екзотів та впровадження інтродуцентів у лісові культури в умовах
ДП «Баранівське лісомисливське господарство», «Вирощування та щеплення хвойних у
Баранівському лісомисливському господарстві за методом Є. П. Проказіна», «
Вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою».
Серед заходів інформаційно – пропагандистської діяльності шкільного лісництва
«Паросток» – презентації, проведення екологічного фестивалю «Світ у твоїх долонях»,
районного семінару з питань екологічного виховання, випуск стіннівок, звернень,
буклетів, щомісячного інформаційного вісника «Дивосвіт», фоторепортажі про трудові і
екологічні акції, екскурсії, про участь в обласних змаганнях, публікації у районній газеті
«Слово Полісся».
Шкільне лісництво
Радомишльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 імені Івана
Самоплавського Житомирської області було створено у жовтні 1968 року.
До його складу входять всі учні 7-11 класів. Керує роботою учнівського лісництва
Рада учнівського лісництва, до складу якої входять 20 чоловік.
Почалася трудова та природоохоронна робота ще в тяжкі повоєнні роки, коли
школою керував великий педагог, мудра і талановита людина Іван Іванович
Самоплавський, ім'я якого носить тепер школа. Ще тоді учні школи посадили на березі
річки Тетерів водозахисні насадження (тепер це улюблене місце відпочинку жителів
містечка).
Приємно відмітити, що у 1968 році першим старшим лісничим шкільного лісництва
став син Івана Івановича Валерій Іванович Самоплавський дитяче захоплення якого
стало справою його життя (тривалий час він був міністром лісового господарства).
Починаючи з 70 років у школі діє табір праці і відпочинку «Берізонька», де учні
працюють, навчаються і відпочивають.
Систематично разом із працівниками ДП «Радомишльське ЛМГ» та активом
учнівського лісництва проводяться семінари : «Ліс - наш дім», «Зелені легені планети»,
конференція « Паросток майбутнього», конкурс малюнка та твору на тему «Людина і
ліс», загальношкільний виховний захід» Юні лісівники - за збереження навколишнього
середовища».
Члени шкільного лісництва з радістю зустрічаються з ветеранами праці ДП
«Радомишльське ЛМГ».
З 2004 року у школі впроваджено профільне навчання природничого напрямку для
учнів 10-11 класу.
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За учнівським лісництвом закріплено 440 га лісу, в тому числі 215 га лісопаркової
зони в Радомишльському лісництві (квадрати №17,18,19,20) та 225 га лісу
Поташнянського лісництва (квадрати №70,71,72).
Учнівське лісництво має свій тематично обладнаний кабінет в школі та куточок
учнівського лісівництва у музеї флори і фауни підприємства.
Створено і діє "Зелений патруль» по боротьбі з браконьєрством і охороною
природи. Насиченою є природоохоронна та екологічна робота в школі:
В школі працює гурток "Юні лісівники» під керівництвом вчителя біології Оберняк
Л.А.
Щорічно, у вересні, на базі Малинського лісотехнічного коледжу проводиться зліт
команд шкільних лісництв Житомирської області. Команда шкільного лісництва завжди
бере активну участь у цьому заході. Юні лісівники змагаються по десяти лісівничим
дисциплінам: ґрунтознавство, лісокультурна справа, лісівництво, охорона лісу, таксація,
насіння деревних та чагарникових порід, лікарські рослини, ягоди і гриби, лісові звірі та
птахи, розпізнавання деревних та чагарникових порід за пагоном. А також проводяться
спортивні змагання та конкурс художньої самодіяльності. Неодноразово команда
Радомишльського шкільного лісництва виборювала призові місця серед 21 команди
області. У 2016 році Радомишльське шкільне лісництво здобуло III місце.
Вже з перших випусків юних лісівників і по сьогоднішній день багато з них
назавжди пов'язали свою долю з лісом. Є навіть трудові династії, із випускників школи.
Всього на ДП «Радомишльське ЛМГ» працює більше 30% випускників школи.
Природоохоронна та екологічна робота в лісництві дає свої позитиви. Вона вчить учнів
любити, зберігати і захищати природу, сприяє свідомому вибору професії лісівника.
Малинське шкільне лісництво створене на базі Малинської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №4 та Державного підприємства «Малинське лісове господарство»
в січні 2004 року. Керівник шкільного лісництва- Мальцева Наталія Володимирівна,
відповідальний спеціаліст від Державного підприємства
«Малинське лісове
господарство» - Аврамчук Сергій Миколайович, інженер лісовідновлення. Шкільне
лісництво об’єднує понад 60 учнів 8-11 класів.
Малинське шкільне лісництво – це структурний підрозділ закладу освіти, що
забезпечує потребу школярів у здобутті знань та навичок в галузі лісництва, сприяє
вихованню свідомого ставлення до праці, охорони природи, відтворенню лісових
ресурсів та вибору майбутньої професії.
Щоб ближче ознайомитися з роботою лісівників, більше дізнатися про таємниці
лісу, члени шкільного лісництва займаються в гуртку «Юних лісівників», програма якого
передбачає вивчення теоретичних положень пізнання лісу як об'єкта господарської
діяльності, питань лісонасінневої справи та лісівництва, вивчення методів вирощування
лісу та догляду за ним, питань охорони та захисту лісу, вивчення особливостей
розповсюдження та використання лісової флори та фауни, елементів ґрунтознавства.
Заняття в гуртку дають можливість не лише розширити знання учнів, а й оволодіти
навичками лісівничих професій, засвоїти наукові знання про природу, що можуть бути
використані для охорони і примноження її багатств, виховувати патріотичні й естетичні
почуття, свідоме ставлення до праці. До проведення занять залучаються спеціалісти
підприємства та Малинського лісництва, які читають лекції, демонструють практичні
навики, забезпечують проведення змістовних екскурсій. Співпраця з ДП «Малинське
лісове господарство» дає можливість забезпечувати випускників школи направленнями
підприємства на подальше навчання в навчальні заклади різних акредитацій за
професією «Лісове господарство».
Юні лісівники виконують різні види робіт : заготовляють насіння, садять та
доглядають за лісопосадками й лісонасінневими плантаціями, вирощують посадковий
матеріал для озеленення школи та міста, беруть участь у розчищенні лісу від
сміттєзвалищ, виявляють осередки пошкодження лісу шкідниками й хворобами,
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підгодовують диких тварин і птахів, охороняють мурашники, а також, беруть активну
участь у різноманітних природоохоронних акціях.
Щороку члени шкільного лісництва робить свій внесок у справу створення та
доповнення лісових культур. За роки діяльності висаджено більше 30000 сіянців сосни і
ялини.
Одним із напрямків діяльності учнівського лісництва є дослідницька робота з
вивчення флори і фауни Малинського району. Зокрема, у 2015 році, були виконані
роботи: «Вікові дерева Малина», «Тиха війна в поліських лісах» (про хвороби лісу). У
попередні роки гуртківці працювали над темами : «Гідрологічний заказник місцевого
значення «Галове», «Природоохоронні території Малинщини», «Інтродукція сосни
італійської в умовах Українського Полісся», «Розповсюдження хруща травневого в
насадженнях шкільного лісництва та визначення його шкодочинності», «Проблеми
головного користування лісового фонду Малинщини».
Юні лісівники є постійними учасниками всеукраїнських, обласних та регіональних
екологічних акцій, таких як «Зелений паросток майбутнього», «Ліси для нащадків»,
«Зустріч птахів» і «Годівничка», «Прибирання світу», «Майбутнє лісу в твоїх руках»,
учасниками і призерами міських та обласних конкурсів «Мій рідний край, моя земля»,
«В об’єктиві натураліста», міського та обласного конкурсів колективів екологічної
просвіти.
В ході акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» висаджено 3000 сіянців ялини звичайної,
0,5 га лісових культур, упорядковано одне джерело, ліквідовано 7 стихійних смітників,
очищено 3 км берега річки Здрівля.
В рамках акції «Зелений паросток майбутнього» висаджено 400 саджанців ялівцю
і самшиту. На території школи та вулицях міста висаджено 100 кущів та дерев різних
порід.
Значне місце в діяльності учнівського лісництва займає просвітницька робота. В
школі створено куточок "Юного лісівника". Колектив екологічної просвіти шкільного
лісництва у лютому 2016 році виступив перед учнями школи з програмою «Первоцвіт» ,
виготовив та розповсюдив буклети про охорону первоцвітів. У квітні члени гуртка «Юні
лісівники» провели для учнів 5-8 класів виховний захід «Ліс потрібно любити!».
Ємільчинське шкільне лісництво, яке створено в 1990 році на базі Ємільчинської
ЗОШ І-Ш ступенів №2 (сьогодні Ємільчинська гімназія), керівник шкільного лісництва
– Романішина І. Є. завдяки злагодженій роботі педколективу школи та керівництва
державного лісомисливського господарства у 2016 році посіло 1 місце в обласних
змаганнях шкільних лісництв.
До складу шкільного лісництва входять учні 6-11 класів, які люблять рідну
природу, хочуть збагатити та поповнити свої знання про флору і фауну лісів, значення
лісу для природи і життя людини. В подальшому вони планують продовжити навчання
в учбових закладах України, щоб повернутися справжніми лісівниками, екологами,
вчителями, віддати свої знання для забезпечення надійної екологічної ситуації в
регіонах, створення лісів, їх захисту від хвороб і шкідників, раціональному
використанню і збереженню природних ресурсів.
Лісництво нараховує 30учнів, за якими закріплено 328 га лісових угідь, на яких
проводиться весь комплекс лісогосподарських робіт.
Члени шкільного лісництва не лише проводять лісогосподарські роботи, а на
факультативних заняттях вивчають флору і фауну з подальшим закріпленням на
практичних заняттях в лісових масивах. І як результат на обласних змаганнях шкільних
лісництв учні займають перші місця з лісової науки.
Активну участь члени шкільного лісництва беруть у виготовленні штучних
гніздівель, заготівлі кормів для диких тварин, солонців, годівниць, проводять
спостереження за заселенням штучних гніздівель, відвідуванням дикими тваринами
місць підгодівлі, життям санітарів лісу - рудих мурашок.
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Члени шкільного лісництва надають велику і посильну допомогу лісникам в
питаннях лісовідновлення, збирання шишок ялини, сосни, жолудів дуба, насіння
деревних і чагарникових порід.
Значну роль в підготовці майбутніх лісівників до навчання у вузах відіграє
організація дослідницької роботи, яка здійснюється на екологічній стежці шкільного
лісництва.
Стежка організована з метою поєднання відпочинку та природоохоронної
пропаганди, накопичення екологічних знань і навичок, ознайомлення з різноманіттям
природи, антропогенною дією людини на навколишнє середовище, з видами
природокористування, оволодіння навичками екологічно грамотної поведінки в
природному середовищі, розширення кругозору.
Цікавим та захоплюючим є життя членів шкільного лісництва, тому це впливає на
подальший вибір професії і дає можливість на власному досвіді переконатися, яке
величезне значення має ліс у народному господарстві та разом з тим, полюбити його
неосяжну красу. На даний час у Малинському лісотехнічному коледжі навчається 20
випускників гімназії, в Житомирському агротехнічному коледжі – 2, Немішаєвському
коледжі -2, Новочорториському державному агротехнікумі-1, Житомирському
національному агроекологічному університеті – 28 випускників, Житомирському
державному пед університеті – 21, Київському універститеті біоресурсів і
природокористування України – 10, у медвузах України – 29 випускників. За 25 років
існування Ємільчинського шкільного лісництва своє життя з лісом пов’язали більше 200
випускників.
Варто зауважити, що за останні роки ряд старшокласників Баранівської гімназії,
що були членами шкільного лісництва, стали студентами Малинського лісотехнічного
коледжу, Житомирського державного агроекологічного університету (факультети
лісового господарства та екології лісу), Українського аграрного університету у м. Києві
(факультет лісового господарства), Український лісотехнічного університету у м. Львові,
(всього 28 випускників гімназії).
Працюючи у шкільному лісництві, учні переконуються, що роблять дуже хорошу і
корисну справу і не лише для себе, а й для майбутніх поколінь.
Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 120. - 160 с.
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ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Сорочук Світлана Іванівна
заслужений учитель України, керівник учнівського лісництва «Вікова діброва»,
навчально – виховний комплекс «Оженинська загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів(ліцей) - дошкільний навчальний заклад» імені Т. Г. Шевченка Острозького
району Рівненської області
Ті, хто відчувають моральну
відповідальність за долю природи, можуть
внести особистий вклад у її збереження.
Що здатна зробити Людина?
Відповідаю : дуже багато, всі великі справи
починалися з зусиль окремих осіб, до яких
потім приєднувалися багато хто.
Арнольд Ньюмен
Унаслідок сучасної екологічної кризи постала гостра потреба у вихованні в
молодого покоління шанобливого ставлення до природи. Однією з найбільш ефективних
форм об´єднання дітей для виконання цього завдання є учнівські лісництва.
Їх діяльність спрямована на виховання в учнів любові до природи рідного
краю,набуття трудових умінь і навичок у галузі лісівництва,охорони природи і
раціонального природокористування.
Становлення й розвиток відповідального ставлення учнів до природи, як однієї з
рис особистості,можливо тільки в реальній природоохоронній роботі. Саме практична
діяльність учнів, їх реальний внесок у справу збереження природи є найважливішою
умовою формування екологічних відносин у системі «людина - природа». Основою
активної життєвої позиції є єдність слова й діла, тобто поєднання словесного розуміння
з необхідністю практичних дій і реальне втілення їх на практиці.
В організації природоохоронної роботи учнів Оженинського учнівського лісництва
провідну роль відіграє застосування діяльнісного підходу до охорони природи.
Доцільність і необхідність використання цього підходу в системі екологічної освіти
обґрунтована Р. Кельбас.
Використання діяльнісного підходу дає змогу сформувати практичні вміння й
готовність охороняти природу.
Ефективність реалізації цього підходу залежить від вибору форм організації
природоохоронної роботи учнівської молоді, серед яких найбільш перспективними й
практично значущими є учнівські лісництва.
Оженинське учнівське лісництво «Вікова діброва» - це добровільне об´єднання
учнів 7 -11 класів, структурний підрозділ державного підприємства «Острозький
лісгосп» Острозького району Рівненської області.
Завданнями учнівського лісництва є здобуття учнями теоретичних знань і набуття
ними практичних навичок основ лісівництва,природоохоронної роботи та дослідницької
діяльності. Основні форми роботи з учнями спрямовані на перспективу, вони формують
в дітей екологічне мислення, трудові навички.
Природоохоронна робота учнівського спрямована на раціональне використання,
відтворення й збереження природних багатств Острозького краю.
Вона є багатогранною.
На сьогоднішній день членами учнівського лісництва є 80 учнів 7 – 11 класів, які
працюють за програмами «Основи зеленого дизайну» та «Лісознавство з основами
лісівництва. Дендрологія.» У розпорядженні юних лісівників – дві теплиці, шкілка,
навчально-дослідна земельна ділянка, 4,5 гектари лісу та кабінет «Основи лісознавства».
У теплицях живцюємо декоративні породи дерев і кущів. Участь у Всеукраїнському
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проекті «Озеленення пришкільних територій навчальних закладів» сприяла
урізноманітненню видового складу рослин, які вирощуються учнями.
Восени учні збирають насіння дуба звичайного, клена гостролистого, яблуні,
шипшини. Члени учнівського лісництва «Вікова діброва» щорічно, протягом березня –
квітня, беруть активну участь в акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». В рамках акції
проводиться день «Лісових кореспондентів» (оформлення стенду «Ми - друзі лісу»,
виготовлення агітаційних матеріалів щодо збереження та примноження лісових
насаджень).
Примноження багатства лiсiв - справа честi не лише фахiвцiв лiсу, але й кожного
жителя регiону. Висаджене бодай одне дерево – це вже недаремно прожите життя. До
того ж, вирощене дерево стає, як правило, iменним i вписує слiд в iсторiю пам'ятi тих,
хто цю благодiйну мiсiю виконав. Так поєднуються нацiональна iдея з нацiональною
гордiстю за рiдну землю, державу вцiлому.
В умовах незалежності України лісова
галузь має особливе значення для підвищення рівня забезпеченості держави та населення
продукцією лісового комплексу, а також покрашення, за рахунок збільшення обсягів
лісових насаджень, екологічної ситуації.
Однієї теорії знань не достатньо, щоб захистити природне оточення від руйнівного
натиску людей, які своїми діями несвідомо знищують його. Потрібні дії. Тому так
важливо з дитячих років оволодівати уміннями, загартовувати свою волю, щоб стати
активним борцем та захисником однієї з основних цінностей людства – природного
середовища.
Саме тому екологічне виховання та формування ключових компетентностей
екологічної думки в учнів – важливе завдання сучасної школи. На базі шкільного
дендропарку та Верхівського базисного розсадника проводиться, за рекомендаціями та
допомогою спеціалістів державного підприємства «Острозький лісгосп», змістовна та
цікава науково-дослідницька робота. Юні лісівники досліджують проблемні питання
лісової галузі Острожчини. Науково – дослідницькі роботи та проекти здійснюються за
такими темами: «Насіннєве розмноження модрини європейської та особливості
вирощування сіянців в умовах Острозького державного лісового господарства
Рівненської області», «Екологічний стан лісового фонду Острожчини», «Селекція
лісового насінництва Острозького району», «Оптимізація озеленення території
навчальних закладів».
За результатами практичних занять у теплицях, шкілках видано посібники
«Вегетативне розмноження деревних і чагарникових порід», «Вивчення впливу
стимуляторів росту на укорінення живців Туї західної (Thuja occidentalis) та Ялівця
звичайного (Juniperus communis)».
Ще один напрямок роботи - екологічна агітбригада. У школі стало традицією
проводити екологічні концерти на День довкілля, концерти-вітання працівників лісового
господарства з професійним святом, передноворічні акції «Збережемо ялинку», «Букет
замість ялинки», весняну акцію «Первоцвіт».
За роки діяльності шкільного лісництва (2008 – 2016 рр.) сформовані і науково
обґрунтовані основні принципи шкільної екологічної освіти.
Можемо стверджувати, що набутий досвід природоохоронної роботи має вагоме
значення для сучасної системи освіти учнів, оскільки така форма роботи є однією з
найбільш перспективних для досягнення цілей екологічної освіти і виховання.
«Коли б то вміти жити на Землі!»
Таке філософське твердження змушує замислитися над сенсом нашого життя, над
великим призначенням у природі — бути Людиною.
І нехай кожен з нас, перш ніж зірвати квітку підсніжника чи проліски, лісової лілії
чи крокуса, задумається: А чи варто?.. Місія людини на Землі — творити добро і
примножувати багатства природи.
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РОСТИМО ГОСПОДАРІВ ЛІСУ
Дулеба Уляна Василівна
Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
У справі збереження і охорони природних багатств найважливішим завданням є
екологічне, трудове навчання молоді, її патріотичне та моральне виховання.
Учнівські лісництва – потужна сила у вихованні справжніх природолюбів,
дбайливих господарів лісу. Розвиток сучасного суспільства вимагає від учнівської
молоді високого рівня знань і вмінь, практичного їх застосування та можливість
визначитись у суспільстві як особистість. Лісівники Тернопільщини небайдужі до того
хто прийме від них природоохоронну естафету, чи зможуть їхні діти та онуки не лише
зберегти створені ліси, а й примножувати їх.
В Тернопільській області діє 12 учнівських лісництв
З кожним роком в шкільні лісництва залучається все більше учнівської молоді.
Свої дослідження учні проводять, як правило в лісі, вивчаючи екологічні особливості
росту та причини зникнення трав’янистих рослин, екологію окремих тварин лісу, птахів,
які в достатній кількості поширені на території області та рідкісних видів. Юні лісівники
ставляться до лісу не інакше, як до храму природи, який вони плекають руками та
серцем.
На заняттях з дітьми проводяться теоретичні та практичні заняття, де учні вивчають
основи екології, лісової справи, знайомляться з основними принципами роботи в лісі,
вивчають рослинний та тваринний світ. Юні лісівники вчаться працювати з рослинами,
оберігати їх, на природоохоронних територіях знайомляться з видами занесеними до
Червоної книги України. Під час навчання діти засвоюють основні аспекти
дослідницької роботи, яка розрахована на групові дослідження та на індивідуальну
роботу.
Учні залучаються до виконання робіт по садінню і висіванню лісових культур,
догляду за лісонасіннєвими плантаціями, виявленню та охороні пам'яток природи,
вирощуванню посадкового матеріалу, озелененню населених пунктів, залісненню ярів
і балок, створенню полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень на берегах
річок і водойм, виявленню та охороні рідкісних рослин, заготівлі лікарської сировини,
грибів, насіння деревних і чагарникових порід, охороні мурашників, створенню
екологічних стежок, проведенню фенологічних спостережень, здійсненню науководослідницької діяльності. Через трудові навички вихованці учнівських лісництв
вивчають закони природи, проводять пізнавальні та наукові дослідження.
Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня. Формування
науково-дослідницьких вмінь в школярів – процес складний і довготривалий.
Проведення експериментальних наукових досліджень це складна взаємодія слова,
наочності та практики.
Руками школярів щорічно висаджуються і доглядаються тисячі гектарів лісу, сотні
тисяч дерев і кущів на територіях міст і сіл. Юні лісівники підгодовують мешканців лісу,
вивішують на деревах штучні гніздівлі, огороджують мурашники, вирощують сировину
лікарських рослин.
Пріоритетним напрямком діяльності лісового господарства області є нарощування
лісосировинного і природоохоронного потенціалу лісів шляхом створення нових
високопродуктивних насаджень у лісовому фонді та захисних лісопосадок на
непридатних для сільськогосподарського користування землях із метою збільшення
лісистості.
Так, учнівське лісництво НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» с. Калагарівки Гусятинського
району створене дванадцять років тому на базі природного заповідника «Медобори» і
працює під керівництвом наукового співробітника заповідника Мурської Оксани
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Петрівни. Керівником учнівського лісництва є вчитель біології Романів Валентина
Петрівна, до роботи в ньому залучені учні 7-9 класів.
Протягом року учнівське лісництво працює у таких основних напрямках:
навчально-виховна, дослідницька і природоохоронна діяльність.
Членами учнівського лісництва проводяться різноманітні інформаційні години
для учнів школи, де розкривають питання бережливого ставлення до навколишнього
середовища.
Учні лісництва беруть участь у щорічному зимовому обліку птахів, дані
спостережень передають у природний заповідник «Медобори». В кінці лютого у школі
стартує акція «Збережемо первоцвіти». У рамках акції юні лісівники з учнями
початкової школи проводять бесіди про першоцвіти, способи
їх збереження,
розмноження, поширення на території лісництва.
Юними лісівниками разом із науковцями природного заповідника «Медобори»
щороку проводиться обстеження другого обходу Краснянського лісництва з метою
виявлення місць зростання підсніжника білосніжного.
В рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» було проведено весняне
впорядкування території школи – висаджено саджанці ялини, самшиту, форзиції.
На обласному зльоті учнівських лісництв 05.04.2016 року члени учнівського
лісництва Воловнік Соломія і Шварчевський Іван представили науково-дослідну роботу
на тему «Зростання підсніжника білосніжного на території заповідника «Медобори». За
змістовне представлення результатів досліджень та актуальність проблеми юні
дослідники були нагороджені дипломом ІІ ступеня.
У Міжнародний день біорізноманіття традиційно вчитель біології Романів В.П.
проводить бесіди про важливість збереження природних багатств, організовує трудові
десанти по очищенню території заповідника, села.
Працівники природного заповідника організували міні-квест «Лісові мандри». В
ньому взяли учні із п’яти шкіл Гусятинського району. Під час проведення квесту діти
продемонстрували свої знання порід дерев, лісових рослин і тварин, їстівних та отруйних
грибів, правил поведінки в лісі. Лісова естафета стала вдалим завершенням змагань. Учні
Калагарівського лісництва вибороли І місце та були нагороджені цінними
подарунками.
Члени гуртка «Шкільне лісництво» ЗОШ І-ІІІ ст. с. Городниця Гусятинського
району (у кількості 15 учнів) разом з керівником гуртка Костишин О.П. та працівниками
заповідника «Медобори» взяли участь у посадці зелених насаджень (ялини, берези) на
території школи.
В зимовий період члени шкільного лісництва
піклуються про птахів,
виготовляють годівнички, розвішують шпаківні, підгодовують пернатих насінням.
Під час Місячника благоустрою учні шкільного лісництва провели в школі
конкурси на екологічну тематику, вікторини, ігри, виставки книг про природу, виробів
із з природних матеріалів.
Щороку члени учнівського лісництва висаджують нові насадження, збирають
насіння, обліковують і охороняють першоцвіти, рідкісні види дерев, кущів і
трав’янистих рослин, заготовляють лікарську сировину, гриби, ягоди.
Юні лісівники Тернопілля допомагають дорослим вирощувати і доглядати ліс від
весни до осені – діти працюють в розсадниках та шкілках місцевих лісництв, беруть
активну участь у посадці молодого лісу, природоохоронних трудових акціях «Майбутнє
лісу в твоїх руках», «Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», «Посади калину»,
«Парад квітів біля школи» та конкурсах: новорічно-різдвяних композицій «Замість
ялинки – зимовий букет», екологічних агітбригад, обласному конкурсі «Першоцвіти
Тернопілля».
Учнівські лісництва Тернопільської області були і залишаються основним
профорієнтаційним майданчиком для залучення молоді в лісове господарство.
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АНАЛІЗ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШКІДНИКІВ СТОВБУРІВ ХВОЙНИХ ПОРІД
ПО ДП «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Нікітченко Т.А.
викладач вищої кваліфікаційної категорії Великоанадольський лісовий коледж
ДП «Великоанадольське лісове господарство» розташоване у селищі міського типу
Графське, вул. Висоцького, будинок 9, Донецької області на території Волноваського,
Мар’їнського, Великоновоселківського адміністративних районів.
Включає
в
себе
5
лісництв:
Великоанадольське,
Златоустівське,
Великоновоселківське, Ялинське, Майорське. Загальною площею – 2543 га. 75%
складають листяні породи, 25 % хвойні.
Ліси області віднесені до І групи і виконують виключно природоохоронні та
рекреаційні функції і тому підлягають особливій охороні.
Лісові масиви створені штучним шляхом в умовах степу. Степовий ліс-явище
інтрозональне, не характерне для цієї зони, адаптований в жорстких природнокліматичних умовах. Штучне відновлення лісів - є одним із пріоритетних завдань у
роботі лісівників.
Великоанадольський ліс являється живою лабораторією, де студенти
Великоанадольського лісового коледжу проводять навчальну практику з лісозахисту.
Виробничими об’єктами проведення навчальної практики є лісові масиви, лісовий
розсадник. Студенти набувають практичних навиків з майбутньої спеціальності в
реальних виробничих умовах.
У 2016 році разом з працівником ДЛО ДП «Великоанадольське ЛГ» приймали
участь у проведенні лісопатологічних обстежень в лісорозсаднику.
Клімат Великоанадолю помірно-сухий з рисами континентальності. Середньорічна
кількість опадів близько 400 мм, середня відносна вологість 70%, влітку спостерігаються
суховії. Останнім часом на нашій планеті під впливом глобального потепління стрімко
змінюється клімат. Зміни річної температури в Степу на 0,2-0,3ºС. За потепління клімату
зона екологічного оптимуму деяких видів комах розширюється на північ, утворюються
сприятливі умови для масового розмноження особливо небезпечних комах-фітофагів.
Підвищення температури середовища протягом лише однієї декади вегетаційного
періоду може викликати скорочення часу розвитку деяких шкідників. Водночас в умовах
високої температури повітря зменшується роль паразитів у регулюванні чисельності
фітофагів.
Загальний лісопатологічний стан лісів ДП «Великоанадольське лісове
господарство» має невтішний характер. Майже кожен сьомий гектар площі лісу,
уражений шкідниками і хворобами потребує негайних заходів боротьби. До його складу
входить Великоновоселківське лісництво, де 25% займають хвойні насадження. В 2014
році були проведені наземні заходи боротьби проти масового хвоє гризучого шкідника
сосни звичайної і кримської на площі 100 га у високоповнотних І-ІІ бонітетів,
середньовікових насадженнях віком від 25 до 50 років. За складом однорідні – чисті
соснові. Основним показником необхідності боротьбі був прогнозований ступінь загрози
сосновим насадженням (об’їдання понад 50-75% хвої, а ймовірність знищення популяції
цього шкідника біологічними методами була незначна).
Здорове дерево не так просто заселити. Хвойні дерева заливають смолою жуків, які
намагаються їх заселити. Найчастіше стовбурові шкідники заселяють дерева, що
потерпають від посухи, сильного вітру, підвищення або зниження ґрунтових вод,
пожежі, підвищеного рекреаційного навантаження, пошкоджені комахами – хвоє гризучими, уражені хворобами, а також ослаблені в результаті проведення
господарських заходів.
Спроможність стовбурних комах завдавати шкоди живим деревам характеризує
показник фізіологічної шкідливості, який оцінюють у балах з урахуванням можливості
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заселяти життєздатні дерева, заподіювати шкоду під час додаткового живлення та
переносити збудників хвороб лісу.
Серед стовбурних комах найбільш помітної шкоди завдають комахи, які
прогризають ходи під корою та у деревині живих дерев. Якість деревини знижується
також у результаті діяльності самих комах, наприклад соснового підкорового клопа.
Серед сотень видів комах, що заселяють живі дерева є близько двох -, трьох
десятків. Так серед короїдів, поширених у соснових масивах – вершинний короїд Ips
acuminatus Eihh. Крім короїдів, під корою та в деревині живих дерев розвиваються
довгоносики, златки, вусачі, рогохвості.
Комахи, які прогризають ходи під корою та в деревині живих дерев, вважаються
фізіологічними шкідниками. В результаті їхньої діяльності порушується надходження
води та поживних речовин з ґрунту в крони, що призводить до ослаблення і навіть
відпаду дерев.
Останнім часом у нашому регіоні зросла роль в ослабленні дерев сосни вершинним
та шестизубчастим короїдами, що пов’язане з його спроможністю розвиватися в
декількох поколіннях на рік.
В 2016 році перед ДП «Великоанадольське лісове господарство» постала нова
проблема – всихання соснових насаджень у Великоновоселківському та
Великоанадольському лісництвах.
20 травня 2016 року працівниками Державної лісової охорони були складені:
«Листок наземної сигналізації про появу шкідників і хвороб лісу», «Акт перевірки
наземної сигналізації про появу шкідників та хвороб лісу» і «Термінове донесення про
появу шкідників і хвороб лісу або його всихання і пошкодження».
25 травня 2016 року було проведене лісопатологічне обстеження насаджень з
присутністю провідного інженера – лісопатолога відділу лісової фітопатології ДСЛП
«Харьківлісозахист» і працівників ДЛО ДП «Великоанадольське лісове господарство» з
метою визначення причин всихання деревостану. Загальна площа обстеження – 13,0 га.
За даними обстеження встановлено:
- Великоновоселківське лісництво квартал № 1, виділ № 1, площа обстеження –
11,0 га. Склад насадження – 10Сз, вік – 54 роки, повнота – 0,55, бонітет – І, тип
лісорослинних мов – Д1, категорія захисності – лісопаркова частина лісів зелених
зон. Було відмічене інтенсивне всихання насаджень, внаслідок масового
зараження вершинним короїдом
Ips acuminatus Eihh. Популяція
характеризується високою щільністю. Патологічний відпад дерев на час
обстеження становить до 80% (дерев ІV-V категорій фізіологічного стану).
Характер відмирання суцільний, за вершинним типом. За даними
ентомологічного аналізу модельного дерева поверхня стовбура на протязі всього
району поселення вершинного короїду (район перехідної та тонкої кори) має
чисельні ознаки втручання шкідника. Під корою виявлено жуків та личинок виду.
Кількість жуків становить 6-12 шт./палетку. Кількість шлюбних камер становить
від 0,6 до 0,8 шт./дм2. Довжина маточних ходів сягає 65-78 мм. Щільність
поселення даного виду становить від 0,4 до 0,6 шт/дм2. Кількість маточних ходів
становить 6-10 шт. на палетку, довжина маточних ходів від 7 до 10 см, кількість
личинкових ходів складає від 8 до 18 шт., довжина личинкових ходів від 0,4 до 1
см. Енергія розмноження складає 1,4, тобто чисельність шкідника у наступному
поколінні може збільшитися у 1,4 рази.
В результаті обстеження були зроблені висновки, що в обстеженому насаджені діє
осередок масового розмноження вершинного короїду. Даний вид шкідника
характеризується потенційно високою фізіологічною шкодочинністю та здатний за
відносно короткий термін часу призвести до загибелі насадження. Однієї з першопричин
до заселення деревостану короїдом було поступове ослаблення насадження
несприятливими умовами для росту (несприятливі ТЛУ). Дане насадження повністю
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втратило біологічну стійкість та потребує термінового проведення суцільної рубки з
подальшим захистом заготовленої деревини.
- Великоанадольське лісництво квартал № 36 виділ № 1 (лісорозсадник), площа
обстеження – 1,0 га. Склад насадження – 10Скр, вік – 4 роки, плантація
новорічних ялинок.
На даній ділянці відмічається інтенсивне всихання культур сосни кримської.
Внаслідок їх заселення малим сосновим довгоносиком (крапчастий смолюх) Pissodes
notatus L.
Типові для даного виду пошкодження виявлено на деревах, які перебувають на
різних стадіях всихання – від послаблених до всохлих в поточному році. За окомірною
оцінкою фізіологічного стану дерев, патологічний відпад становить приблизно 95%.
Згідно фенологічним спостереженням розвитку виду, шкідник перебуває у стадії імаго
(жука), проте жука під час обстеження не виявлено.
Згідно даних лісопатологічного обстеження були зроблені висновки, що на
вищезазначеній ділянці діє осередок масового розмноження малого соснового
довгоносика, що призвело до повного знищення плантації сосни кримської. Дані
культури підлягають списанню з подальшим лісовідновленням.
Також було проведене лісопатологічне обстеження у кварталі № 49, відділ №3,
площа обстеження – 1,0 га, плантація новорічних ялинок. Склад насадження – 10Скр, вік
-6 років, тип лісорослинних умов Д1.
Було виявлено всихання культур сосни кримської, внаслідок пошкоджень
нанесених сосновим підкоровим клопом - Aradus cinnamomeus Panz. Характер всихання
поодинокий, груповий, відмічається переважно на західному та південному узліссях.
Приріст поточного року вкорочений. Середньозважена категорія стану культур на
пробній площі (за переліком 100 дерев по діагоналі ділянки) становить 2,6, тобто
ослаблені та сильно ослаблені. На стовбурах всихаючи та всохлих дерев відмічено
розтріскування кори та смолотеча різної інтенсивності. Під корою виявлено поодиноко
дорослих клопів та личинок старшого віку (під час свого розвитку личинки клопів
линяють 4 рази та проходять 5 класів віку).
Сосновий підкоровий клоп – світло - і теплолюбна комаха. Тому він активно
заселяє насадження сосни 5-25 річного віку й узлісся. Якщо чисельність клопів досягає
100 і більше особин на 1 дм2 поверхні стовбурів, дерева, як правило, усихають.
Висновки: в даному насадженні діє осередок масового розмноження підкорового
соснового клопа, який відноситься до 1 категорії – виникаючий. В такій стадії розвитку
ознаки пошкодження малопомітні, клопи зустрічаються рідко, переважно на 5-6
міжвузлях.
Осередок потребує подальшого посиленого нагляду.
Рекомендації:
У серпні – вересні проводити огляд стовбурів культур сосни в районі міжвузлів
верхньої частини крони на наявність типових ознак заселення клопом з подальшим
підрахунком особин шкідника під пластинами кори. Чисельність клопа оцінюють в
балах: 0-клоп відсутній; 1 – під пластинками кори клоп присутній поодиноко; 2 – клоп
присутній під кожною пластинкою поодиноко, або групами; 3 – під кожною пластинкою
присутні групи клопів.
В разі виявлення високої чисельності шкідника проводити осінню або
ранньовесняну обробку стовбурів на висоту 10-30 см, а також лісової підстилки в радіусі
20-40 см із застосуванням системних інсектицидів групи «Рогора» (БІ-58).
1.
2.
88

Література:
Довідник майстра лісу (за редакцією О.А. Ковбенко, Ю.М. Ковбенко) Підручник –
Харків: 2011 – 280 с.
Документація ДП «Великоанадольське лісове господарство» 2016 р.

м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

3.

4.

Літвінов Б.М., Євтушенко Н.Д., Байдик Г.В. «Шкідники лісових насаджень»:
Навчальний посібник Харків національний аграрний університет ім.. В.В.
Докучаєва. – Х.. 2005-156 с.
Падій М.М. «Лісова ентомологія»: Підручник – 2 вид. перероб. і доп. – К.:
Видавництво УСГА, 1993. – 352 с. іл.

89

Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом»

ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Лиськова Марія Йосипівна
керівник учнівського лісництва Гуківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чемеровецького району
Хмельницької області
«Ліси вчать людину розуміти прекрасне»
А.П.Чехов
Чемеровеччину часта й недаремно називають перлиною Поділля.
Природа тут багата і неповторна своєю красою. З півночі на південь через усю
територію району неширокою смугою, з відносною висотою 40-60 метрів, простягнувся
Товтровий кряж, який містить практично невичерпні поклади вапняків високої
природної чистоти. Пасмо Подільських Товтр має різну ширину: від двох-трьох до
п’ятнадцяти - двадцяти п’яти кілометрів.
Подільські Товтри унікальна пам’ятка геологічного минулого, подібної якій немає
у всій Європі. Бо тільки тут зносяться до неба вапнякові гори-стрімчаки, породжені в
глибинах прадавнього Сарматського моря.
Вся територія району входить до Національного природного парку «Подільські
Товтри», який створено згідно з Указом Президента України у 1996 році. Він охоплює
площу 258301 гектар і являється найбільшим у Європі.
Саме частину Подільських Товтр, що розкинулись на Чемеровеччині, яка вкрита
дубово-грабовими лісами, називають Медобори.
В широколистих медоборських лісах часто попадаються берези, клени, липа, ясен,
явір, берест, в’яз, ільм. В підлісках росте терен, глід, дерен, гордовина, калина, ліщина,
шипшина, бруслина європейська. На узліссях росте багато черешень, яблунь, груш, які
щедро плодоносять.
Різноманітний і цікавий ґрунтовий покрив: дзвоники конвалії, вероніка, самосил
гайовий, материнка, звіробій, стародуб. Трапляються серед них і рідкісні рослини:
фітеума, Венерині черевички, кадило мелісолисте та інші.
Медобори - невичерпна скарбниця лікарських рослин: плоди глоду, шипшини,
дерену, звіробій, материнка, чебрець, алтея, горицвіт, вероніка. У лісах багато малини,
ожини, суниць, різноманітних грибів.
В Медоборах живе багато птахів: дятел, одуд, яструб, зозуля, сорока. Водяться
зайці, білки, лисиці, борсуки, козулі, вепри, лосі.
Саме тут, на лоні неповторної природи Подільських Товтр, на лівому березі річки
Збруч розкинулося мальовниче село Гуків, про яке в історичних документах згадується
ще у ХVІІ столітті. Давно побудована і місцева школа, яка функціонує з 1935 року. Наше
село оточене надзвичайно гарними природніми ландшафтами, які змінюють один
одного, надаючи околицям неповторності. По суті, село оточене мішаним лісом з трьох
боків, а з четвертого річкою Збруч, що протікає великим каньйоном.
Але сьогодення, нажаль, змушує нас перейти від споглядання та милування
місцевими краєвидами до активних дій щодо їх відновлення та збереження. Ліс - легені
нашої планети, його знищення може передрікати нам сумну участь, адже він є джерелом
кисню, регулятором вологи і життєдайною скарбницею для Землі. Протягом останнього
тисячоліття докорінних змін зазнали лісові ландшафти реґіону, скоротилась загальна
лісистість. Усі знають, що ліси затримують вологу, перешкоджають розливам рік,
руйнуванню гірських схилів, є середовищем існування для багатьох рослинних та
тваринних угрупувань. Але мало хто бере на себе відповідальність за погіршення стану
ґрунтів, атмосферного повітря, води, смертності тварин, зникнення унікальних видів
представників рослинного світу, погіршення здоров'я населення, зростання природних
катаклізмів та стихійних лих.
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Сьогодні люди почали усвідомлювати небезпеку, що приховується за таким
недбалим лісокористуванням: заповідається все більше територій до яких належать
лісові насадження, ведеться посадка лісосмуг, вживається багато заходів по збереженню
лісів. Але суттєвих змін поки що не спостерігається, адже важко відновити за кілька
десятиліть те, що знищувалося століттями.
Тому, від кожного з нас залежить майбутнє людства, і від кожного з нас
вимагається рішучих дій вже сьогодні. Насамперед необхідне розуміння елементарних
санітарних норм, обережне, дбайливе поводження в лісі, які можуть допомогти йому
відновлюватися хоча б частково та справитися з впливом людини.
Саме з такою основною, еколого-просвітницькою та рекреаційною, метою було
створене учнівське лісництво Гуківської школи у 1996 році, як важлива складова
екологічної освіти та виховання неповнолвтніх, та як одна із форм організації суспільнокорисної праці учнів і залучення їх до охорони й примноження природних багатств
рідного краю.
Учнівське лісництво організоване з числа учнів 7-11 класів за спільним рішенням
керівництва школи і місцевого лісництва. В учнівське лісництво приймають за
особистою заявою та за згодою батьків. Лісництво працює протягом року, школярі
працюють на закріплених ділянках лісу у відповідності з навчально-виробничим планом.
Територія учнівського лісництва поділяється на лісогосподарські ділянки - обходи. За
учнями , які об’єднані у ланку (15 учнів), закріплено 20 га лісопарку.
Юні лісівники виконують наступні роботи: догляд за лісопосадками, вирощування
посадкового матеріалу, озеленення населеного пункту, виявлення місць пошкодження
лісу шкідниками і хворобами, заготівля лікарської сировини, ягід, грибів, горіхів, збір
насіння деревних і чагарникових порід, підгодівля диких звірів, охорона і
приваблювання птахів, охорона і розселення мурашок, виявлення і охорона рідкісних
дерев, пам’яток природи.
Роботою учнівського лісництва «Лісовичок» керує рада лісництва у складі:
лісничого - П’янківського Віктора Йосиповича, вчителя біології - Лиськової Марії
Йосипівни, директора школи - Чорнюк Ольги Григорівни.
Нашою гордістю, перлиною Гуківського лісництва є долина де зростає Підсніжник
білосніжний (підсніжник звичайний) Galanthus nivalis L., адже цей вид занесений до
Червоної книги України. Та незважаючи на це його чисельність різко знижується, тому
питання збереження популяції та охорони стоїть на першому місці серед завдань юних
лісівників. Нами проводяться громадські акції з охорони первоцвітів, намагаємось
посилити інформованість населення та контролюємо стан популяції постійними
моніторингами.
Пишаємося і великою різноманітністю птахів у нашому лісі. Тут є як звичайні для
місцевості види, так і досить рідкісні гості, які залишаються на гніздівлі. Щовесни
готуємо та розвішуємо шпаківні, а зимою піклуємося про зимуючих птахів, розкладаючи
годівниці. Ведемо спостереження за популяціями таких птахів як: Пугач (Bubo bubo) та
Сорокопуд сірий (Lanius excubitor) адже вони також знаходяться під охороною держави.
Багаті наші ліси також комахами, земноводними та плазунами.
Постійно досліджуємо біоценози в яких вони проживають, контролюємо та
працюємо над зменшенням антропогенного впливу на ліс.
Результати своєї діяльності юні лісівники постійно висвітлюють у дослідницьких
роботах Малої академії наук: «Орнітофауна та біотопічний розподіл птахів на території
околиць села Гуків», «Вплив господарської діяльності людини на видову
біорізноманітність Гуківського дубового лісостану», «Виявлення та систематизація
мурашників у Гуківському лісі та їх охорона», «Дослідження представників орнітофауни
Гуківського лісу, що занесені до Червоної книги України» а також у статтях місцевих
видань, шкільній газеті.
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Крім цього, юні лісівники постійно беруть участь у багатьох екологічних акціях та
природничих конкурсах: «За чисте довкілля», «Збережемо первоцвіти», «Майбутнє лісу
у твоїх руках», «Птах року», «В об’єктиві натураліста», «Людина і ліс», «День зустрічі
птахів», «Великий зимовий облік птахів», «Лелека», «Ліси для нащадків».
Школа - це заклад, де педагоги насамперед вчать дітей любові до природи, що в
свою чергу сприяє духовному збагаченню кожної особистості.
Тут створюються умови для реалізації творчого потенціалу молоді у різних видах
праці. Ефективність цієї праці визначається професійно-творчою взаємодією педагогів,
учнів та працівників лісового господарства. Саме у такій співпраці через виховання
особистої відповідальності можливо досягти сталого розвитку нашого краю та й України
в цілому.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ В
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Крива Марина Вікторівна
Великоанадольський лісовий коледж
Основна меліоративна роль полезахисних лісових смуг в Донецької області
виявляється в зміні швидкості вітру в полі. У результаті цього, як правило, у кращу
сторону змінюється режим інших елементів мікроклімату, що добре позначається на
розвиток і рост сільськогосподарських рослин, трав, тварин.
Позитивний вплив лісових смуг на сільськогосподарське виробництво в першу
чергу проявляється через їх вплив на мікроклімат. В свою чергу, формування умов
мікроклімату приземних шарів повітря визначається в значній мірі швидкістю вітру на
поверхні землі. Аеродинамічні властивості лісових смуг проявляються в зменшенні
швидкості і зміні структури повітряного потоку, а в деяких випадках і в змінені
напрямку. Вітровий потік, зустрічає на своєму шляху перешкоди у вигляді лісових смуг,
роздвоюється. Частина потоку перевалюється через смугу і падає в низ. Інша частина
потоку проходить через просвіти в лісовій смузі.
Під впливом лісової рослинності за ці роки, пройшли зміни фізичних властивостей
ґрунту, піднявся горизонт гумусного шару, піднялась структура ґрунту, підвищилась
водопроникливість під лісовими смугами, змінився фізико-хімічний склад ґрунту.
Як показують спостереження, кращими полезахисними властивостями володіють
порівняно вузькі ( 3-5 - рядні) лісосмуги ажурної, продувної і ажурно-продувної
конструкції, якщо вони розташовані перпендикулярно напрямку шкідливих вітрів на
відстані
одна
від одної, яка забезпечує повний захист полів до середнього віку дерев на лісосмугах.
Більша частина території Донецької області рівнинна і характеризується широтною
зональністю ландшафтів, різноманітністю фізико-географічних умов, пов'язаних з
неоднорідністю геолого - морфологічної будови та клімату, які, в свою чергу, впливають
на формування ґрунтів, характер рослинності.
Рівнинний характер сприяє проникненню на її територію арктичних холодних
повітряних мас, які викликають взимку холод, а навесні та восени – заморозки. Влітку в
області, особливо її східні, південні та центральні райони, перебувають під впливом
стійких сухих антициклонів, що викликають посухи. Навесні та влітку часто
спостерігаються суховійні вітри східних напрямків. Континентальність клімату країни
збільшується з північного заходу на південний схід.
Навесні в лівобережних та південних областях періодично бувають пилові бурі, що
завдають сільському господарству великої шкоди. Іноді великі пилові бурі захоплюють
більшу частину території області, як це було в минулих роках.
В Лісостепу коефіцієнт зволоження дорівнює одиниці, але влітку кількість води,
що випаровується, перевищує кількість опадів, внаслідок чого створюється дефіцит
вологи, особливо в жаркі дні. В Степу коефіцієнт зволоження зменшується в її напрямі
на південь, маючи величини від 0,7 на чорноземах звичайних до 0,4 на ґрунтах
каштаново-солонцюватого комплексу.
Різноманітність природних умов необхідно враховувати при проектуванні та
вирощуванні полезахисних смуг: підборі деревних та чагарникових порід, підготовці
ґрунту та догляду за ним, визначенні біологічної будови насаджень (кількість рядів,
розміщення посадочних місць, добір деревних порід). Іншими словами, при створенні
лісових смуг необхідно враховувати різноманітність ґрунтово-кліматичних умов,
еколого - біологічних і лісомеліоративних властивостей деревних порід, у першу чергу
головних.
Полезахисне лісорозведення – це створення лісових смуг для захисту полів від
несприятливих явищ – посух, суховіїв, водної та вітрової ерозії ґрунтів, низьких
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температур, увійшло в сучасне землеробство багатьох країн світу, як невід’ємний
елемент комплексу заходів, спрямованих на збереження і підвищення продуктивності
ґрунтів, на ріст і стабілізацію врожайності сільськогосподарських культур.
Затримуючи потоки повітря у приземному шарі, полезахисні смуги зменшують
горизонтальну швидкість і вертикальний обмін. В результаті зменшення швидкості вітру
з захищених полів взимку сніг не зноситься, ґрунти менше промерзають і отримують
кращу волого зарядку, а в ранньовесняний період зменшується небезпека вітрової ерозії
ґрунту, видування і замокання сходів ранніх культур.
Зменшення швидкості вітру призводить до зміни ряду інших важливих елементів
мікроклімату: зменшення випаровування вологи з ґрунту і добової амплітуди коливання
температури ґрунту і повітря, підвищення відносної вологості повітря. Таким чином,
полезахисні смуги, як довгострокова частина агроланшафту, постійно позитивно
впливає на аерогідротермічний режим захищених ними полів. Важливе значення має
також і каптажна функція лісових смуг, яка виявляється в затриманні пилу, аерозолів,
газової емульсії, шкідливих мікроорганізмів, спор патогенних грибів.
Крім того, полезахисні, а також і стоко - регулюючі лісові смуги у комплексі з
іншими захисними насадженнями, що охоплюють цілі водозбірні системи, відіграють
важливу гідрологічну і водоохоронну роль.
Таким чином, значення полезахисного лісорозведення не обмежується вузькою
утилітарною роллю лісових смуг у захисті полів і підвищенні врожайності
сільськогосподарських культур. Маючи широкий екологічний вплив на всі складові
частини навколишнього середовища, - повітря, воду, тваринний і рослинний світ, вони
набувають загальнодержавного природоохоронного значення, що виходить далеко за
межі окремих сільськогосподарських підприємств чи галузей народного господарства.
Ефективне виконання різних функцій полезахисними лісовими смугами залежить
від їх стійкості в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, їх структури і конструкції.
Останнім часом в питаннях створення лісових смуг спостерігається невиправдане
спрощення.
Наприклад, рекомендації створювати 2-3 рядні смуги з однієї деревної
породи, тим часом, як найбільш ефективними є переважно насадження змішаного складу
і складної будови, що становлять замкнуту саморегулюючу систему із властивим їй
середовищем. Такі насадження не тільки стійкіші, проти впливу навколишнього
середовища, але і більшою мірою виконують захисну і компенсаційну роль по
підтриманню біологічної рівноваги порушених діяльністю людини природних зв’язків.
При цьому ширина смуг має бути оптимальною, такою, щоб забезпечувати максимальну
захисну ефективність при мінімальному відведенні під них орної землі.
На Україні полезахисні лісові смуги створені на площі понад 430 тис. га, що разом
з іншими посадками лісових насаджень захищають близько 13 млн. га орної землі. З
ростом цих насаджень у висоту площа захищеної ними орної землі буде збільшуватись.
Полезахисні лісові смуги в зимовий період знижують швидкість вітру, затримують
і рівномірно розподіляють сніг на полях, сприяють підвищенню вологості ґрунту і
поліпшенню мікрокліматичних умов. Під їх впливом покращуються біохімічні, фізичні,
агрохімічні властивості ґрунтів, збільшується збереженість озимих на міжсмугових
ділянках.
Таким чином, на території Донецької області захисні лісові насадження у вигляді
полезахисних смуг потрібно постійно поновлювати, бо вони є невід'ємним елементом
системи заходів, які спрямовані на підвищення врожайності сільсько – господарських
культур.
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РЕКРЕАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ МАСИВІВ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Островська Н.В.
викладач вищої категорії, викладач – методист, Великоанадольський лісовий коледж
Ліси й інші території, що використовується для відпочинку, туризму та лікування,
для задоволення фізичних, естетичних і пізнавальних потреб, називають рекреаційними.
Оздоровчі властивості цих територій найчастіше значно цінніші господарських. Ефект
рекреаційного фактора одиниці площі лісу спеціалісти оцінюють удвічі вище, ніж
вартість вирощеної на цій площі деревини.
Донецька область має дефіцит лісових рекреаційних територій. Вона найбільш
густонаселений регіон України. Тут мешкає близько 9% загальної чисельності населення
України, середня щільність якого складає майже 187 чол./м2.
Донецька область має багаті природні ресурси тут є дивовижні місця і лікувальні
джерела. Національну цінність складають дві заповідні зони: Хомутовська степ і
Святогір’я. В останньому створено національний парк України «Святі гори». М’який
клімат узбережжя Азовського моря, лікувальні грязі, джерела мінеральних, радонових і
столових вод належать до рекреаційних ресурсів області, на базі яких створені курорти:
Маріуполь, Слов’яногірськ, Слов’янськ. Донецька область має 70 об’єктів природнозаповідного фонду, у тому числі філіали Українського степового заповідника, 6
заказників державного значення, серед них колиска степового лісорозведення
Великоанадольський ліс, 10 пам’яток природи, 25 заказників місцевого значення.
Найбільша кількість природно-антропогенних ресурсів зосереджена в
Бахмутовському,
Великоновосілковському,
Краснолиманському
районах,
м.
Краматорськ,
м. Маріуполь.
Рекреаційне господарство Донецької області сформувалося під впливом місцевих
рекреаційних потреб і орієнтується на задоволення попиту населення з усіх основних
видів короткочасного та довготривалого відпочинку.
Кількість туристичних суб’єктів в регіоні складає біля 5% від загальної кількості
зареєстрованих в Україні і займає 7 місце серед інших регіонів.
Ліси не території Донецької області займають 204 тис. га або приблизно 8% всієї
території регіону. Вони не мають промислового значення, а виконують виключно
рекреаційну і природоохоронну роль.
Рекреаційний комплекс Донецького регіону складають санаторії та пансіонати з
лікування, будинків відпочинку, санітарії – профілакторії, бази відпочинку, готелі,
туристичні заклади.
У перспективі основним направленням розвитку рекреаційного лісокористування
слід вважати:
- підвищення рівня засвоєння природо ресурсного потенціалу рекреації шляхом
залучення у функціональне рекреаційне використання лісів захисних
категорій;
- еколого – економічне обґрунтоване додаткове виділення безпосередньо
рекреаційних лісів з концентрацією в них основної маси відпочиваючих;
- підсилення охорони і захисту насаджень з метою підтримки відповідної
екологічної обстановки в лісових біогеоценозах шляхом проведення різних
лісогосподарських і захисних заходів, орієнтуючись на біологічні заходи
боротьби з хворобами та шкідниками лісу, а також заходи по регулюванню їх
відвідування.
Проведені дослідження свідчать, що переважна більшість людей, виїжджаючи
«на природу», надають перевагу відпочинку в лісі. Вони спочатку розташовуються на
узліссі, потім заглиблюються у ліс. Якщо їх багато, а місце відпочинку не впорядковане,
відсутня культура відпочинку, лісові може бути завдано шкоди.
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Відпочинок у лісі, або ж рекреація (за сучасною термінологією), - інтенсивний
вид використання лісових ресурсів. Якщо воно виявляється надмірним, то в лісовому
біогеоценозі порушуються процеси обміну речовин і енергії, взаємозв’язки між
компонентами, відбувається так звана рекреаційна дигресія, яка зачіпає всі компоненти
– від ґрунту до верхнього ярусу деревостану.
Присутність навіть однієї людини, як свідчать спостереження, не минає для лісу
безслідно.
Перш за все витоптується (ущільнюється, перетирається і руйнується) лісова
підстилка на ділянках, що інтенсивно відвідуються відпочиваючими; її маса
зменшується в два рази і більше. Пошкоджуються корені та кореневища рослин,
розташовані в підстилці або безпосередньо під нею. Зникає багато типових лісових трав
– медунка, яглиця, зірочник, квасениця, папороть, барвінок та ін.. На їх місці з’являються
бур’яни, зокрема злаки, непривабливі зовнішньо.
При витоптуванні ущільнюється ґрунт, відбувається зменшення його пористості
та повітря місткості. Так, об’ємна вага ґрунту в непорушених місцях становить 0,85 –
0,88 г/см3, на стежках і дорогах вона збільшується до 1,61 – 1,63 г/см3.
Типові лісові рослини нормально ростуть на ґрунті з об’ємною масою 0,8 – 0,9
г/см3, подорожник – 1,3 – 1,5 г/см3. При 1,7 г/см3 трави рости не можуть. Дерева
відчувають пригнічення росту на ґрунті з такою об’ємною масою: сосна 1,13 – 1,20 г/см3,
береза 1,02 – 1,25, липа 1,22 - 1,44 г/см3.
У дібровах об’ємна вага ґрунту на умовно непорушених ділянках становить 0,93
г/см3, а при збільшенні навантаження до сильно порушеного стану досягає 1,35 г/см3,
тобто зростає в 1,5 рази. Ущільнення ґрунту при всіх степенях інтенсивності
рекреаційного навантаження відбувається тут до глибини 20 см, в більш глибоких
горизонтах зміни неістотні. На витоптаних ділянках водопроникність верхнього шару
ґрунту в 2,7 рази менша, ніж на умовно непорушених ділянках. З цим пов’язано
збільшення непродуктивних втрат вологи на поверхневий стік, фізичне її випаровування.
Ділянки дубових лісів з різними рекреаційними навантаженнями помітно відрізняються
за кількістю рослинних залишків на поверхні ґрунту. Найбільша маса лісової підстилки
(до 10 т/га) нагромаджується на ділянках, де рекреаційні навантаження практично
відсутні. При малому та середньому рекреаційному навантаженні запас підстилки
відповідно в 1,3 та 1,8 рази менший, її товщина зменшується від 2,6 до 0,3 см. З цим
пов’язано погіршення режиму зольного живлення деревних рослин.
У випадку сильного рекреаційного навантаження погіршується приріст дерев по
діаметру і у висоту. На умовно не порушених ділянках кількість сухо вершинних і
сухостійних дерев не перевищує 5%. При малому рекреаційному навантаженні їх
кількість зростає до 14%, при середньому – до 22, при сильному – до 32%. З переходом
від умовно непорушених ділянок до мало -, середньо – і сильно деградованих
зменшується загальна кількість коренів дуба в такій послідовності: 100-75-64-37%.
Найбільш інтенсивна регенерація коренів дуба після їх механічного пошкодження в
експерименті спостерігалась в умовах, де рекреаційний вплив був відсутній.
В умовах інтенсивної рекреації сумарні показники життєдіяльності деревних
рослин – інтенсивність асиміляції, водообміну, рівень біоелектричної активності –
знижується. Так, на ущільнених ґрунтах активність каталази всмоктуючи і дрібних
провідних коренів зменшується більше як 70%. Опір флоеми постійного струму навіть
при малому рекреаційному навантаженні зростає порівняно з контролем у 1,1 рази.
Метаболічний електропотенціал і приріст підросту сосни, що ріс безпосередньо біля
стежки і за 10 м від неї, істотно відрізнялись. Різниця досягала 18-33 мВ, особливо вона
зростала в літній період, коли в лісі масово збирали малину, чорницю, горіхи, гриби,
тобто антропічне навантаження на лісове середовище було найбільш високим.
Під впливом інтенсивної рекреації у дерев поступово зменшується кількість
листя, укорочується хвоя, знижується приріст по діаметру і у висоту, з’являється
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суховершинність, частина дерев всихає, довговічність деревостану зменшується,
порушується його ярусність, змінюється породний склад, затримується природне
відновлення. Підріст починає рости куртинами, він ослаблений, у багатьох екземплярів
часто бувають обламані бруньки, пошкоджені стовбурці. Там, де площа витоптана
більше як на 60%, лісова підстилка зберігається тільки місцями, підріст і підлісок
зникають, насадження розпадається на окремі біогрупи.
У лісі, який інтенсивно використовується для відпочинку, зникають гриби і ягідні
рослини, зменшується кількість птахів, що гніздяться на землі та в нижньому ярусі лісу
(співочий дрізд, соловей, малинівка, волове око, синьошийка та ін.). погіршуються умови
для існування багатьох інших представників тваринного світу, зростає кількість комах –
шкідників і хвороб.
Найчастіше люди концентруються на узліссях, на галявинах, у рідколіссі, біля
лісових водойм, що ускладнює ситуацію.
Рослини легше витримують одноразові навантаження (наприклад, один раз на
сезон), ніж багаторазові (наприклад, щотижня). До рекреаційних впливів найбільш
чутливі молоді ліси. Одним з визначальних факторів стійкості дубових лісів до
рекреаційних навантажень є їх склад. У мішаних багатоярусних насадженнях дуб
біологічно більш стійкий. З супутників для стійкості дуба важливе значення мають
клени, липа граб.
Отже, велику кількість відпочиваючих ліс вмістити не може. Рекреаційне
навантаження на ліс, яке вимірюють кількістю відпочиваючих на одиницю площі за
одиницю часу, не повинно перевищувати визначені межі, оскільки їх перевищення
призводить до незворотного деградування лісового середовища. Ознаками деградації є
зміна видового складу трав’яного покриву, зникнення підросту деревних порід,
збільшення кількості механічно пошкоджених і хворих дерев, поява ділянок землі з
повністю витоптаною трав’яною рослинністю, пересихання джерел.
Ступінь розладнаності насадження оцінюють за 5 – бальною шкалою стадій
дигресії, критеріями для встановлення стадії є відсоток витоптаної площі (доріжок,
стежок, площадок), ступінь ущільнення ґрунту, зміни в трав’яному покритті, в ярусі
підліску, підросту, деревостану.
Як відзначено, рекреаційне навантаження характеризується
кількістю
відпочиваючих, які одночасно перебувають на певній площі під час комфортного
періоду щодня протягом 8 год. при цьому, наприклад, 5 чоловік цілий день (8 год.) в лісі
– те саме, що 40 чоловік протягом 1 год. Середні рекреаційні навантаження поблизу
населених пунктів такі: при 2 тис. мешканців населеного пункту – 11 людино – днів, при
10 тис. – 80, при 20 тис. – 230, при 50 тис. – 700, при 100 тис. – 2000, при 500 – 16000,
при 1 млн. – 40000, при 2 млн. – 95000 людино – днів.
Стійкість лісу до рекреаційних навантажень можна підвищити не тільки шляхом
його благоустрою, а і спеціальними рубками догляду, садінням дерев, підсівом лісових
трав, удобренням ґрунту. При необхідності окремі ділянки можна оголошувати
закритими для відвідування. Тоді первинне трав’яне покриття відновиться через 5 – 6
років. Щоб прискорити цей процес, розпушують ґрунт, удобрюють землю,поливають її
або дренують, при необхідності висаджують дерева та чагарники.
Можливе створення насаджень з цільовою фізіологічною дією на людину:
заспокійливою, кровотворною, бронхолітичною тощо.
Сприйняття, осмислення, оцінка людиною природи залежить від рівня культури
суспільства, від усталених норм поведінки. Відпочинок серед природи – це не тільки
споживання природних благ, а перш за все глибоке її пізнання на основі безпосереднього
емоційного та зорового сприйняття, розуміння особистої відповідальності за її долю.
1.
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КУЗНЯ ЛІСІВНИЧИХ КАДРІВ
Юхимчук Валентина Петрівна
заввідділом екології Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Виховання бережливого ставлення до стану лісів, збереження і збагачення ресурсів
живої і неживої природи, стало в наші дні одним з важливих аспектів екологічного
виховання учнівської та студентської молоді.
У справі збереження і охорони природних багатств найважливішим завданням є
екологічне, трудове навчання молоді, її патріотичне і моральне виховання. Учнівські
лісництва – це потужна сила у формуванні справжніх природолюбів, дбайливих
господарів лісу.
Волинь дуже мальовнича, одна з найбільш заліснених областей України. Тут є
чому повчитися, є задля кого і чого працювати. Адже в процесі роботи в шкільних
лісництвах учні знайомляться не лише з лісом, а й з професією лісівника. Досвід показує,
що більшість молодих спеціалістів, колишніх вихованців учнівських лісництв,
закріплюються на роботі в лісовій галузі за місцем проживання. Отже можна зробити
висновок, що шкільні лісництва окрім виховної, природоохоронної виконують ще й
профорієнтаційну функцію.
Волинський обласний еколого-натуралістичний центр спільно з управлінням
лісового та мисливського господарства координує в області роботу шкільних лісництв.
Їх кількість постійно збільшується, що вимагає від нас особливої уваги у наданні
методичної допомоги, в організації роботи як вже існуючих, так і новостворених
учнівських об’єднань, починаючи від програмного забезпечення, оформлення
документації до розробки тематики дослідницької роботи і надання допомоги в
організації навчального процесу.
Сьогодні в області нараховується 42 учнівські лісництва, що охоплюють близько
1500 школярів.
На базах окремих лісогосподарських підприємств обладнано кабінети шкільних
лісництв з метою створення оптимальних умов для проведення навчальних та
практичних занять з лісового господарства, організації дослідницької роботи, здійснення
допрофесійної підготовки юних лісівників, залучення їх до участі у Всеукраїнських
конкурсах та операціях.
Члени учнівських лісництв активні учасники трудових акцій , операцій, зокрема:
«Майбутнє лісу у наших руках», «Посади дерево» , «Зелений паросток майбутнього,
«Чиста Україна – чиста Земля», «Мурашка», «Шпаківня», «Добра зима», «Зелена
аптека», «Жолудь», «Ліси для нащадків» та ін. Під час їх проведення члени учнівських
лісництв здійснюють насадження дерев на нових площах, закладають шкілки,
огороджують та розселяють мурашники, збирають насіння дерев, заготовляють корми
для підгодівлі тварин взимку, збирають лікарську сировину, виготовляють та
розвішують годівнички , шпаківні, дуплянки, проводять патрулювання у
пожежонебезпечний період, просвітницьку роботу серед ровесників, громадськості села.
У рамках традиційної всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» у
Троянівському лісництві Городоцького лісгоспу (Маневицький район Волинської
області) руками вихованців учнівського лісництва під керівництвм Л. В. Семенюк було
посаджено 10,1 га лісу сіянцями сосни звичайної, які власноруч вирощували й доглядали
в розсадниках. У минулому році учнями було посаджено 20 га лісу, які зараз знаходяться
під пильним доглядом наших лісників.
Восени волинські лісівники організували акцію «Ліс – не смітник! Він має бути
чистим» з прибирання лісу та довколишніх територій. До роботи залучили представників
влади, громади та учнівської молоді. Так, спільно з працівниками лісогосподарського
підприємства, лісовою охороною лісництв вихованцям учнівських лісництв вдалося
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очистити від сміття понад 36 гектарів лісу, придорожніх та прибережних територій.
Загалом під час акції ліквідували 58 несанкціонованих сміттєзвалища.
Але перш за все шкільне лісництво – це зелена лабораторія, де школярі вчаться
досліджувати оточуючий світ, де прищеплюється любов до природи, до рідного краю.
В процесі проведення дослідів з лісовими культурами в учнів виробляються певні
трудові вміння та навички вирішувати ряд екологічних завдань. Велике і педагогічне
значення правильно організованої дослідницької роботи. Адже учні не тільки надають
своєю працею допомогу лісовому господарству, але й пропагують нові досягнення науки
і передової практики з лісівництва. Спостереження та дослідницька робота в лісі у
великій мірі залежить від тематики методично правильно закладених і проведених
дослідів та спостережень, об’єктивної оцінки їх результатів.
Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня.
Формування науково – дослідницьких вмінь в школярів – процес складний і
довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі.
А тому завдання вчителя – керівника – поступово й методично формувати науково
– дослідницькі навики, здійснюючи постійний контроль за виконання учнями
науково - дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати
найкращі, найбільш ефективні шляхи виконання роботи, розчленовувати її на певні
складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою,
а також з’ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.
Свої дослідження учні проводять, як правило в лісі, вивчаючи екологічні
особливості росту та зникнення трав’янистих рослин, екологію окремих тварин лісу,
птахів, які в достатній кількості поширені на території області, так і рідкісних.
Юні лісівники мають можливість захищати власні дослідження спочатку на рівні
шкільних конференцій, де удосконалюються знання з біології, а також проходить
процес формування першочергового комунікативного навику. Учні не лише
презентують свої дослідження, але і дискутують про рівень науковості роботи,
вивчення її теоретичної частини, через застосування біологічних методів. Захист
науково-дослідницьких робіт членами учнівських лісництв на обласному зльоті показав
їх високий рівень та різноплановість тематики.
Зокрема визнано переможцями у конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт обласного зльоту учнівських лісництв та нагороджено грамотами управлінь освіти
і науки, лісового та мисливського господарства облдержадміністрації, цінними
подарунками членів учнівських лісництв за такими темами «Лісова рослинність
урочища «Нечемне»; «Орнітофауна мішаних лісів Колківського лісництва»; «Вплив
строків розселення на приживлюваність мурашиних відводків»; «Створення екомережі
– інтегральний метод збереження біологічного і ландшафтного різноманіття» та ін.
З метою профорієнтації школярів проводяться екскурсії на підприємство,
зустрічі з ветеранами галузі, працівниками лісового господарства , колишніми членами
учнівських лісництв, що стали студентами Шацького лісного коледжу, Луцького
національного технічного університету, Волинського національного університету ім.
Лесі Українки.
З метою профорієнтації в учнівських лісництвах Ківерцівського району
проводяться зустрічі з ветеранами галузі, з працівниками виробництва, екскурсії на
підприємство, в урочище Лопатень.
Виховання бережливого ставлення до лісів, збереження та збагачення ресурсів
природи рідного краю, стало в наші дні одним з важливих аспектів екологічного
виховання молоді.
«Багато лісу – бережи, мало – не губи, а якщо немає лісу – посади» - це тільки
одна із засад роботи юних лісівників Волині, яка повинна бути близькою і для кожного
громадянина нашої держави, знаючи, що у кожній квітці і маленькому деревцю є стільки
любові і добра.
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УДК 626.873
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ТОРФОВИХ ГРУНТАХ
В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Левченко Валерій Борисович
кандидат с.-г. наук, доцент
Стадник Оксана Олександрівна
завідуюча інструктивно-методичним відділом
Житомирський національний агроекологічний університет
Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Житомирської обласної ради
На основі даних обстеження торфових грунтів урочищ Слобідського та
Любовицького лісництв ДП „Малинське ЛГ”, а також проведеної оцінки лісорослинних
умов після проведення гідромеліоративних заходів, розроблена науковообгрунтована
енерго та ресурсозберігаюча технологія комплексних заходів по створенню стійких
лісових насаджень. Проведено моніторинг лісових насаджень на торфових грунтах в
умовах ДП „Малинське ЛГ”, а також оцінено потенційні можливості щодо їх заліснення
та раціонального використання.
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Сучасний екологічний
стан лісів зумовлюється як рівнем та інтенсивністю антропогенного впливу на них, так і
зростаючим техногенним навантаженням, що порушує природну стійкість і
середовищеформуючі функції лісових екосистем. Лише за останні тридцять років в
Україні від промислових викидів загинуло 2,5 тис. га лісових насаджень, радіаційного
забруднення через аварію на ЧАЕС зазнали близько 3,5 млн. га лісів, що в свою чергу
становить 40% від загальної їх площі. Щороку, потреба народного господарства України
в деревині постійно зростає. При цьому, лісо-рослинні ресурси в більшості регіонів
країни залишаються незмінними, а подекуди вони і зовсім зменшуються. Невичерпність
їх на сьогоднішній день повністю неможлива без своєчасного відновлення деревостанів
які вирубуються як в процесі проведення рубок догляду, так і рубок головного
користування [1]. Відновлення потребують також ділянки, на яких ліс загинув від
стихійних лих (пожеж, вітровалів, буреломів, всихання внаслідок зміни природнокліматичних умов тощо), а також на ділянках, що були порушені внаслідок
антропогенної діяльності – зокрема безконтрольного видобутку бурштину. Слобідське
та Любовицьке лісництва ДП “Малинське ЛГ” розташовані в зоні Житомирського
Полісся з перевагою в лісових масивах соснових деревостанів і наявністю значних площ
перезволожених лісових масивів (перехідних та низових боліт). Значні ділянки
заболочених земель мають запаси торфу. Добування торфу для господарських цілей
призводить до того, що вироблені торфовища стають досить значною частиною
порушених земель, які значно відрізняються за своїми характеристиками і вимагають
дещо специфічних заходів щодо їх поновлення [4]. Вироблені торфовища можуть бути
відновлені з метою подальшого лісогосподарського використання, для створення
водойм, або лісових культур сосни звичайної. Напрям лісовідновлювальних робіт
здебільшого залежить від способу добування торфу, товщини залишкового шару,
гідрологічних умов [3].
Слід зазначити, що торфові виробки в умовах Слобідського та Любовицького
лісництв представляють собою специфічні ділянки лісової місцевості, які
характеризуються певною неоднорідністю рельєфу, наявністю залишкового шару торфу,
безпосереднім виходом на денну поверхню підстеляючих пісків, що обумовлює
різноманітність водно-фізичних і хімічних показників торфової виробки. Більшість
102

м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

торфових виробок в урочищах цих лісництв характеризується різким пониженням
місцевості. Враховуючи вищесказане, комплекс робіт по створенню лісових культур на
торфових грунтах Слобідського та Любовицького лісництв передбачає наступні заходи:
вивчення природнокліматичних умов; дослідження фізичних, водно-фізичних і хімічних
властивостей торф’яників, характеру торфових виробок; вивчення будови рельєфу,
поверхні торфорозробки, динаміки вологості верхнього шару мінерального грунту;
вивчення динаміки природного заростання торфових виробок; розробка технології
заліснення торфових виробок в умовах Слобідського та Любовицького лісництв ДП
«Малинське ЛГ».
Об’єкти та методика досліджень. Природнокліматичні умови району поширення
торфяників вивчались за синоптичними даними метеостанцій Коростень та Житомир, а
також матеріалами лісовпорядкування. Даний район характеризується середньорічною
температурою в межах +7°С, річна кількість опадів становить близько 400 мм, коефіцієнт
зволоження - 1,4 - 1,5. Тут поширені переважно свіжі та вологі бори й субори.
Заболоченість території досить висока (понад 30%). Вологі бори займають біля 45% і
вологі субори 37%. Біля 20% складають сирі середньо-зволожені типи лісорослинних
умов. Середній склад насаджень 6С2Д1Вл1Б. В трав'янистому покриві найбільш
поширеними є: брусниця, чорниця, журавлина, багно (рододендрон червоний,
рододендрон жовтий) та інші види. Значення деяких фізичних та фізико-хімічних
властивостей торф'яників Слобідського та Любовицького лісництв наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика фізико-хімічних властивостей торф'яників Слобідського та
Любовицького лісництв ДП «Малинське ЛГ»
Фізико-хімічні показники торфу
Одиниці виміру
Значення
Продуктивна волога на глибині 0-100 см, мм
192
Щільність
г/см3
0,16
3
Щільність твердої фази
г/см
1,24
рНсольове
4,3
Гідролітична кислотність
мг-екв. /100 г
10,7
Сума увібраних основ
мг-екв. /100 г
9,0
Вміст азоту
мг/100 г
30,4
Рухомий фосфор
мг/100 г
6,8
Обмінний калій
мг/100 г
3,0
Ефективне заліснення торфяників можливе лише після детального їх обстеження і
виділення однотипових площ за категоріями лісорослинних умов. В результаті
обстеження було виявлено, що характер поверхні торфових виробок Слобідського
лісництва переважно має плоско-хвилястий характер, що за класифікацією Заснянського
П.С. (1974) відповідає низинним і перехідним болотам. Прокладені нівелірні ходи
показали, що мікрорельєф торфових виробок - це плоска поверхня з поступовим
чергуванням підвищених і понижених місць з наявністю в окремих місцях неглибоких
западин або блюдце подібних понижень.
Результати досліджень. На основі маршрутно-рекогносцирувального обстеження
й аналізу пронівельованих профілів, нами було виділено три категорії торфових виробок
(таблиця 2). Найбільш поширеними в умовах Слобідського та Любовицького лісництв
ДП „Малинське ЛГ” є торф'яники 2 - ї категорії, які становлять більше 60% території.
Таблиця 2
Загальна характеристика торфових виробок в умовах Слобідського лісництва
ДП „Малинське ЛГ”
Категорія Площа, ЛісоЗагальна характеристика
Запроектовані
га
рослинні ділянки
заходи
умови
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Порівняно підвищена ділянка,
місцями залишки торфу до
1
6,2
А – В2-3
заліснення
15 см, ґрунтові води на глибині
0,5-0,6 м
Плоско
хвиляста
ділянка,
залишки торфу 10-20 см,
ґрунтові води на глибині 0,2-0,5 заліснення
2
34,5
В4
м,
можливе
короткочасне
затоплення
Пониження із залишковим
3
9,4
В3 – В4
шаром торфу до 30 см, заліснення
періодично перезволожене
Слід відмітити, що глибина залягання ґрунтових вод у великій мірі залежить від
стану осушувальної системи. В місцях, де осушувальна мережа замулена чи зруйнована,
зволоженість ділянок вища, навіть надмірно зволожена. Отже, гідрологічний режим
торфових виробок у значній мірі потрібно регулювати рівнем води в осушувальній
системі.
Природне заростання торфових виробок проходить нерівномірно і має певну
динамічність. На свіжих розробках (особливо на ділянках 3-ї категорії) ростуть іван-чай,
осоково-очеретяні, місцями осока, ситник, пухівка, які слабо вкривають поверхню і це
не є серйозною перешкодою для природного поновлення лісостану. На двохрічних
розробках трав'яний покрив більш густий, зокрема злаки і осоти починають утворювати
дернину. В травостої з'являються такі види як рогіз, хвощ та інші. Густота, видовий склад
травостою, крім давності торфової виробки, обумовлюється ще й категорією ділянки,
про що свідчать дані таблиці 3.
Таблиця 3
Характеристика видового складу природної рослинності на торфорозробках
в умовах Любовицького лісництва ДП „Малинське ЛГ”
Категорія Ступінь покриття Кількість Основні види трав'янистої
поверхні,
видів,
рослинності
%
шт.
ястребинка, калерія, булавоносець,
1
12
10
калерія
іван-чай,
ситник,
булавоносець,
2
45
22
чорнобиль, ястребинка
3
75
50
ситник, осоти, хвощ
Характер ґрунтових профілів ділянок 1-ї та 3-ї категорії близький між собою, з тією
лише різницею, що на ділянках 1 - ї категорії відсутній торф, а на виробках 2 - ї категорії
шар залишкового торфу має товщину до 20 см. Враховуючи те, що під заліснення
плануються ділянки 2, 3, то для них нами і розроблялася відповідна технологія створення
лісових культур.
Агротехніка вирощування лісових культур на розроблених торф’яниках передбачає
комплекс технологічних прийомів, які включають наступні головні операції: обробіток
та удобрення ґрунту, вапнування, посадка культур сосни звичайної та догляд за
культурами. Перш за все необхідно провести глибокий обробіток ґрунту із внесенням
відповідних норм мінеральних добрив. Обробіток ґрунту під лісові культури полягає в
наданні йому відповідних властивостей, які в комплексі створюють найбільш сприятливі
умови для приживлення лісових культур і їх росту. У процесі обробітку ґрунту йому
надається відповідна структура шляхом механічного подрібнення на агрегатні стани,
поліпшується аерація ґрунту, водний режим, знищується небажана рослинність,
активізується життєдіяльність ґрунтової мікрофлори, що забезпечує активізацію
мінералізації запасів органічної речовини і накопичення необхідних для рослин
104

м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

мінеральних поживних речовин у доступній для їх засвоєння формі. Крім того, обробіток
ґрунту створює умови для кращого загортання кореневих систем садивного матеріалу.
Системи і способи обробітку ґрунту під лісові культури обирають відповідно до категорії
лісокультурної ділянки та умов природної зони. На торфових виробках застосовують
переважно частковий обробіток ґрунту за допомогою фрез і дискових лісових борін.
Фрези добре розпушують ґрунт, чим забезпечують найбільш сприятливі умови для росту
лісових культур.
Враховуючи те, що торфові виробки мають кислу реакцію, необхідно провести
вапнування для нейтралізації гідролітичної кислотності. Оскільки згідно існуючих
рекомендацій для заліснення нами обрані лісові культури, які добре переносять ґрунтову
кислотність, то розраховану дозу вапна зменшуємо на ¼, що також здешевить вартість
робіт з біологічнго відновлення торфових виробок. Для зменшення витрат на вапнування
проектується внесення вапна смугами по поверхні ґрунту перед фрезерним обробітком.
Фреза МФ-0,9 добре перемішує залишковий торф з материнським піском, що створює
потрібні умови для механізованої посадки лісових культур.
Торфові ґрунти містять, як правило, значну кількість азоту (3% і більше), менше
фосфору і збіднені калієм та мікроелементами. Крім того, згідно наших обстежень
торфових виробок з'ясовано, що це бувші низинні і перехідні болота, зольність котрих
досить висока і на сьогоднішній день становить близько 25-35%. Таким чином, розробки
не потребують додаткового внесення азотних добрив. Тому для покращання поживного
режиму торфових виробок, пропонуємо внесення тільки фосфорних та калійних добрив
(Р60К90), а також мікродобрив, що містять мідь, молібден, бор.
Для збагачення земель, що відведені під лісові насадження, органічною речовиною
слід проводити посів сидеральних культур в міжряддях лісових насаджень до зімкнення
крон. Перевагу слід віддавати люпину багаторічному (Lupinus polyphyllus), оскільки він
найменш вимогливий до ґрунтів і дає високі врожаї зеленої маси. Посів люпину
багаторічного здійснюємо після посадки саджанців і сіянців лісових культур на
лісотехнічних ділянках № 1 та № 2 відповідно (орієнтовно кінець квітня – початок
травня).
Основним методом лісокультурного виробництва на даний час є посадка.
Садивний матеріал, завезений на лісокультурну ділянку, потрібно негайно загорнути
землею, щоб запобігти навіть незначному висиханню кореневої системи. Сіянці
загортають у рівчаки на глибину, що становить 1/4 їх висоти. Найкраща пора для садіння
1 декада березня. У цей період спостерігається найінтенсивніше коренеутворення.
Найбільш ефективним є механізоване садіння сіянців та саджанців з відкритою
кореневою системою. У процесі механізованого садіння корені рослин щільно
загортаються землею, не допускається загинання коренів у ґрунт, утворення пустот біля
них.
До лісокультурної ділянки № 1 віднесено ділянку торфової виробки 2-ї категорії.
Ґрунтовий розріз, закладений в центрі ділянки має наступну будову:
0-15 (20) см - залишковий торф коричневого чи темно-коричневого кольору із
залишками дрібного коріння і домішкою піску;
15-(20)- 85 (95) см - пісок зв'язний, дрібнозернистий, темно сірого кольору, перехід
поступовий;
85 (95)см і > - пісок розсипчастий сизувато-сірого кольору з плямами оглеєння,
мокрий.
Флористичний покрив відсутній, поверхня ділянки досить рівнинна. За характером
лісорослинних умов в перспективі сформується вологий субір - В3. Враховуючи
вищевикладене і на основі загального аналізу природних умов та результатів досліджень
рекомендуються наступні лісокультурні прийоми на лісокультурній ділянці № 1:
а) система культур: суцільні послідуючі культури на торфовій виробці без
природного поновлення;
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б) тип і спосіб змішання: деревний кулісами для зменшення антагонізму між
сосною і березою;
в) склад лісових культур: 7рядів сосни звичайної та З ряди берези повислої;
г) схема змішування і густота лісових культур наступна:
С–С–С–С–С–Б–Б–Б
С–С–С–С–С–Б–Б–Б
С–С–С–С–С–Б–Б–Б
0,5 х 0,7
С–С–С–С–С–Б–Б–Б
2,5 х 2,5
Отже, загальна густота лісових культур: 7,2 тис. шт. на 1 га, в т.ч. сосни 5 тис.,
берези - 2,2 тис;
д) метод і спосіб створення лісових культур: посадка механізована весною 2-х
річними сіянцями сосни звичайної та берези повислої з власного розсадника;
ж) система і спосіб підготовки ґрунту: частковий, смугами за допомогою фрези
МФ-0,9 для кращого перемішування залишкового шару торфу з материнською породою
(піском);
з) догляд за культурами в рядах (рихлення і прополка на протязі 4-х років).
У таблиці. 4 наведена потреба садивного матеріалу для лісокультурної ділянки №
1.
Таблиця 4
Розрахунок потреби і вартість садивного матеріалу для лісокультурної
ділянки № 1

Деревні породи

Вік,
років

Потрібно,
тис. шт.
на 1 га

Вартість,
грн.
за
на
всю
1 тис.
площу
шт.

на
всю
площу

Сосна звичайна
2
5
117
26,0
3042,0
Береза повисла
2
2,2
51,5
23,0
1184,5
7,2
168,5
4226,5
Всього:
З метою застосування для посадки лісосадивної машини, передбачається
використання 2-х річних сіянців як сосни, так і берези. Терміни весняної посадки дещо
пізніші, ніж на вирубці, тому, що торфова виробка більш зволожена і потрібне певне
просихання поверхні для забезпечення нормальної роботи механізмів на посадці. Тому
після викопування, садивний матеріал слід покрити грунтом або соломою. Орієнтований
час садіння – кінець березня.
До лісокультурної ділянки № 2 віднесено понижену ділянку торфової виробки 3-ї
категорії. Ґрунтовий розріз, закладений в центрі цієї ділянки має таку будову:
0-35(40) см - торф темно-коричневого кольору з залишками деревини, середньо
розкладений;
35 (40)см і > - пісок пухкий, дрібнозернистий, сірувато-сизого кольору з іржавими
плямами оглеєння.
Товщина залишкового торфу обумовлюється характером будови мікрорельєфу
материнського піску: в пониженнях шар торфу більший і навпаки, хоча зовнішній вигляд
ділянки досить рівнинний. Ґрунтові води виходять майже на поверхню (влітку на глибині
0,3 - 0,5 м). За характером лісорослинних умов це В3-4 з переходом в С3 - C4. З
врахуванням специфічності лісорослинних умов на цій ділянці проектують наступні
організаційно-технічні елементи:
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а) система культур: суцільні послідуючі культури на торфовій виробці без
природного поновлення;
б) тип і спосіб змішування: деревний, кулісами (ряд ялини, ряд вільхи чорної);
в) склад лісових культур: 5 рядів ялини 5 рядів вільхи чорної;
г) схема змішування і густота лісових культур:
Я – Вл – Я – Вл
Я – Вл – Я – Вл
0,7
Я – Вл – Я – Вл
2,5
Загальна густота лісових культур - 5,7 тис. на 1 га, в т.ч. ялини 2,85 і вільхи чорної
2,85 тис. шт.;
д) метод і спосіб створення лісових культур: посадка механізована весною 2-х
річними саджанцями ялини та однорічними сіянцями вільхи чорної;
ж) система і спосіб підготовки ґрунту: суцільний - оранка плугом ППН-40 на
глибину 45 см з послідуючим фрезеруванням смугами фрезою МФ-0,9 для
переміщування торфу з піском на глибину 20 см;
з) догляд за культурами механізований культиватором КЛБ-1,7 і ручний в рядках
посадки на протязі 4-х років згідно розробленого графіку.
У таблиці 5 приведений розрахунок потреби садивного матеріалу і його вартості
для лісокультурної ділянки № 2.
Розрахунок загальної потреби садивного матеріалу і його вартості зроблено з
врахуванням збільшення потреби садивного матеріалу на 10% на відпад. Технологія
проведення робіт по створенню лісових культур аналогічна попередній ділянці, таблиця
5.
Таблиця 5
Розрахунок потреби і вартості садивного матеріалу для лісокультурної
ділянки № 2
Потрібно, тис. шт.
Вартість,грн.
Вид
Вік,
на
за
на
Породи
садивного
років
на 1 га
всю
1 тис.
всю
матеріалу
площу
шт.
площу
Ялина
саджанці 2
2,85
31,2
31,0
967,20
звичайна
Вільха
сіянці
2
2,85
31,2
25,0
780,0
чорна
5,7
62,4
1747,2
Всього:
Агротехнічний догляд за насадженнями полягає у збереженні вологи за рахунок
зменшення випаровування з поверхні ґрунту для розпушення ґрунту, знищення бур'янів,
які конкурують з лісовою рослинністю за поживні речовини і вологу, створення
необхідної аерації верхніх шарів ґрунту.
До агротехнічних доглядів належать: розпушування ґрунту в рядках з одночасним
знищенням бур’янів; обкошування сіянців ялини звичайної і вільхи чорної уздовж
посадкових рядків і в рядках.
Всього за перший рік росту рослин проводять 5-6 доглядів за ґрунтом, потім менше
до зімкнення крон. Надалі періодично вирубують кущі і екземпляри другорядних
деревних порід, що відноситься до рубок догляду за лісом. План проведення
агротехнічних доглядів за культурами наведений в таблиці 6.
Таблиця 6
Графік проведення агротехнічних доглядів за культурами
на місцях заліснення торфорозробок
Роки після Вегетаційний період (декада)
Кількість
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серпень

липень

червень

травень

посадки

доглядів
в рядках

1
1
1
2
3
2
2
3
2
2
2
4
3
1
Технологічна собівартість створення лісових культур на ділянках бувших
торфорозробок, особливо 1 та 2 складає 31257,82 грн.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізовано та
опрацьовано дані про можливість відновлення ділянок лісового фонду України, що
перебували під торфорозробками в умовах Слобідського та Любовицького лісництв ДП
«Малинське лісове господарство». Запропоновано науковообгрунтовані заходи по
залісненню територій після закінчення добування торфу в умовах урочищ ДП
«Малинське ЛГ». Рекомендовано енерго та ресурсозберігаючу технологію по
залісненню ділянок після проведення торфорозробок. Оптимізовано породний склад та
схеми змішування при залісненні торф’яників та відновлення лісостану на територіях
порушених внаслідок антропогенної діяльності людини.
В подальшому планується сконцентрувати увагу на дослідженні та оптимізації
технології енерго та ресурсозберігаючого лісозахисту культур, створених на торфових
землях, порушених внаслідок антропогенної діяльності людини.
Література:
1. Калінін М. І. Лісові культури і захисне лісорозведення. / М. І. Калінкін // – Львів:
Світ, 1994. – 296 с.
2. Калиниченко М. П. Лесовосстановление на выробках. / М. П. Калиниченко – М.:
Лесная промышленность, 1983. – 325 с.
3. Сладковський Г. П. Веремеєнко С. І. Раціональне використання та охорона
земельних ресурсів. / Г. П. Сладковський, С. І. Веремеєнко. – Рівне: РДТУ, 1999. – 116 с.
4. Харченко Ю. В. Стан і динаміка лісового фонду Харківської області. / Ю. В.
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СТВОРЕННЯ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
Підлісна Надія Анатоліївна
«Учнівське лісництво» Державне підприємство «Клавдіївське лісове господарство»
Створення учнівського лісництва в осанні роки стало актуальним і на даному етапі
є найперспективнішим шляхом в екологонатуралістичному вихованні учнівської молоді.
З цією метою в 1995 році було створене Пилиповицьке учнівське лісництво.
Воно здійснює профорієнтаційну роботу, займається екологічною освітою і
допомагає ДП «Клавдієвському лісгоспу» в створенні лісових культур і догляді за ними.
Учнівське лісництво працює за завданями і під керівництві фахівців Обласного
управління лісового господарства, національного ботсаду М.М. Гришка НАН України,
лісогосподарського факультету університету Біоресурсів, ДП «Клавдієвському
лісгоспу», відділу освіти, Бородянської райдержадміністрації.
Координаційну роботу здійснює екологонатаралістичний відділ комунального
закладу Київської обласної ради, центр творчості дітей та юнацтва Київщини.
Серед першочергових завдань членів учнівського лісництва – проведення
наукових та практичних робіт зі збереження « зелених легенів» планети, їх вирощування
та догляду.
З 2003 року учнівське лісництво постійно бере участь у конкурсах різного рівня
– районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних: ( «юний селекціонер», « до
чистих джерел», « збережи ялинку», « парки – легені міст і сіл», « ліси для нащадків», «
людина та ліс», тощо), займаючи призові місця, стають переможцями конкурсів.
В 2002 році стали переможцями всеукраїнського конкурсу «На краще шкільне
лісництво» і в 2003 році в складі делегації від України стали учасниками Першого
всеросійського зїзду шкільних лісництв в Москві, а в 2005 році стали призерами
міжнародного юніорського конкурсу і серед 39 делегацій зі всього світу вибороли
спеціальний приз « Зелена планета» із п’яти можливих.
З 2007 року представляє Київську область на Всеукраїнському зльоті учнівських
лісництв та першими провели практикум для представників учнівських лісництв з усієї
країни на території закріпленій за учнівським лісництвом, що знаходиться в межах ДП
«Клавдієвський лісгосп» Клавдієвському лісництві.
А в 2010 році за результатами роботи стали володарями Золотого кубка
обласного рейтингу « Лідер позакласної освіти першого десятиліття 21 століття».
З 2007 року учнівське лісництво презентує Київську область на всеукраїнських
зльотах шкільних лісництв. І Зліт відбувався в Київській області і, зокрема, практикум
на території учнівського лісництва ДП «Клавдіївський лісгосп» - І місце, ІІ зліт – м.Суми,
3 місце, ІІІ зліт – м. Рівне, 3 місце, ІV зліт – м. Чернівці, 3 місце, V зліт – м. Кіровоград,
3 місце, VI зліт – м. Івано-Франківськ, гран-прі. 7 зліт м Киів -1місце 8зліт м.Луцьк«2місце. 9зліт м. Хмельницький-3 місце. 10зліт м. Черкаси 3місце.
Експериментальна і дослідницька робота учнів членів учнівського лісництва
проводиться відповідно до угод з науковими установами та вищими навчальними
закладами.
В перспективі:
1. Створення нових проектів, що стосуються екологічного відтворення та
захисту лісів а також зникаючих видів рослин та тварин;
2. Укладання прямих угод з профільними навчальними закладами про вступ
учнів на навчання;
3. Налагодження контактів з учнівськими лісництвами Білорусії, Польщі,
Фінляндії, Росії, Вірменії.
Поряд з досягненнями та перспективами є ряд проблем в організації роботи
учнівського лісництва:
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В зв’язку з тим, що об’єкти дослідження знаходяться на значних відстанях,
виникають проблеми з підвезенням учнів;
Не всі передбачені угодами роботи можуть бути виконаними в звязку з тим, що вік
учнів складає 13-15 років.
Учнівське лісництво знаходитьсь в четвертій зоні підвищеного радіологічного
контролю, що часто позначається на здоровї і самопочутті дітей.
Значну методичну підтримку отримуємо від КЗКОРЦТДЮК та матеріальнотехнічне забезпечення отримуємо від ДП «Клавдієвський лісгосп». Науковій супровід
від доктора с/г Клименко Ю. А. національного ботсаду М.М. Гришката та доктора
біологічних наук Черняка В.М. викладача Білоцерківського університету.
Робота учнівського лісництва, це захоплення, гра, але в майбутньому це вкаже
багатьом дорогу в життя, не даремно в селі проживає не одна династія лісників.
Організація роботи кабінету шкільного лісництва
Кабінет учнівського лісництва розміщений на територіЇ садиби Клавдіівського
лісництва ДП Клавдіівський лісгосп. За адресою смт. Клавдієво-Тарасове.
Бородянського району вул. Вербна
Кабінет працює кожного вівторка та четверга з 14 по 17 годину.
проводяться семінари.
лекціі
зустрічі з представниками інших областей по обміну досвідом.
консультаціЇ з представниками лісгоспу.
Навчально-матеріальне забезпечення кабінету.
Кабінет забезпечений меблями:
- столи та стільці на 20 осіб;
- демонстраційна стінка – шафа для розміщення навчального та демонстраційного
матеріалу;
- трибуна для доповідача;
- навчальні стенди: Червона книга рослин; правила поведінки в лісі; науководослідницькі роботи юних лісівників; Книга історіЇ роботи учнівського лісництва;
Статистика виконанних робіт за 10 років; Робота в світлинах;
Портрети вчених лісоводів; Стенд колекція насіння деревних порід; Основні
хвороби лісу; ГербаріЇ лісових порід в папках; Грамоти якими нагороджено учнівське
лісництво в рамках;
- Банери;
- Спеціальна лісівнича література;
- Кінокамера;
- Фотоапарат;
Шкільний кабінет біологіЇ
Розміщений за адресою: с. Пилиповичі, Бородянського району, вул. Шевченко
112.
Оснащений:
При утворенні учнівського лісництва 1996 році відремонтований силами ДП
«Клавдієвський лісгосп».
Надані посібники для роботи учнівського лісництва:
Стенди:
Червона книга рослин та тварин;
Еволюція розвитку тваринного та рослинного світу
Демонстраційний стіл;
Телевізор;
Радіомікрофони;
Система ДВД;
Компютер подарований Держ комітетом лісового господарства в 2002 році.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ
ПРИРОДООХОРОННОЇ, ПРОПАГАНДИСЬКОЇ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІУЧНІВ В УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВАХ
Стукал Ніна Іванівна
керівник Дорогинського учнівського лісництва Фастівського районного
етнографічного центру Київської області

еколого-

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства величезне значення має
педагогічний аспект охорони природи, тобто відповідне виховання дітей. Охорона
природи засобами освіти, поширення серед населення природоохоронних знань найголовніше гасло сучасності. Основне завдання - виховання в юних лісівників
природоохоронного мислення. Дуже важливо, щоб кожен вихованець гуртка мав хоча би
мінімум знань про стан землі, води, лісів, рослин, тварин, а головне, що потрібно робити
для їхнього збереження. Надзвичайно важливі ці знання для обдарованих дітей, тому, що
вони є основою, яка забезпечить професійну профільну підготовку талановитої молоді
до продовження навчання у ВНЗ, самостійної науково-практичної діяльності за обраним
фахом.
Головним орієнтиром у його роботі є безпосереднє спілкування з природою. Юні
лісівники не тільки вивчають біологію рослин і тварин, але й на практиці застосовують
свої знання. Кращий спосіб виховання-конкретна справа. Це збирання насіння лісових
порід і висівання його у розсаднику і коробах, висадження дерев, підгодівля тварин і
птахів взимку, догляд за лісовими посадками, охорона комах, птахів, тварин, проведення
біотехнічних заходів
з догляду за мисливською фауною, догляд за шкілкою
декоративних рослин, роботи в лісовому розсаднику.
Тому логічно, що ми працюємо над розв’язанням проблеми «Формування
екологічної культури і мислення вихованців засобами учнівського лісництва».
Теоретичних і практичних знань щодо вирощування і охорони лісу учні набувають
у процесі вивчення основ лісництва на заняттях гуртка юних лісівників. У процесі
викладання основ лісництва, практичних робіт у лісі розкриваю вихованцям гуртка
основні положення природоохоронної роботи, збереження та збагачення флори і фауни
рідного краю. Для цього використовую широке коло сучасних педагогічних технологій і
методів, а саме:
-метод проектів (науково-дослідницькі роботи, екологічні проекти);
-інформаційно-комунікативні технології (сьогодні без них не можливе повноцінне
проведення занять, оформлення результатів дослідницьких робіт, пошук інформації в
Інтернеті, використання програмно-педагогічних засобів навчання),
-інтерактивні технології.
Під час проведення занять з основ лісівництва використовую роботу в парах,
групах, мозковий штурм, мікрофон, джиг-со, дерево рішень, павутинка, метод Ривіна,
тощо.
Переважно більша частина навчального часу в учнівському лісництві відводиться
на заняття в лісництвах. Матеріальне забезпечення таких занять здійснюють працівники
лісового господарства, надаючи матеріальну базу лісництва для проведення занять. В
учнівському лісництві широко користуємося ідеями та методами трудового виховання.
Пізнання природи та її таємниць пов’язане з трудовою діяльністю вихованця гуртка.
План учнівського лісництва передбачає цілорічний цикл завдань, складених
спільно з Фастівським лісгоспом. Школа і лісгосп уклали договір з врахуванням задач,
які стоять перед лісовим господарством.
Але не тільки суто лісовими справами займаються діти. Теми занять
найрізноманітніші. Учні із задоволенням беруть участь в акціях „Ліси для нащадків”,
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«Майбутнє лісу в твоїх руках», „День Землі”, „Двомісячник довкілля”, «Птах року»,
«Зустрічаймо пернатих друзів», Годівничка тощо.
Учнівське лісництво вже багато років служить кузнею для лісового господарства.
Випускникі вступають до лісогосподарських факультетів, на ландшафтний дизайн і
зелене будівництво в університети і коледжі, залишаються працювати у рідному
лісгоспі. За час свого існування дружина юних лісоводів зробила немало добрих справ.
Вони взяли на облік і оберігають мурашники, виготовляють та розвішують штучні гнізда
та годівнички для птахів, ведуть фенологічні спостереження. Важко сказати, чи багато із
добровольців-помічників лісоводів виберуть у житті “лісову” дорогу, але уроки любові
до рідної природи відізвуться в інших справах.
У справі природоохоронного виховання дітей важливу роль має організація
екологічної стежки. Головне призначення екологічної стежини «Дивосвіт лісу» створення умов для цілеспрямованого виховання екологічної культури молоді.
Прокладена в лісовому масиві екостежина, виконує ряд завдань:
• навчальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи;
• виховання екологічно грамотної культури поводження
людини в
навколишньому середовищі;
• виховання любові до природи;
• виховання особистої відповідальності за охорону лісу
Створена із числа юних лісівників агітбригада «Довіра» виконує просвітницьку
місію, заставляючи задуматись тих, перед ким виступає: яким буде завтрашній день?, що
я особисто зробив щоби покращити існуючий екологічний стан своєї місцевості?
З метою підвищення наукового рівня освіти й роботи з творчо обдарованою
молоддю, роботу на екологічній стежці спрямовую на безпосередній розвиток умінь
учнів, аргументовано оцінювати реальні можливості природного середовища для
задоволення потреб суспільства.
Серед чинників стимулювання пізнавального інтересу учнів до занять в шкільному
лісництві,
значну
роль відіграють власноруч виконані досліди, проведені
спостереження. Завдяки їм учні мають змогу опановувати природничі знання в цікавій
для них формі експерименту, практично застосовувати набуті теоретичні знання,
„проходити” шляхами наукових відкриттів.
Тому дедалі більшу увагу керівників шкільних лісництв привертає науководослідницька, експериментальна робота.
Для цього сприяю самостійному дослідженню біологічних об"єктів. Самостійна
робота потребує від учнів оволодіння системою загальнонавчальних умінь і навичок. Це
відбувається не тільки в процесі проведення досліджень, а й під час обробки та аналізу
результатів, побудови висновків, узагальнень, зокрема прогнозування, розробки
пропозицій і рекомендації щодо раціонального природокористування. Вагоме значення
має ведення записів й оформлення малюнків, фотографування.
Свої спостереження, дослідження вихованці оформляють у вигляді наукових робіт
МАН., екологічних проектів, конкурсних робіт. Зібраний матеріал поповнює кабінет
біології у школі та кабінет учнівського лісництва.
Враховуючи вікову, інтелектуальну, психофізіологічну, вікову неоднорідність
учнівського контингенту в гуртку (охоплення учнів 7-11 класів), особистісне навчання
здійснюється через індивідуальний підхід до розвитку творчого потенціалу дітей.
Умовно поділяю вихованців за вищезазначеними критеріями на 3 групи.
Перша передбачає адаптацію вихованців до умов навчання у гуртку. Навчальний
процес тут будую з урахуванням творчої потреби у дітей цього віку і реалізується через
ігрову діяльність, розвитку інтересу до пізнання та виконання нестандартних завдань.
Вихованців із другої групи (чисельно - це найбільша група) залучаю до навчальноекспериментальної діяльності. Ці гуртківці залучаються до фенологічних спостережень,
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постановки дослідів, нескладних обчислень, складання таблиць, діаграм і графіків під
керівництвом керівника гуртка.
Залучення невеликої групи вихованців гуртка до творчої діяльності, самостійного
дослідження, розробки проектів, розв’язання самостійно сформульованих проблем, де
результатом є авторська науково-дослідницька робота.
Схильність учнів до дослідницької діяльності індивідуальна. Вона виявляється в
певних аналітичних здібностях, спостережливості, особливостях пам’яті та уваги,
фантазії, працьовитості, вольових зусиль. Придивляюсь до учнів ще в перший рік
навчання в гуртку, діагностую їх за вищезазначеними якостями і потім цілеспрямовано
залучаю до експериментальної роботи. Проблемою нашої сільської школи є те що
відсоток обдарованих дітей в ній значно нижчий ніж у міський, тому що, частина саме
таких дітей переходить навчатися до ліцею, а також значна частка дітей у школі - із
асоціальних сімей з низьким культурним і інтелектуальним рівнем.
Дослідницький метод стимулює розвиток інтелектуальних здібностей, умінь і
творчого потенціалу вихованців учнівського лісництва, дає ґрунтовну допрофесійну
освіту, забезпечує підготовку до участі в біологічних олімпіадах, стимулює набуттю
досвіду дослідницької роботи.
Учнівські лісництва – особлива форма організації корисної праці учнів і залучення
їх до охорони і примноження багатств рідного краю. Багато вихованцiв шкiльних
лісництв стають справжнiми лiсiвниками, дбайливими охоронцями зеленого друга.
Опанування учнями знань з бiологiї лiсу, законiв його розвитку й вiдтворення робить
почуття любовi до рiдної природи змiстовнiшими й глибшими, багатьом допоможе у
виборi своєї майбутньої професiї.
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ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА : АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Козлов Микола Іванович.
Шкільне лісництво. Худоліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Скільки таємниць зберігає ліс. Скільки питань і загадок. Ліс-диво природи
важливий і незмінний елемент біосфери, регулятор клімату, постійно діючий фільтр
повітря, охоронець поверхні Землі від водної ерозії,суховіїв. Ліс прекрасний яким
надихаються поети та живописці, письменники та композитори.
Шкільне лісництво, без перебільшення,називають кузнею кадрів лісової галузі.
Зазвичай саме ці діти обирають професії, пов'язані з лісом та природою, або ж у будьякому разі виростають екологічно свідомими та відповідальними громадянами держави.
Заснували учнівське лісництво при Худоліївській ЗОШ І-ІІІ ступенів 23 травня
1980 року. Ідея створення виникла у працівників ДП «Лубенський лісгосп», зокрема в
старшого майстра Семенівського лісництва(зараз Посульське-авт) Івана Васильовича
Івахна, потім він на деякий період буде керівником цього шкільного лісництва. У той
час, усі ліси садили і обробляли вручну, а тому лісівники вирішили залучити до роботи
школярів, мовляв, заодно і їм це буде корисно. Із початку при лісництві закріпили 587
га. Керівником цього лісництва із дня заснування стала вчителька біології школи Надія
Іванівна Синибок.
Із 1988 рокі керівником став Микола Іванович Козлов – колишній лісничий. Саме
цей ентузіаст вирішив збудувати невелику « хижину » - кабінет шкільного лісництва, де
б діти могли знайомитися із роботою лісової галузі , а іноді-просто сховатися від негоди,
працюючи в лісі.
Зараз вихованців учнівського лісництва Худоліївської школи налічується 50.
Раніше ця цифра була вищою, бо й дітей у школі було набагато більше. Точно знаю, що
дітям цікаво вчитися, бо окрім того, що вони опрацьовують на уроках теоретичний
матеріал лісової справи, вони ще ходять до лісу. Там діти підгодовують тварин узимку,
майструють і встановлюють лісові будиночки для птахів, саджають дерева навесні та
багато іншого. Кожного року вони заготовляють насіння різних дерев, роблять вінички.
Невтомні любителі флори і фауни роблять багато добрих справ: протягом року
контролюють екологічний стан навколишніх водойм у зимовий період рятують рибу від
задухи.
Худоліївські природолюби -активні учасники заходів із благоустрою та озеленення
села в рамках акції «Посади своє дерево» на території сільської ради посаджено 120
дерев. Створено дендропарк площею 0,25 га., біля еколого просвітницького відділу НПП
«Нижньосульський».
Проводиться профорієнтаційна робота у школах сіл : Мусіївка, Пузирі, Богданівка,
Наріжжя, Горошино, Дем'янівка, Погребняки, Семенівка, Онішки, Велика Селецька,
Плехів, Мала Бурімка, Чутівка. Учнями цих шкіл були створені парки, сквери, алеї
випускників, за великою безкоштовної допомогою плосадковим матеріалом берізок, лип,
кленів, оріх чорний, дуб червоний та багато кущів, Лубенським держлісгоспом.
Щорічно приймаємо участь у районному конкурсі екологічних агатбригад, де
займаємо призові місця.
2006 року команда шкільного лісництва Худоліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів отримала
перемогу на обласному етапі зльоту та представляла Полтавщину в Києві. Цього ж року
вони знову привернули до себе увагу громадськості-стали першими поміж 15 команд
області! І тепер у 2017 році поїдуть захищати її честь у Житомир.
Перспективи на майбутнє :
1.Організація екскурсій членів шкільного лісництва по території парку.
2.Організація збору шкільним лісництвом лікарських трав для козацького чаю.
3.Виготовлення сувенірних виробів з метою реалізації.
4.Організація музею шкільного лісництва та НПП « Нижньосульський»
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5.Екскурсії в різні екологічні куточки.
6.Профорієнтаційна робота між школами про діяльність шкільного лісництва та
еколого-просвітницька робота про створення НПП «Нижньосульський»
7.Приймати участь у проектах розвитку територіальної громади, орієнтуватися на
зелений туризм.
8.Приймати участь у конкурсах на природоохоронну тематику за співпрацю ДП «
Лубенський держлісгосп» та НПП.
9.Організація табору праці та відпочинку з вивченням флори та фауни НПП.
10.Організація майстер-класів за участю НПП та ДП по роботі із природним
матеріалом.
11.Проведення профорієнтаційної роботи за участю НПП та ДП.
12. Організація акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» за участю членів шкільного
лісництва та шкіл району.
13.За сприянням НПП «Нижньосульський» в перспективі створити туристськоекологічний гурток при шкільному лісництві, в зв'язку із створенням музею та екологопросвітницького центру.
Природоохоронна робота Худоліївського шкільного лісництва вимірюється не
лише названими показниками, сильне тим, що кожен учень друг природи, її лікар і
захисник, не дозволить знищити вирощене власними руками. Бо щаслива не та людина,
яка має власний автомобіль і живе зі всіма зручностями, а та яка має можливість дихати
свіжим повітрям і пити чисту воду. Не кожен учень обере професію лісівника, проте
кожен стане активним захисником природи, примножувачем її багатств.
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ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ НА СУЦІЛЬНИХ
ЗРУБАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОУЛМГ
Матусяк М.В.
Вінницький національний аграрний університет
Рубки головного користування є кінцевим етапом вирощування лісостанів та
отримання основної продукції лісогосподарського виробництва. Поряд із цим, заготівля
лісу з однієї сторони є необхідною з огляду максимально можливого використання
лісових ресурсів внаслідок подальшого старіння та розпаду деревостанів. З іншого боку
проведення рубок головного користування призводить до значного екологічного
навантаження на інші компоненти лісових екосистем, зокрема, грунтовий покрив,
гідрологічний режим. З огляду на це усе частіше у практику запроваджуються такі
системи рубок головного користування, які б забезпечили заготівлю деревини із
завданням мінімальної шкоди лісовим екосистемам. У цьому контексті є надзвичайно
важливим застосування не суцільних систем рубок головного користування, зокрема,
поступових рубок. Ці заходи спрямовані на забезпечення успішного природного
поновлення деревостанів.
Протягом 2013-2015 р. нами проведено збір даних щодо наявного природного
поновлення дуба звичайного на суцільних зрубах в умовах Хмельницької області. Аналіз
інформації щодо наявних ділянок із природним поновленням дуба звичайного вказує на
їх наявність у ДП “Старокостянтинівське ЛГ”, ДП “Новоушицьке ЛГ”, ДП “Летичівське
ЛГ”, ДП “Ярмолинецьке ЛГ”, ДП “Хмельницьке ЛГ” Хмельницького ОУЛМГ.
Із загальної кількості ділянок із природним поновленням, лише окремі із них
характеризуються наявним природним поновленням дуба. Загальна кількість таких
ділянок у межах окремих підприємств залежала від обсягів та кількості суцільних зрубів,
частки дуба звичайного у складі насаджень, рівномірності розташування дерев дуба по
площі, інтенсивності плодоношення дуба перед проведенням рубки, а також наступним
проведенням доглядів за наявним підростом деревних видів. Дані щодо успішності
природного поновлення на ділянках суцільних зрубів у межах ДП
“Старокостянтинівське ЛГ” Хмельницького ОУЛМГ наведено у табл. 1
Таблиця 1
Ділянки зрубів із природним поновленням дуба звичайного у ДП
“Старокостянтинівське ЛГ” Хмельницького ОУЛМГ станом на 2015 р.

Лісництво

Квартал

Виділ

Площа,
га

Тип
лісу

Вік
Рік
природ
проведен ного
-ня РГК
поновл
., р.

Самчиківське

29

2

2,2

D2-гД

2007

8

4,0

1,8±,7

21

1

4,4

D3-гД

2011

4

4,5

0,8±0,3

37

7

4,8

D2-гД

2011

4

5,0

1,0±0,4

50

32

0,6

D3-гД

2010

5

5,5

0,9±0,5

37

7

1,5

D2-гД

2009

6

5,0

1,3±0,7

Грицівське

Продовження таблиці 1
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Красилівське

27

11

2,8

С3-гД

2009

6

4,5

1,7±0,9

68
59
58

2
9
6

2,7
1,1
1,0

D2-гД
D2-гД
D2-гД

2009
2009
2009

6
6
6

5,0
4,0
5,0

1,3±0,5
1,4±0,6
1,1±0,4

82

2

0,3

D2-гД

2008

7

4,0

1,0±0,6

68

2

0,2

D2-гД

2009

6

4,5

1,1±0,4

67

8

0,3

D2-гД

2009

6

4,0

1,3±0,7

За даними таблиці природне поновлення виявлено переважно у свіжих грабових
дібровах. Дві ділянки були розташовані у вологих грабових дібровах та одна у вологому
грабовому сугруді. Площа із наявним природним поновленням у межах
лісогосподарського підприємства залежала від площі вирубки та становила від 0,2 га до
4,4 га. Найбільша кількість ділянок характеризувалася площею від 1 га до 4 га.
Природне поновлення виявлене здебільшого на зрубах 2008-2010 р.р. Найбільша
кількістть ділянок із природним поновленням виявлена після проведення рубки у 2009
р. Станом на 2015 р. вік природного поновлення знаходиться у межах від 4 до 8 років.
На ділянках переважає природне поновлення віком близько 6 років. Середня густота
природного поновлення становить від 3 тис. шт до 5,5 тис. шт. Із зростанням віку густота
природного поновлення дуба суттєво знижується.
Спостерігаються закономірні тенденції до зростання висоти природного
поновлення із віком. Якщо середня висота природного поновлення віком 8 років
становить близько 1,8 м то природне поновлення, віком 4 роки досягає висоти 0,8 м.
Дані щодо наявного природного поновлення у інших лісогосподарських
підприємствах Хмельницької області наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика природного насіннєвого поновлення дуба звичайного у
ДП “Ново-Ушицьке ЛГ”, ДП “Ярмолинецьке ЛГ” та ДП “Летичівське ЛГ”
Хмельницького ОУЛМГ станом на 2015 р.
Вік
Рік
природ- Густота Середня
Квартал ПлоТип
Лісництво
проведення ного
(тис. шт. висота,
/ виділ
ща, га лісу
рубки
поновл., /га)
м
років
ДП “Ново-Ушицьке ЛГ”
Струзьке
25/36
2,9
D2-гД 2009
5
3,0
1,1±0,4
ДП “Ярмолинецьке ЛГ”
Віньковецьке 68/1
1,9
D2-гД 2012
2
3,5
0,3±0,2
Віньковецьке 68/3
1,9
D2-гД 2008
6
2,5
1,5±0,6
ДП “Летичівське ЛГ”
Бохняннське
1/12
5,6
D2-гД 2009
5
3,0
0,7±0,3
ДП “Хмельницьке ЛГ”
Хмельницьке 20/13
8,8
D2-гД 2009
5
2,8
0,6±0,3
ДП “Кам’янець-Подільське ЛГ”
Малієвецьке
54/1
5,6
D2-гД 2009
5
3,0
0,8±0,4
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За наведеними даними, природне поновлення виявлене також на суцільних зрубах
ДП “Ново-Ушицьке ЛГ”, ДП “Ярмолинецьке ЛГ”, ДП “Летичівське ЛГ”, ДП
“Хмельницьке ЛГ” та ДП “Кам’янець-Подільське ЛГ”. У основному це зруби 2008-2009
років. Вік переважаючого природного поновлення – 5-6 років. Лише одна ділянка була
характерна наявним природним поновленням віком 2 роки (зруб 2012 року). Середня
висота природного поновлення знаходилася у межах 0,3-1,5 м. Закономірним є
зростанням середньої висоти природного поновлення із віком. Середня густота
природного поновлення становить від 2,5 до 3,5 тис. шт/га. Із зростанням віку густота
природного поновлення суттєво знижується що зумовлено конкурентним
взаємовпливом трав’янистої рослинності та супутніх деревних видів.
Оцінка природного поновлення основних лісотвірних порід Поділля, зокрема,
дуба звичайного, вказує на його значний потенціал. Успішність природного поновлення
залежить від наявності плодоношення, вчасного проведення рубок головного
користування, достатнього освітлення самосіву та зниження конкуренції із супутніми
породами. Такі умови можуть бути забезпечені на ділянках суцільних зрубів дубових
деревостанів у насіннєвий рік.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДЛЯ ГАЛУЗІ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Вирович Лілія Федорівна
викладач лісівництва Шацького лісового коледжу ім. В.В. Сулька
«Любімо, шануймо, бережімо природу –
вічне джерело нашого життя»
М. Рильський
У наш час проблеми перемін у природі набули планетарного характеру. Можливо,
даються взнаки якісь ще незнані вищі взаємодії. Проте, ми переконуємось у щоденному
впливі на природу самого її «господаря» – людини. На земній кулі усе втягнуто у
господарський обіг. І от уже чи не на всіх континентах утворилися техногенні
ландшафти, виникли рукотворні пустелі, зникає з лиця Землі чимало видів рослин і
тварин, вичерпуються запаси корисних копалин, забруднюються моря й океани,
зникають малі річки, а великі міліють, змінюється атмосфера, а відтак – і клімат [2]
Велика роль в екосистемі Землі належить лісам – провідному компоненту біосфери.
У свій час К.А. Тімірязєв зазначив, що «якщо припиниться робота зеленого листа, то і
будь–якому органічному життю на Землі кінець». [4]
Ліси відтворюють живу матерію, виконують водоохоронну і водорегулюючу роль,
захищають ґрунти від ерозії, забезпечують оптимальний біологічний режим території і
газовий склад атмосфери.
У нашій країні вже склалися певні основи, на яких ґрунтується ведення лісового
господарства. Першочерговими проблемами охорони природи лісівники України
вважають збільшення лісистості за рахунок заліснення земель не дуже придатних для
сільськогосподарського використання, створення захисних насаджень, підвищення
продуктивності і біологічної стійкості лісів, посилення їх водоохоронної та гідрологічної
ролі, поліпшення породного складу лісів. Зважаймо, що сьогодні половина лісів в
Україні вже є рукотворними [3, 5]
Зважаючи на кліматичні та географічні умови Шацького району значну роль у
балансі матеріального виробництва все більше відіграє рівень рекреаційного фактору
території (використання для відпочинку). Лісів інших лісокористувачів на території
району немає. Лісистість адміністративного району, на території якого знаходиться
учбово-досвідний лісгосп, складає 44,1%. Ліси розташовані по території району відносно
рівномірно [7]
Велике значення має рекреаційна роль лісів з їх кисневою і
фітоприроднопродуктивною потужністю, яким властиво зменшувати або поглинати
шкідливі викиди та інші негативні явища природи. Все це разом взяте вказує, яку велику
роль відіграють ліси в зоні діяльності учбово-досвідного лісгоспу, господарська
діяльність якого направлена на збереження, збагачення лісових ресурсів [7]
Для збереження і охорони навколишнього середовища Шацьких озер був
створений Шацький національний природний парк(ШНПП) постановою Ради Міністрів
УРСР від 28 грудня 1983 року № 533. У парку функціонують чотири зони відпочинку:
«Гряда», «Світязь», урочище «Гушове» та «Пісочне»[7]
У мальовничому куточку, який справедливо вважають казковою колекцією
лісових пейзажів та краєм озер, що за чистоту називають блакитними очима Волині,
знаходиться Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька, який є членом Всеукраїнської
екологічної ліги.
Співпраця викладачів і студентів сприяє формуванню пізнавальних інтересів, умінь
та навичок творчої роботи, підвищує рівень інтелектуальних можливостей молодої
людини. Результатом цієї співпраці є постійна участь студентів коледжу у
Всеукраїнських олімпіадах з екології, лісівництва, науково-практичних студентських
конференціях з екології, економічних та гуманітарних дисциплін.
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Студенти та учні працюють у лісових масивах, теплиці та на лісових
розсадниках, де мають змогу збирати та висівати насіння, доглядати за сіянцями та
саджанцями деревних і чагарникових порід. Щорічно з лісових розсадників наші
держлісгоспи отримують до 50 тис.шт. садивного матеріалу, а міста і села – посадковий
матеріал для озеленення. Також наші студенти проводять рубки з метою догляду за
лісом: освітлення, прочищення, проріджування, прохідну рубку та рубки головного
користування на площах, відведених держлісгоспом.
При ДП «Шацьке УДЛГ» діє Шацьке учнівське лісництво, сформоване на базі
Шацької ЗОШ І-ІІІ ст. 1 вересня 1994 року. Учні допомагають лісгоспу в посадці лісу,
прополці, вирощуванні сіянців сосни, берези, зборі насіння різних порід, виготовленні
шпаківень. Керівники із учнями проводять екскурсії до Шацького лісництва, по
дендропарку коледжу, розсаднику, а в теплиці вчать черенкувати самшит вічнозелений,
тую східну і західну різних форм, ялину колючу, форзицію і інші породи [6, 7].
Чудова природа поліського краю. Наші озера, ліси приваблюють відвідувачів з усієї
України. До їхньої уваги ми можемо запропонувати дендропарк, який є окрасою
Шацького лісового коледжу і науково-дослідною базою для проходження практики
студентами. Площа дендропарку становить 4,2 га. Тут можна зустріти понад 250 видів
деревних і чагарникових порід. Серед них – основні лісоутворюючі породи України і
багато рідкісних та екзотичних дерев з Америки, Китаю, Ірану, Афганістану, Індії. Це
гінкго дволопатеве, псевдотсуга Мензіса, біота східна, кедр сибірський, бархат
амурський, лимонник, горобина шведська, золотий плющ, каштан їстивний, сосни
(веймутова, гімалайська, кримська), бук лісовий, горіх чорний, дугласія, робінія
псевдоакація та ін. Колекція дендропарку широко використовується педагогами коледжу
у навчальному процесі. Дендропарк – це своєрідна навчальна лабораторія під відкритим
небом для проведення науково-дослідницької, експериментальної роботи, екскурсій.
Господарська діяльність учбово-досвідного лісгоспу спрямована на ефективне
виконання на базі досягнень науки і техніки повного комплексу лісогосподарських
лісозаготівельних, лісовідновних заходів, спрямованих на раціональне невиснажливе
використання і відтворення лісових ресурсів з мстою охорони навколишнього
середовища.
Краса рідної природи розкриває і красу людської праці, народжує бажання зробити
свій край ще прекраснішим. Тому людина оберігає, примножує і відтворює природні
багатства, скільки праці вкладає, щоб всіх радував ліс. І берегти її - це обов'язок кожного
з нас.
Мені здається, не можна навіть найкрасивішими словами описати про наші
прекрасні ліси. Нам просто потрібно намагатися, щоб цю неповторну красу лісів
побачили і наші нащадки! Так давайте збережемо і відтворимо багатство нашої природи
– наші ліси!
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ЯРІВСЬКЕ ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО: ВІДТВОРИМО ЛІСИ РАЗОМ
Наконечна Галина Вікторівна
вчитель біології, хімії та екології Ярівської загальноосвітньої школи Лиманської міської
ради, керівник гуртка «Юні лісівники» Лиманського міського ЦПР
Сучасний етап соціально-економічного розвитку України передбачає необхідність
більш ефективного використання освітньо-виховного потенціалу навчальних закладів,
спрямованого на вирішення проблеми організації вільного часу дітей та учнівської
молоді, задоволення їхніх потреб у особистісному розвиткові та самореалізації.
Соціальний попит на освіту, що відзначається практичною спрямованістю та широкими
можливостями для творчої самореалізації особистості, зумовлює важливість оптимізації
освітньо-виховної роботи в загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,
вищих навчальних закладах. Реалізація такого завдання можлива за умови дотримання
вимог щодо якості освіти, детермінованої сучасними інтеграційними процесами;
побудови навчально-виховного процесу в контексті впровадження принципів
соціалізації та гуманізації; удосконалення методико-педагогічних засад їх діяльності;
єдності навчальних, виховних, розвивальних цілей і завдань.
Особливу роль у розв'язанні зазначених проблем відіграє позашкільна освіта як
соціальний інститут виховання й розвитку дітей та учнівської молоді – невід'ємна
частина освітнього простору, що сприяє формуванню особистості, розкриттю творчого
потенціалу, вихованню соціально значущих якостей, формуванню її ціннісних і
моральних орієнтирів.
У сучасному світі біологічна наука є такою, що вкрай динамічно розвивається, а її
результати мають практичне значення для покращення життя людини. Саме тому світ
вимагає біологічної грамотності, починаючи від розв’язання побутових проблем і
закінчуючи проблемою зсуву акцентів відносин з природою з антропоцентристських на
користь біоцентристських. За матеріалами ЮНЕСКО біологічна неграмотність загрожує
людству. Тому як аксіому приймемо необхідність і актуальність біологічної освіти не
тільки у школах, але й у позашкільних закладах. Формування знань і навичок з біології
досягається позашкільними навчальними закладами безпосередньо через залучення
дітей до гурткової роботи еколого-натуралістичного спрямування та участі в
різноманітних заходах.
Стратегічними завданнями освіти є формування покоління з новим світоглядом,
високим рівнем екологічних знань. Екологічна культура має стати необхідною
складовою виховання і мірилом практичних дій кожної людини у сфері
природокористування, певною запорукою порятунку довкілля. Реалізація цих завдань
першочергове завдання педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів області.
Однією із традиційних форм залучення учнівської молоді до охорони природи є
учнівські лісництва. Мета їх створення – плекати у дітей дбайливе ставлення до природи,
розширювати і поглиблювати знання у галузі природничих наук, формувати практичні
уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві. Відчутну роль відіграють ці
трудові об’єднання і як осередки профорієнтації. Завдання педагогічних колективів шкіл
і позашкільних закладів полягає у підвищенні ефективності і якості організації роботи
учнівських лісництв, створення оптимальних умов для проведення навчальних та
практичних занять із лісового господарства, організації дослідницької,
природоохоронної роботи, здійснення допрофесійної підготовки молоді.
Програми, за якими працюють шкільні лісництва, поєднують теоретичні заняття із
практичною діяльністю. Юні лісівники збирають насіння дерев та кущів, лікарські
рослини, створюють шкілки, в яких вирощують посадковий матеріал, висаджують ліс та
доглядають за ним, вчаться застосовувати біологічні методи боротьби із шкідниками
лісу. Школярі насаджують дерева на схилах ярів, берегах ставків і річок, ведуть облік
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рослин і тварин, беруть їх під свою охорону, виготовляють і розвішують шпаківні та
годівниці для птахів, влаштовують підгодівлю тварин взимку, проводять дослідницьку
роботу.
Шкільне лісництво «Мурашка» було створено у 1966 році під керівництвом
вчителя біології Труш Марії Петрівни на базі Ярівської середньої школи та лісного
фонду Святогірського лісництва. Роботу по вивченню, охороні та збагаченню природи
колектив шкільного лісництва проводив на основі завдань, які щорічно одержували від
Святогірського лісництва. За шкільним лісництвом було закріплено 0,15 га
лісопитомника та 55 га лісоугідь. З 2011 року шкільне лісництво працює на базі
Дробишевського лісництва Лиманського лісгоспу.
З 2015 року шкільне лісництво «Мурашка» працює під керівництвом вчителя
біології Наконечної Галини Вікторівни у якості гуртка «Юні лісівники» Лиманського
міського ЦПР. Гурток працює на базі Ярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Лиманської міської ради, до навчання залучено 18 учнів середньої і старшої ланки.
Члени шкільних лісництв є активними учасниками всеукраїнських та обласних
природоохоронних, акцій і конференцій.
У 2016 році юні лісівники взяли участь в обласному етапі Всеукраїнської
акції«Ліси для нащадків» і зайняли перше місце. Також у 2016 році після дворічної
перерви знов взяли участь у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв.
Юні лісоводи займаються науково-дослідницькою роботою з вивчення біологічних
особливостей лісових дерев і чагарників, трав’янистих рослин, представників
тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів занесених до Червоної книги України.
Результати своїх робіт вихованці гуртка презентують під час участі у науковопрактичних конференціях. 2015 року Труш Марія, учениця 7 класу, взяла участь у
Міжрегіональній науково-практичній конференції «Ковиловий степ» і отримала грамоту
за перемогу, а у 2016 році Пономаренко Єлізавета, учениця 7 класу, зайняла ІІІ місце.
Також 2016 року Папуш Анастасія, учениця 9 класу, зайняла ІІІ місце на Обласній
конференції «Біологічні дослідження та винахідництво». Під час осінніх канікул
декілька вихованців взяли участь в експедиції до Закарпаття від ДОЕНЦ «Екологічними
стежками нашої України».
Значне місце в роботі учнівського лісництва приділяється пропагандистським
заходам. Члени лісництва виступають перед школярами, батьками, гуртківцями з
бесідами «Збережи ялинку», «Лікарські рослини - наші рятувальники». Вихованці
лісництва активні учасники природоохоронних операцій «Мурашка», «Первоцвіти»,
випускають листівки, плакати.
Ліс – не просто зелений друг людини – це культура поколінь. Ми користуємось
тими дарами природи, які передали у спадок наші діди і прадіди. Те, як господарюємо у
лісах, що залишаємо після себе, по-справжньому нащадки оцінять у майбутньому.
Лісівники покладають великі надії на учнівські лісництва, вважають їх вихованців
своїми помічниками і надійною зміною. Саме їм, у майбутньому доведеться заступати
на зелену вахту країни. Ця служба відповідальна і виснажлива. Найбільш віддані до
цього готуються зі шкільної лави. Час показав, що чимало вихованців учнівських
лісництв вибирають лісівничі спеціальності, вступають до коледжів і вишів, які готують
кадри для лісоведення та лісовідновлення, охорони і догляду зеленого друга людини.
Донецькі лісівники переконані, що зелене шкільництво – це кузня, де кується кадрове
майбуття лісогалузі.
Звісно, за кожним «маленьким лісництвом» попри керівника-учителя закріплений
досвідчений лісівник. Вони, як і лісівники, доглядають і охороняють зелені масиви від
пожеж і браконьєрів, прибирають від сміття. Особливо цінуються їх рученята під час
лісопосадок. А ще юні лісівники допомагають працівникам лісу заготовляти насіння
деревних порід, провадять велику агітаційно-пропагандистську роботу серед своїх
ровесників і дорослих, що також важливо. Ми також організовуємо чимало спільних
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акцій. Одна з них – обласний рух за створення пришкільних дендропарків, іменних алей
та сквериків. Цього року плануємо висадити на шкільних подвір’ях дерева та квіти.
Юні лісівники Донбасу успішно навчаються, проводять природоохоронну роботу.
В подальшому вони мають змогу вступити до навчальних закладів, де кожен може
здобути лісівничу спеціальність.
Бережімо ліси, дбаймо про їх майбуття. Вони – наші захисники і найвірніші друзі,
безцінний скарб України.
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ШКІЛЬНЕ ЛІСНИЦТВО – ОДНА ІЗ ФОРМ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО
НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ
ШКОЛЯРІВ
Ярова Руслана Олександрівна
Гришко Юлія Олександрівна
Учнівське лісництво «Паросток» Шишацької спеціалізованої школи ім..В.І.Вернадського
Сьогодні як ніколи перед людством стоїть питання про необхідність зміни свого
ставлення до природи і забезпечення відповідного екологічного виховання і освіти
нового покоління. Однією з форм збереження екологічної свідомості та охорони природи
є створення шкільних (учнівських) лісництв.
Учнівське лісництво «Паросток» при Шишацькій спеціалізованій школі
ім.В.І.Вернадського працює з 2014 року. Між школою та Шишацьким лісництвом ДП
«Миргородський лісгосп» укладено договір про співпрацю, складено план роботи на рік
та визначено напрямки діяльності: засвоєння теоретичних знань, навчальнодослідницький, практичний, природоохоронний, профорієнтаційний. Їх практична
діяльність тісно пов’язана з викладанням основних наукових, теоретичних знань з
фізики, біології, екології, географії, історії. У рамках ефективної реалізації в школі
дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня «Реалізація діяльнісного
підходу у навчанні природничих предметів» учнівське лісництво є однією з форм
організації природоохоронної роботи як молодших школярів, так і старшокласників.
Робота шкільного лісництва спрямована на виховання в учнів любові до рідного краю,
набуття трудових умінь і навичок в галузі лісівництва, забезпечення раціонального
природокористування. Діяльнісний підхід є найбільш ефективним у природоохоронній
роботі, оскільки його застосування дає змогу сформувати практичні уміння й готовність
охороняти природу. Саме в початковій школі формуються перші елементарні знання про
природу та взаємозв'язки в ній, про людину як частину природи, ціннісне ставлення до
природи, навичок екологічно доцільної поведінки, виховання почуття відповідальності
за стан довкілля, розвиток потреби у спілкуванні з природою, активізація діяльності з
охорони та поліпшення навколишнього середовища. Тому члени учнівського лісництва
залучають учнів 3-4 класів до посильної природоохоронної роботи та екологічної
діяльності, зокрема з молодшими школярами традиційно проводять такі заходи:
екологічну гру «Подорож екологічною стежкою Бутова гора»», акцію «Збережи ялинку»,
«Допоможи птахам». Цьогоріч започаткували фестиваль екологічних проектів «Знай!
Люби! Бережи!», де молодші школярі презентували свої доробки. Відрадно бачити, що
організація роботи шкільного лісництва суттєво впливає на природоохоронну роботу
молодших школярів.
Саме через трудові навички юні лісівники вивчають закони природи, проводять
пізнавальні та наукові дослідження, які їм знадобляться для написання науководослідницьких робіт. Цьогоріч 2 роботи «Шляхи підвищення рентабельності пасік в
умовах скорочення площ медоносних культур» та «Системний моніторинг стану
довкілля Шишацького району» були представлені на І етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та
посіли І місця.
Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня. Проведення
експериментальних наукових досліджень - це складна взаємодія слова, наочності та
практики. Формування науково – дослідницьких вмінь в школярів – процес складний і
довготривалий. Для того, щоб оволодіти цими вміннями і навичками, члени учнівського
лісництва навчаються в обласній зимовій науковій предметній школі на базі обласного
юнацько-оздоровчого табору «Еколог» у с.Міські Млини Зіньківського району.
Теоретичних і практичних знань щодо вирощування і охорони лісу учні також
набувають у процесі вивчення основ лісництва на заняттях, які проводить майстер лісу
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Лисоконь Андрій Петрович. Щорічно юні лісівники є неодмінними учасниками акції
«Майбутнє лісу в твоїх руках», змагань екологічних агітбригад. Прокладена в лісовому
масиві екостежина «Бутова гора» слугує виконанню завдань
навчальної і
пропагандистської роботи з питань охорони природи, виховання екологічно грамотної
культури поводження людини в довкіллі, виховання любові до природи, виховання
особистої відповідальності за охорону лісу.
Серед чинників стимулювання пізнавального інтересу учнів до занять в
шкільному лісництві, значну роль відіграють власноруч виконані досліди, проведені
спостереження. Завдяки їм учні мають змогу опановувати природничі знання в цікавій
для них формі експерименту, практично застосовувати набуті теоретичні знання,
проходити шляхами наукових відкриттів.
Проблемою нашої сільської школи є те що відсоток обдарованих дітей в ній значно
нижчий, ніж у гімназії, а також значна частка дітей у школі - із асоціальних сімей з
низьким культурним і інтелектуальним рівнем. Тому в умовах сільської школи ми кожну
дитину, в якій є хоч невеликий вогник прагнення здійснювати природоохоронну
дослідницьку діяльність, підтримуємо, розвиваємо і спрямовуємо. Доглядаючи за лісом,
вирощуючи садивний матеріал для штучного лісовідновлення, вивчаючи видовий склад
птахів і звірів лісу, переселяючи лісових рудих мурашок, учні психологічно готуються
до вибору професії, пов’язаної з вирощуванням і охороною лісу. До роботи в лісі
залучаються переважно учні 9-10 класів, тож різноманітні види лісогосподарських робіт
виконує лісівнича юнь.
Значна робота проводиться безпосередньо в лісі, зокрема члени учнівського
лісництва прибирають лісові ділянки від сміття. Саме у травні вони брали участь в
акціях «Чистий світ» та «let’s do it Ukraine». Також територію лісу очищують від
сухостою, упорядковують лісосмуги. Ділянка, на якій вони працюють, багата на
первоцвіти, які вони вивчають та пропагують серед населення. З метою охорони
первоцвітів навесні проводять акцію «Збережи первоцвіти». Також беруть активну
участь у різних природоохоронних акціях, зокрема: «Зелений паросток майбутнього»,
«Посади дерево». Відзначені грамотою НЕНЦУ за участь в обласній акції «Ліси для
нащадків» та грамотою облЕНЦум за обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Вчимося заповідувати». Цьогоріч на території школи було висаджено 30 саджанців
берези повислої, 35 липи дрібнолистої, 45 каштана кінського.
Юні лісівники заготовляють насіння. Це дуже непроста робота. Цьогоріч було
зібрано насіння берези повислої 25 кг, клена гостролистого 5 кг, горобини 500г, вільхи
чорної 500г, ясена звичайного 8 кг, липи дрібнолистої 900г, каштана кінського 40 кг,
горіха грецького 25 кг, клена татарського 4 кг, шипшини 300г, бузини червоної 200г,
бузини чорної 200г,; плодів шипшини 7 кг, жолудів 250 кг.
Щороку з березня по травень проводиться місячник природоохоронної та
просвітницької екологічної роботи в школі. В рамках місячника «Майбутнє лісу в твоїх
руках» найбільш плідною є робота в лісі. Члени учнівського лісництва є незамінними
помічниками лісівників. Вони залучаються до
навчально-дослідної та
експериментальної роботи, здійснюють виробничу діяльність (садять ліс, вирощують
саджанці, збирають насіння, охороняють і приваблюють птахів, охороняють рідкісні
види дерев, кущів і трав’янистих рослин, проводять фенологічні дослідження). Взимку
підгодовують тварин, а влітку патрулюють ліси, щоб не було пожеж.
Юні лісівники є учасниками обласного етапу Всеукраїнського зльоту шкільних
лісництв у м. Лубни, а також обласного зльоту юних екологів. Минулого року взяли
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Відтворимо ліси разом» у м.
Києві.
Робота з юними лісівниками в учнівському лісництві будується на принципах
доброзичливості, взаємної довіри, взаєморозуміння, цілеспрямованого просування
вперед у ході одержання знань.
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Досвід учнівського лісництва «Паросток» свідчить про те, що воно є ефективною
формою діяльнісного підходу до навчання природничих предметів та організації
природоохоронної роботи учнівської молоді.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІСІВ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ,
РОЗТАШОВАНОГО НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
Рєзнік І В.
керівник шкільного Вільхівського еколого–натуралістичного центру
Палагута Т.О.
методист шкільного Вільхівського еколого–натуралістичного центру
Біля 80 років тому, території, які належать до терас Сіверського Донця, були схожі
на великі піщані пустелі. На тутешніх ґрунтах не росли високі дерева. Через те що
рослинність була рідкою та невисокою кліматичними особливостями нашої місцевості
були часті піщані бурі, суховії та тріскучі морози взимку. Та завдяки науково селекційній діяльності та кропіткій праці робітників лісу за кілька десятиріч СтаничноЛуганський район став справжнім райським куточком. Там де були жовті піщані дюни
розкинулися хвойні та листвяні ліси, в них склалася нова екосистема, з біорізноманіттям
характерним для лісостепової зони . Але в наш край прийшла біда якої ніхто не чекав.
Військові дії починаючи з 2014 року запустили механізм регресивної сукцесії, зараз наші
ліси гинуть з катастрофічною швидкістю.
Чому Станично-Луганському району загрожує екологічна катастрофа, яки чинники
призвели до цього і як можна виправити ситуацію ми намагалися розібратися.
Територія нашого району завжди відносилася до пожежонебезпечної , особливо в
літній період. Нищівні артилерійні обстріли, міни-пастки, велика кількість озброєних
формувань, які знаходилися в лісових угіддях, стали причиною масових загорян, які
нікому було гасити. Лісопатологічний нагляд та контроль за осередками шкідників, з тих
же причин, не здійснювався. Все це призвело до знищення
10285 гектарів лісу,
неконтрольованого розмноження шкідників лісу та зниження рівня ґрунтових вод. Ця
проблема стосується здоров’я лісу, який знаходиться під контролем шкільного лісництва
«Лісовичок», нашого куратора Піщаного лісництва і всього Станично-Луганського
району.
Ліси створені штучно і представлені , в основному, культурами Сосни звичайної –
ці насадження є найбільш вразливими до розвитку шкідників лісу і потребують
постійного контролю. Немає жодної частини дерева, яка б не пошкоджувалась ними. За
сприятливих умов багато з них можуть швидко розмножуватись і досягати великої
кількості – до кількох десятків тисяч особин на одне дерево. Так, хвоє - та листогризучі
види при несвоєчасному виявленні та прийнятті заходів з регулювання їх чисельності
нерідко повністю знищують хвою і листя, суттєво впливаючи на приріст деревини,
загальну біологічну стійкість насадження.
Таким чином, при вимушено незадовільно поставлених захисних заходах проти
шкідливих комах та пожеж можна звести нанівець всю велику роботу лісівників щодо
підвищення продуктивності лісового господарства.
Протягом ведення активних бойових дій робота лісових господарств і шкільного
лісництва була призупинена. І навіть зараз ми працюємо з великою осторогою, на
попередньо розмінованих територіях, де вже активно працює лісництво «Піщане».
Шкільні лісничі ознайомилися з розмірами втрат лісів безпосередньо на
закріпленій за нами території та статистично у Станично-Луганському районі в цілому,
екологічними факторами поширення шкідників лісових біоценозів та запропонувати
систему заходів зі зменшення їх чисельності в умовах Станично-Луганського району .
Об'єктом нашого дослідження є площі лісів шкільного та Піщаного лісництва,
Станично-Луганського району та комахи-шкідники лісових біоценозів СтаничноЛуганського району.
За допомогою статистичних матеріалів шкільні лісничі порахували втрати лісів від
масових пожеж, несанкціонованої вирубки та через необхідні санітарні рубки, які зараз
масово ведуться лісогосподарством.
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Були отримані наступні невтішні результати: за 2014 рік – втрачено 9 854 га, (35,4
%). у 2015 році, втрачено – 431 га (1,55%). Ці насадження потребують відновлення –
проведення першочергових заходів з очищення площ та залісенню території.
Початок робіт був започаткований –у ДП «Станично-Луганське дослідне
лісомисливське господарство» - в наш час розроблені згарища і проведені санітарні
заходи в пошкоджених пожежами насадженнях.
2014 рік - 109 га (маса зрубленої деревини - 8031м3)
2015 рік - 233 га ( маса зрубленої деревини - 15614м3).
На початок 2016 року залишок насаджень, постраждалих від пожеж складає 8780
га
( маса зрубленої деревини - 658915м3). В загальній кількості в результаті лісових
пожеж 2014-2015 років, викликаними в основному активними бойовими діями, знищено
і пошкоджено 10285 га лісових насаджень (що складає 36,9% від загальної площі лісів
господарства).
Але ще одна з загроз – розмноження лісових комах-шкідників. Комахи присутні у
всіх насадженнях. Починаючи з самих глибоких горизонтів ґрунту, лісової підстилки, до
вершин дерев виникають ланцюги живлення з їх участю. Вивчення їх можливе при
виконанні різних типів досліджень, на різних рівнях, із застосуванням
найрізноманітнішої методики, основні аспекти яких наступні:
1.Вивчення видового складу комах разом з основними видами рослинного покриву,
насамперед – едифікаторами. Збір матеріалу здійснювався маршрутними і
стаціонарними методами, за допомогою яких досліджується масовість видового
розмаїття фактичного матеріалу, враховуються періодичні явища і з'ясовуються життєві
цикли.
2.Кількісний облік комах направлений на вивчення зміни чисельності під впливом
різних факторів і на вивчення зворотних зв'язків – впливу тварин на зміну рослинних
компонентів біоценозів і на властивості ґрунту.
Дослідження ентомофауни починали з фітофагів, масових компонентів біотопу,
діяльність яких прямо відображається на первинній продуктивності рослинної маси. На
них добре вивчати хижаків і паразитів, що живуть в них або за їхній рахунок.
Облік населення комахами трав'яного покриву провели косінням ентомологічним
сачком (дозволяє з'ясувати видовий склад, добову і сезонну динаміку, відношення комах
до різних факторів середовища) і безпосередніми візуальними спостереженнями і
підрахунками.
Метод стаціонарного обліку проводився на декількох екземплярах рослин. Рослини
систематично оглядали, починаючи зверху і аж до самої землі . Застосовували цей метод
тільки при вивченні відкритоживучих, добре помітних на рослині комах.
Для лісових насаджень найнебезпечнішими є хвоє - та листогризучі шкідники. В
залежності від того, які частини рослин лісових біоценозів пошкоджуються, вони
поділяються на шкідників коренів і насіння, стовбурних шкідників.
Під час обстеження учнями викопувалися ями з прямовисними стінками шириною
і довжиною 1м. Глибина ям була така, щоб в її межах, під час розкопок, знаходилися
личинки. В кінці літа це, як правило, 30—40 см. Під час викопування ям весь ґрунт, що
виймався, клали на підстилку і перетирали між долонями, вибираючи личинки, лялечки,
жуків хрущів та інших комах; дані записували у відповідний журнал. Окремо відмічали
і збирали хворі і мертві особини. Головну увагу звертали на вірне визначення виду
личинок і їх віку. На ділянці, що вибрана під розсадник, детальне обстеження проводили
з викопуванням десяти ям на 1га, а на площах під лісові культури викопували три ями на
1га. Зразу ж після огляду всього ґрунту по кожній ямі визначали вік личинок і дані
записували у відповідну відомість. Вік визначали по ширині головної капсули. У
результаті проведеного обстеження визначили абсолютну та відносну заселеність
ґрунту.
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У кінцевому результаті встановили ступінь загрози майбутнім культурам, або
сіянцям. Слід мати на увазі, що личинки хрущів відрізняються за шкідливістю, тому
загальна сума виявлених при обстеженні личинок недостатня для визначення
достовірності загрози.
Для обчислення підсумкової загрози було враховано коефіцієнти шкідливості
окремих видів і віків їх личинок. Шкідливість травневого хруща прирівнюється до 1,
червневого — 1/3 шкідливості травневого. Одночасно личинки-однолітки — 1/2,
двохлітки — 2/3 трьохліток травневих прийнятих за 1,0. Всі обрахунки велися на
трьохлітку травневих хрущів.
На теоретичних заняттях члени шкільного лісництва детально ознайомилися з
методикою обстеження ґрунту на заселеність кореневими шкідниками
(хрущами,
вовчками та їх личинками). Практично вони проводилися на площах при масовому
всиханні культур різного віку. Найкращий період для ґрунтових розкопок – друга
половина літа, після завершення линьки і лялькування хрущів, для вовчка – в травні.
Глибина ям вибиралася в залежності від глибини залягання личинок і лялечок
шкідників. На початку розкопок першу яму копали на глибину до 1м і в подальшому всі
ями викопували тільки до встановленої глибини (переважно 40-60см) залягання
шкідника. Для зручності на черенку лопати робили 50 см і 1м відмітки, якими
користувалися при вимірюванні величини ям. Ґрунт із ями вибирали почергово.
Спочатку знімали і ретельно розбирали дернину, так як в її корінні концентруються і
маленькі личинки. Потім послідовно вибирали шари ґрунту товщиною 10-15см.
Вибирання землі з ями проводили постійно з розтрушуванням дернини і наступних шарів
землі.
Розкопки проводили бригадою із 6-х чоловік (майстер лісу, лісник, робітник,
шкільний майстер лісу та 2 шкільних лісничих), при цьому один із членів бригади
вибирав з ями лопатою землю і віялоподібно розтрушував її, інші члени бригади
вибирали всіх комах в різних стадіях розвитку і при допомозі лупи визначали вид і вік
личинок, а також їх стан ( здорові, хворі, мертві). Після вибирання комах яму поступово
засипали, вибираючи пропущених при розкопці комах. Зібрані при розкопці личинки
складалися в банку з водою або паперовий пакетик та з допомогою лупи визначалися їх
види і вік, і заповнювали відомість обліку кореневої ентомофауни на основі якої
визначали середню чисельність комах на 1м2. Наші підрахунки показали приріст
заселеності в 32-45% за один рік (2016).
За допомогою наших консультантів із Піщаного лісництва лісничого Кузміна О.Т.
та майстра лісу Пітоніної Т.О. ми обирали і cпланували заходи боротьби. Найбільш
ефективним був хімічний метод.
Всі роки була чітко налагоджена робота з організації лісопатологічного нагляду,
під час якої виявлялися епіцентри шкідників та хвороб, де проводилося винищувальні
заходи на зазначених площах, в тому числі з використанням авіації та аеромобільного
устаткування ГАРД. Аеромобільна установка розрахована на запас робочої рідини
ємністю1000 літрів, це забезпечувало обробку до 8000 га відкритих площ. В зв’язку з
проведенням АТО застосування авіації на лінії розмежування неможливе. А ГАРДів які
належать підприємству нема, вони надавалися на договірних основах з м. Харків.
Ризикувати дорогим обладнанням зараз не наважується ніхто. Пожежі у великому обсязі
утворюють площі, які потребують розчищення, а пошкоджена деревина у своїй
більшості залишається неприбраною.
З вище зазначених причин, виконувати у достатньому обсязі лісопатологічний
нагляд неможливо, в результаті чого і склалися ситуація з катастрофічним збільшенням
кількості та видового різноманіття шкідників.
За нашими підрахунками необхідні витрати на протипожежні заходи складають 1.5
млн. грн. А для захисту та охорони лісу майже 6 млн. грн.
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Ураховуючи все вищесказане,
лісові насадження пошкоджені пожежами
потребують негайного проведення санітарно-оздоровчих заходів в максимальних
об’ємах, для збереження стійкості насаджень, попередження розвитку патологічних
процесів в лісі. Нерозробка місць накопичення горілої деревини приведе до зараження
та заселення стовбуровими шкідниками здорових дерев та неконтрольованому
розмноженню шкідників лісу.
Також для відновлення екологічного балансу потрібно провести роботи з
відновлення втрачених лісонасаджень, а на це потрібно 5100 грн за 1 га тобто майже 47
млн.грн .
Шкільне лісництво вже докладає зусилля у відновленні лісу. Підростають саджанці
Сосни звичайної у шкільному розсаднику площею 0,1 га, а прийде весна, ми обов’язково
долучимось до акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» та проведемо масову роботу з
населенням по його залученню до посадок нового лісу.
Допоможемо відтворити ліси Луганщини наново.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СХОДИНКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
Матющенко Галина Вікторівна
завідувач організаційно-масовим відділом КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»
Учнівські лісництва є однією з перспективних форм природно-пізнавальної роботи,
вони дають можливість дітям та й дорослим розширити свої уявлення і знання про
природу, побачити незвичайне у звичайному, спонукають до спілкування з природою.
Учнівські лісництва являють собою унікальне поєднання відпочинку і природоохоронної
пропаганди. Це своєрідна навчальна лабораторія в природних умовах, де формується у
дитячій свідомості дбайливе ставлення до навколишньої природи, де виховуються
відповідальні, чесні, розумні наступники лісівничих династій.
Більшість наших сучасників сприймають ліс ніби здалеку, прагнучи відвідати його,
побродити між деревами, побачити звіра, послухати спів птахів, відновити, таким чином,
втрачений зв’язок з праматір’ю – природою. Інші люди, лісівники за фахом і
покликанням, знають ліс зблизька, піклуються про вирішення його проблем, про
збереження і примноження лісових багатств рідного краю.
На сьогодні в області працює 55 шкільних ланок та лісництв, за якими закріплено
понад 3000 га лісових насаджень держлісфонду, стратегічним завданням яких є
формування покоління з новим світоглядом, високим рівнем екологічних знань та
свідомим вибором професії.
Про ефективність роботи учнівських лісництв можна говорити багато. Найкращим
доказом цього є сотні гектарів лісів, посаджених юними охоронцями природи. Слід
зазначити, що сьогодні ефективність діяльності учнівського лісництва значною мірою
визначається рівнем професійно-творчої взаємодії педагогів з державнимими
підприємствами лісгоспів. Завжди з розумінням і великим задоволенням проводяться
спільні акції, конкурси. Співпраця педагогічного колективу шкіл із працівниками
лісгоспів спрямована на регулярне залучення школярів до лісотехнічних робіт і
профорієнтацію їх на лісогосподарські професії.
17-18 січня 2017 року у м. Львові відбувся семінар-тренінг з лісової педагогіки в
рамках проекту «FORSOC: Ліси для суспільства - ліси без бар’єрів», на якому активно
працювали лісівники та керівники учнівських лісництв Львівщини. Проект реалізувала
громадська організація Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону
«Форза» спільно з партнерами Словаччини, України та Норвегії в рамках програми:
«SK08 Транскордонна співпраця» Норвезького фінансового механізму 2009-2014.
Основна мета заходу - поширення досвіду та практичних напрацювань проекту щодо
сучасних підходів просвітницької роботи з дітьми та молоддю серед лісівників
Карпатського регіону, які залучені до системи шкільних лісництв. Проект «FORSOC:
Ліси для суспільства - ліси без бар’єрів» спрямований на створення транскордонного
партнерства, підтримку розвитку лісової педагогіки і лісового туризму, соціальних
функцій лісу та їх просування разом зі збільшенням потенціалу багатофункціонального
лісогосподарювання.
Зразковим прикладом роботи у Львівській області є учнівське лісництво
Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів при ДП «Сколівське лісове господарство» (керівник
Хомин О.В.) та учнівське лісництво Новоміської СЗШ І-ІІІ ступенів Старосамбірського
району при ДП «Старосамбірське ЛМГ» (керівник Полюга Л.В.). Вихованці учнівських
лісництв садять ліс, доглядають за насадженнями, прибирають ліс від захаращень,
озеленюють береги річок, вивчають фізико-географічні умови району, грунти,
рослинність, тваринний світ, лісорослинні та типологічні умови лісу, дендрологію,
лісонасінну справу, вирощують посадковий матеріал для озеленення, виявляють
вогнища пошкодження лісу шкідниками і хворобами, підгодовують диких тварин і
птахів, ведуть облік і охорону птахів та мурашників, виявляють і охороняють пам’ятки
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природи, рідкісних видів дерев, кущів і трав’янистих рослин, заготовляють лікарську
сировину, гриби, ягоди, насіння дерев і чагарників, ведуть фенологічні спостереження,
проводять наукові дослідження.
Члени учнівських лісництв є активними учасниками трудових акцій та операцій,
зокрема: «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Місячник лісу і саду», «Ліси для нащадків»,
«Посади дерево», «Зелений паросток майбутнього». Так, в рамках акції «Майбутнє лісу
в твоїх руках» юннати Львівщини спільно із працівниками лісових господарств висадили
понад 8 тис. шт. саджанців основних лісових порід (дуб звичайний, ялиця біла, сосна
звичайна, бук лісовий, вільха чорна); висіяли лісове насіння на площі 3 га; ліквідували
46 стихійних сміттєзвалищ на території лісового фонду; прибрали та упорядкували 68
пунктів відпочинку. Школярі, взявши участь в акції «Годівничка», виготовили понад
1500 годівниць для зимуючих птахів, а у весняний період розвісили понад 1700 штучних
гніздівель для птахів. Щорічно, беручи участь у природоохоронній акції «Первоцвіти
просять захисту», юні лісівники проводять роз’яснювальну роботу серед населення та
учнів шкіл про збереження та відтворення первоцвітів, занесених до Червоної книги
України, вивчають та охороняють ранньоквітучі первоцвіти.
Свою роботу учнівські лісництва пропагують у ЗМІ. Не має сумніву, що в
майбутньому члени учнівських лісництв Львівщини стануть добрими помічниками
лісівників і власним прикладом пропагуватимуть шанобливе ставлення до лісу.
Природоохоронна робота членів учнівських лісництв є частиною навчальновиховного процесу, що складається з двох рівноцінних компонентів: озброєння дітей
науковими знаннями з охорони природного середовища та організація відповідальної
практичної діяльності. Пройшовши таку школу трудового гарту, випускники шкіл
отримують основи знань з ведення лісового господарства. Це має особливе значення у
профорієнтації учнів і сприяє вибору майбутньої професії.
Особливу увагу науковці Львівщини приділяють проведенню дослідницькоекспериментальної роботи юними лісівниками, які приймають активну участь у науковопрактичних конференціях, творчо співпрацюють з науковцями вузів та виконують
науково-дослідницькі роботи, а саме:
- «Природоохоронна діяльність в Берлинському лісництві та співпраця з
національним природним парком «Північне Поділля» (Берлинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Бродівського району);
- «Альтернатива використання посадки дуба різними способами» (Білокамінський
НВК Золочівської райоооної ради Львівської області);
- «Шкідники лісу та методи боротьби з ними» (Червоноградська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 14);
«Апробація сучасних методів розмноження особливо цінних лісових і
декоративних порід аборигенного та інтродукованого походження» Новоміська СЗШ ІІІІ ступенів Старосамбірського району);
- «Дослідження поновлення ялиці білої та заходи щодо його покращення»
(Немирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Яворівського району);
- «Впровадження інноваційних технологій у практику вирощування лісових
культур» (Костенівський НВК «ЗНЗ І-ІІІступенів-ДНЗ» Перемишлянського району);
- «Санітарний стан похідних ялинових насаджень Головецького лісництва ДП
«Славське ЛГ»» (Славська ЗОШ I-III ступенів Сколівського району);
- «Пошук оптимальних природних умов в межах урочищ в с. Труханів для
висаджування модрини європейської» (Труханівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівського
району);
- «Вирощування декоративно-посадкового матеріалу з закритою кореневою
системою» (Рудківська СЗШ І-ІІІ ступенів ім. В.Жеребного Самбірського району);
- «Хвойні інтродуценти в озелененні урботериторії» ( Нововитківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Радехівського району).
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Важливою і цікавою є робота Малої лісової академії (МЛА) при Національному
лісотехнічному університеті України у Львові, яка була створена в 1992 році. Мета
академії - розширення наукового світогляду школярів, розвиток інтелекту та соціальної
активності в справі охорони природи рідного краю, свідомого і цілеспрямованого
визначення свого майбутнього. ЇЇ завдання - відбір, подальше навчання і виховання
здібних дітей, профорієнтація школярів, залучення молоді до процесу навчання шляхом
проведення науково-дослідницької та експериментальної діяльності із забезпеченням
науковим керівництвом, вивчення біолого-лісівничих дисциплін, залучення молоді до
роботи по охороні природи і лісу, пропаганда наукових досліджень академії через засоби
масової інформації.
В академії навчались, у різні роки, учні з Львівської, Тернопільської,
Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Житомирської, Полтавської та
інших областей, а також Автономної Республіки Крим. Випускники МЛА успішно
навчаються у профільних ВУЗах, працюють на інженерних посадах, продовжують
займатися науковою роботою.
Тому залучення школярів до відвідання занять та практичної діяльності в
учнівських лісництвах та до профільної науково-дослідницької, навчально-виховної та
практичної роботи сприяє розширенню їх світогляду, свідомого вибору професії,
вихованню екологічної культури і мислення та дає змогу відчути себе господарем на
рідній землі.
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РОЛЬ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ
Хомин Ольга Володимирівна
вчитель біології та екології, керівник учнівського лісництва Труханівської ЗОШ І –ІІІ
ступенів Сколівського району Львівської області
Труханівське учнівське лісництво функціонує на базі Труханівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів при ДП « Сколівське лісове господарство» Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства. Наше лісництво ще зовсім юне, функціонує
лише четвертий рік.
На території Сколівського лісового господарства за нашим лісництвом закріплена
площа в 75 га. Лісництво працює у складі 19 осіб. Вони розділені на ланки: гідрологи,
ботаніки, зоологи, грунтознавці, гербаристи, фотографи, екологи. Кожна ланка щоразу
має свою окрему мету, завдання і працює на результат своєї праці, щоб кожен відчував
свою участь у справі.
Мета створення: відтворення лісових ресурсів і природоохоронна діяльність.
Завдання: насадження, збереження і охороналісових ресурсів, пропагування
природоохоронних ідей через проведення культурно-масових заходів: конкурсів,
змагань, акцій, екскурсій, досліджень і експериментів, виховних заходів.
Дирекція і вчителі нашої школи всіляко сприяють діяльності учнівського
лісництва: сприяє у виділенні транспорту для подорожей, проводять уроки-семінари,
тренінги, практикуми на природоохоронну тематику.
Учні лісництва мають змогу слухати лекції з уроків сталого розвитку, так як наша
школа, єдина у районі апробує новий європейський курс. Це сприяє перспективному
розвитку їх свідомості щодо збереження та заощадження природних ресурсів планети.
Учні розуміють, що всі ресурси є вичерпними і ними треба дорожити.
Природа є своєрідною навчальною лабораторією і є одним з найефективніших
засобів сприйняття учнями інформації. У процесі вирішення природоохоронних завдань
формується:
• Створення атмосфери зацікавленості і любові до природи
• Вміння чітко висловлювати свою думку
• Вміння аналізувати і співставляти прочитане і побачене
• Вміння творчо вирішувати завдання
• Вміння критично мислити
А головне, навчання у природі є:
• цікавим
• різноманітним
• ефективним
• демократичним
Велику справу ми розпочали з самого малого – провели акцію у школі «Поповни
класну кімнату зеленими рослинами». У ній взяли участь практично усі учні школи.
Велика мета породжує і велику енергію. Перед нами стоїть благородне завдання –
перетворити рідний край у квітучий сад чи пахучий ліс. Цікавими і змістовними є
навчально-пізнавальні подорожі, як ось до країни першоцвітів.
Звичайно, що які ж ліси Карпат без грибів. Тому, як правило, у літню та осінню
пору ми часто відвідуєм наші ліси задля їх збору і приготування смачних і делікатесних
страв. Найкращі з них мали нагоду сфотографувати.
Паралельно в різну пору ведеться спостереження за рослинним і тваринним світом
досліджуваних урочищ.
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Ланка, у якій працює фотограф завжди старається відзняти найяскравіші моменти.
Тому, інші стараються йому імпонувати. За час екскурсій до лісу вдалося відзняти тварин
зблизька.
Учасниками лісництва було впорядковано деякі об'єкти, що розташовані на шляху
для подорожуючих: до скель Довбуша, Мертвого озера, Поляницького озера. Всі ланки
прийняли активну участь у впорядкуванні: деякі створили кам'яний бар'єр для лісових
багать, на яких можна приготувати їжу в походах. Інші - розчистили джерельця від
опалого листя і замулення. Більш старші і досвідчені учасники лісництва спорудили
лавочки для відпочинку, звели переправи через глибокі гірські струмки.
Щороку юннати нашого учнівського лісництва виготовляють годівниці та штучні
гніздівлі для птахів. Ми розвішуємо їх біля школи, а також у себе на подвір’ях,
організовуємо підгодівлю птахів та спостереження за ними.
Ліси – це живі організми. Вони народжуються, ростуть, живляться органічними
речовинами, щодня п'ють джерельну воду, дихають виділяючи кисень, поглинають
сонячну енергію, дають потомство, старіють, хворіють і відмирають. Розкладаючись,
віддають потомству нагромаджені в собі органічні речовини, воду, енергію. Але щоразу
потребують особливого догляду людини. Тому зусиллями учнів школи було розчищені
лісові урочища хвойного і листяного лісів.
Кожного року учасники Труханівського шкільного лісництва беруть участь у
акціях: «Посади своє деревце». Під пильним оком працівників лісу школярі зробили
висадку модрини та ялини на площі 2 га.
В урочищах «Шкілка» і «Ясенів» юні лісівники провели обжинки, де прополювали
молоді насадження від кущів ожини, які їх затінювали.
Щороку проводимо збір насіння квітів у шкільному квітнику. Крім цього ми
працюємо у шкільному фруктовому саду. Проводимо щеплення фруктових дерев.
Адже, природа не храм, а майстерня, і людина в ній працівник.
Минулоріч учні працювалии над проектом «Пошук оптимальних природних умов
в межах урочищ в с. Труханів для висаджування модрини європейської». Слід сказати,
що учнями було виконано великий об'єм роботи для напрацювання матеріальної бази по
даній роботі.
У представленій роботі виконувались такі основні завдання: опрацювання
інтернет-ресурсів та літературних джерел, вибір площі для майбутніх засаджень,
вивчення кліматичних особливостей території, розкриття грунтових горизонтів задля
вивчення можливостей росту модрини європейської, вивчення стану залягання
грунтових вод, вивчення умов росту грибів, життєдіяльності рослинного і тваринного
світу.
Цей науково-дослідницький проект є результатом річних лабораторних і польових
досліджень і виконаних польових робіт.
У процесі виконання науково-дослідної роботи відбулися спостереження за
контрольним деревом і цілим модриновим лісом.
На основі попередніх спостережень з'ясувалося, що модрина любить тепло і світло.
Ніколи не утворює густих деревостанів. Отже, її зростання пов'язане насамперед із
сонячним освітленням.
За проведеними дослідженнями виявлено, що головне, чого не люблять модрини,
— це застій води в землі. В надто вологому лісі загниває їх коренева система. Крім цього,
побачили, що природні водотоки здатні підмивати їх кореневу систему.
Модриновий ліс - домівка багатьох тварин. Серед ссавців- ведмідь бурий, олень,
козуля, свиня дика, лисиця, кіт лісовий, куниця лісова, та ін. В дуплах дерев живуть:
кажан, білка карпатська. Гніздуються: глухарі, шишкарі. Різні види тварин живляться
пагонами, насінням, шишками модрини.
З метою вивчення кореневої системи рослин ми здійснювали дослідницькоекспериментальні екскурсії, де відкривали грунтові горизонти і вивчали їх механічний
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та органолептичний склад. Вимірювали довжину і визначали розгалуженість кореневої
системи рослин, розглядали шари залягання різних типів грунтів, зокрема буроземів і
дерново-підзолистих. У польових умовах механічний (гранулометричний) склад
визначали приблизно за зовнішніми ознаками (пісок, суглинок, глина) і на дотик
(органолептичний метод).
Для висаджування модрини використовували поетапні технології. Спочатку
вздовж схилу натягували контрольні шнури, відстань між якими складала 3 м. Далі
вздовж шнура на відстані між майбутніми саджанцями 90-120 см проходила підготовка
грунту: розрихлювали грунт розміром 30×30 см, і глибиною 20 см.Перед посадкою
модрини два рази залили грунт водою і дали їй добре просочитися в землю. Потім за
допомогою меча Колесова, що призначений для посадки саджанців, просікали отвір у
грунті, злегка відгинали його збільшуючи простір. Далі туди вставляли саджанець
модрини. Обабіч його затискали легким притисканням грунту тим же мечем.
Під час практичних занять школярі виконували розрахунки щодо виконаних
практичних робіт.
Відомо що, на протязі одного року звичайне дерево виділяє такий об’єм кисню,
який необхідний для сім'ї із 4 осіб на протязі такого ж періоду. 1 га модринового лісу за
рік виділяє стільки кисню, скільки потрібно для забезпечення життєдіяльності 2500
людей. Оптимальна норма споживання кисню 400 кг/рік на одну особу. Оскільки ми
засадили 0,8 га, то: зробивши математичні розрахунки, ми одержали 2000 осіб. Розумієм,
що засадивши площу 0,8 га модриною уже за декілька років можна очікувати, що вони
виділять стільки кисню, який забезпечить дихання 2000 осіб. Оскільки одна людина
споживає 400 кг/рік, то для 2000 осіб потрібно: 800 тонн кисню.
Оскільки кількість населення нашого населеного пункту складає приблизно 1800
осіб, а село розбудовується і має високий природний приріст, то в майбутньому слід
очікувати і 2000 осіб, значить не дарма було засаджено саме таку територію, яка в
майбутньому випродукує 800 тонн кисню, яку споживатимуть 2000 осіб щороку.
Виходить, що всі інші насадження продукуватимуть кисень для великих міст, які не в
змозі забезпечити себе такими лісовими масивами.
Своїми лікувальними властивостями в усі часи славилася модрина. Отримані з
живиці ефірні олії застосовують у парфумерній, кондитерській та медичній
промисловості. Хвоя модрини стоїть на першому місці серед інших хвойних за вмістом
вітаміну С.
З кожним роком поширюється сфера застосування деревини модрини і навіть її
кори та хвої. Хвоя виділяє у повітря велику кількість фітонцидів - це леткі речовини, що
згубно діють на мікроорганізми. Саме тому у хвойних лісах розміщують санаторії та
лікарні для людей із захворюваннями дихальної системи.
У нашій Львівській області є ряд таких санаторно-курортних центрів: Моршин,
Трускавець, Славське.
Хоча вік модрини 300-400 років, проте вона теж старіє і підлягає обов'язковій рубці.
Модрина посідає особливе місце у виробництві. З неї виготовляють паркет, масивну
дошку підлоги, стінові панелі, сходи, вікна, двері, клеєний віконний та стіновий брус,
меблі та інші вироби. Деревина - це єдиний будівельний матеріал, що є запорукою
здоров'я і при цьому є завжди сучасним і естетичним.
Більш широке впровадження модрини в ліси с.Труханів дасть можливість значно
підвищити їх продуктивність. Крім того, модрину слід висаджувати вздовж доріг і просік
у лісах, робити з неї лісосмуги на полях задля захисту від вітрової і водної ерозії, а також
вона знижуватиме шуми на проїжджих територіях.
Саме такі лісові насадження через свою мальовничість та популярність можуть
піддаватися антропогенним впливам, а тому потребують особливого ставлення.
Модринові ліси виступають основою для пізнавального природничого туризму.
Тож бережімо їх!
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Дуже би хотілося щоби ті, хто буде в майбутньому відпочивати в цьому лісі зміг
оцінити невтомну працю лісівників!
Подорожі під час канікул чи вихідних приносить нам велике задоволення і
водночас поповнює багаж наших знань і уявлень. Такими були мандрівки до скель
Довбуша (печерний комплекс с. Бубнище Івано-Франківської області), розважальні
екскурсії до с. Волосянка (Ведмежі лазилки)Сколівського району, село Івана Франка
(Нагуєвичі) Дрогобицького району Львівщини, відвідування історичних місць – Урицькі
скелі, криївки УПА.
Крім цього школярі, що задіяні у роботі учнівського лісництва, за спостереженнями
інших вчителів природничих дисциплін, почали краще вчитися. Вони розуміють
причинно-наслідковий зв'язок між природними процесами і явищами, розуміють
пояснити взаємозв'язок людини і природи. У них розвивається логічне і критичне
мислення, яке не проявлялося раніше.
Спільно з вчителем географії, а водночас і уроків сталого розвитку юні лісівники
організували і провели ряд акцій по збереженню довкілля: «Збережи ресурс води»,
«Очисти джерельце», «Вирости рослину», «Вироби з вторинного матеріалу»,
«Утилізація батарейок» - де зібрану продукцію доставляється волонтерами на завод
переробки батарейок у м. Львів, завод «Аргентум». Учні здатні оцінювати ситуацію і
попереджати про загрозу планеті.
Спільно з керівником організовуються акції на підтримку бійців АТО: збирається
волонтерська допомога одягу, продуктів харчування, проводилась акція «Допоможи
бійцеві», де учні реалізували власно виготовлені кондитерські вироби, вироби з дерева,
бісеру, вишивки тощо. Вилучені кошти офіційно передали бійцеві зі Старого Самбора,
що втратив праву руку і потребує протезування.
Учнівське лісництво Труханівської ЗОШ І-ІІІ ступенів тісно співпрацює з органами
місцевого самоврядування, громадою села. Спільними зусиллями кожного року
проводяться акції з прибирання довкілля: «Зроби планету чистою», де учні прибирають
довкілля і сортують сміття.
Учні свідомо розуміють, що масове вирубування ялинок до Новорічних свят
призводить до знищення видового складу красунь. Тому активно долучаються до акцій:
«Збережи життя ялинці», «Ялинка з вторинного матеріалу», де активно пропагують
використання лише часткових гілочок для декорацій.
Школярі завжди приймають участь у конкурсах на природоохоронну тематику
«Майбутнє лісу». Часто отримують нагороди: грамоти, дипломи, грошові премії або
подарунки.
Дитяче лісництво багато в чому перебудувало, пожвавило життя школи, зробило
його змістовнішим і цікавішим. Учні знайшли завдання по душі. Робота в учнівському
лісництві допоможе їм у виборі професії.
Слід зауважити, що за два останніх роки 8 випускників вступили до лісотехнічних
вузів. Це звичайно тішить, бо наші старання не були марними і у нас є наступники!
Підсумовуючи вищесказане, хотілось би процитувати слова української поетеси
Ліни Костенко:
«В озонову дірку подивився янгол: — Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись!»
Хай ці слова стануть закликом для всіх, хто наміриться взяти зброю для знищення
планети.
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ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Козловська Ірина Василівна
Котовий Олег Володимирович
Комунальний заклад «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа –
інтернат І-ІІІ ступенів» Луганської області
В Новоайдарський обласній загальноосвітній санаторній школі – інтернаті
упродовж 15 років працює шкільне лісництво «Дубок» та функціонує гурток «Лісний
спецназ»
Вік членів шкільного лісництва: 11-15 років.
Ідея створення: повʼязана з рівнем професійно-творчої взаємодії педагогів, учнів
з фахівцями Новоайдарського лісомисливчого господарства.
Форми роботи: заняття гуртків, тематичні заходи, виставки-конкурси дитячих
робіт: малюнків, виробів з природного матеріалу, гербаріїв, годівниць, синичників.
Акції проведені учнівським лісництвом:
1. Екологічні екскурсії по вивченню місцевої флори і фауни.
2. Активізація роботи загонів “зелених ” За кожним класом закріплена ділянка, на
якій діти разом вихователями та класними керівниками вирощують квіти, займаються
поливом на канікулах.
3. Участь, щорічно навесні, у акції “Посади дерево життя ”, приуроченій
Всеукраїнському Дню довкілля, а також спрямованій на відновлення зелених насаджень.
4. Посадка дерев, кущів, впорядкування парку, алей пам’яті.
5. Організація шкільних конкурсів дитячих малюнків «Природа очима дітей»,
«Мій рідний край» присвячених Дню охорони навколишнього середовища.
6. Проведення в школі в рамках Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край моя земля ”:
- еколого-натуралістичних заходів «Осінній ярмарок» “День зустрічі птахів ”,
”Свято квітів ” ,”Свято врожаю ”, ”День зимуючих птахів”;
7. Діти приймають участь у Всеукраїнських науково-освітніх заходах:
- конкурсі “Мій рідний край - моя земля ”;
- конкурсі “Парки - легені міст і сіл ”;
- тижні “День довкілля ”, акції “День землі ”;
- екологічний тиждень;
8. Проводимо масові еколого-натуралістичні заходи різної тематики:
Екологічні конкурси, вікторини, олімпіади, КВК, лекції, бесіди, брейн-ринги, „Що?
Де? Коли?” та інші.
9. Поновлюемо існуючі та виготовляти нові тематичні стенди, фотомонтажі,
альбоми на екологічну тематику.
10. Приймаємо активну участь в роботі семінарів і методоб’єднань вчителів
природничого циклу.
11. Постійно приймаємо участь у прибиранні парку відпочинку «Сосновий»
смт. Новоайдар.
Практичні природоохоронні та екологічні заходи:
1. Виготовлення шпаківень,синичників та годівниць для птахів
2. Участь в очищенні берегів ріки Айдар від сміття.
3. Закладення алеї фруктових дерев на місці звалища сміття.
4. Укріплення берегів ріки Айдар:висадження садженців верби.
5. Огородження мурашників.
Саме тому, на першому місці в учнівському лісництві – практична діяльність. Юні
лісівники не лише вивчають теоретичні основи й закономірності явищ природи, а й
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активно займаються дослідницькою роботою, завдяки якій розширюють свій
екологічний світогляд, оволодівають методами її дослідження.
Наші школярі неодноразово ставали лауреатами та переможцями
різноманітних екологічних конкурсів. Нещодавно учень 8-А класу нашої школи прийняв
активну участь у VІІ Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій
рідний край, моя земля очима сучасників,» отримав сертифікат, його дослідження
увійшло до збірника робіт VII Всеукраїнської конференції учнівської молоді «Мій
рідний край, моя земля очима сучасників.»
Профорієнтаційна робота в сучасній школі є одним з пріоритетних напрямів.
Діяльність шкільного лісництва відіграє важливу роль у профорієнтації учнів.
Роль лісництва на сучасному етапі полягає у збагаченні підлітків знаннями, які
допоможуть їм реалізувати себе як професіонала, і, в кінцевому рахунку, як особистість.
В ході різної природоохоронної діяльності в учнів відбувається формування
схильностей і інтересів до «лісовим» професіями.
Сутність роботи з професійного виховання полягає в тому, щоб спонукати учнів
до участі у різноманітних формах роботи у шкільному лісництві, суспільно-корисної та
виробничої праці, до активної проби сил. Це дозволяє на практичному досвіді дізнатися
і визначити свої схильності і здібності. Схильність розвивається в процесі діяльності, а
професійні знання успішно накопичуються при наявності професійних інтересів.
Важливо, щоб школяр пробував себе в різних видах діяльності.
Реалізуючи себе у всіх напрямках роботи шкільного лісництва, учні школи
вступають у навчальні заклади еколого-біологічної спрямованості.
Випускники попередніх років навчання в даний час працюють в Новоайдарському
лісомисливському господарстві – лісничими та помічниками лісничих.
У нових соціально–економічних умовах шкільне лісництво відіграє важливу роль
у професійній орієнтації школярів, допомагає їм у виборі своєї майбутньої
професії, стає базовою основою подальшого професійного самовизначення школярів,
так як з раннього віку вони осягають ази лісівництва: садять ліс, вирощують його,
доглядають і захищають, займаються практичною, досвідної та науково-дослідної
роботами, отримуючи глибокі знання про ліс.
В. Сухомлинський писав із цього приводу: «Поняття «природа» - єдине ціле. У
цьому своя гармонія та постійність, взаємозв'язки та залежності; вона - джерело буття й
суть буття, вона єдина й нерозривна з людиною. Кожний з нас - природа, що стала
людиною. Людина доти могутня й непереможна, доки вірна законам природи - пізнаним
і непізнаним, не нею встановленим... Активно впливати на природу, але залишатись її
сином, бути вінцем її творіння та володарем її сил, по-синівському бережливо ставитись
до неї - ось яку позицію нам треба займати у процесі взаємодії з природою...».
Настав час керуватись у наших діях правилами екологічного гуманізму, основна
ідея якого: людина є лише часткою Природи та Космосу, із законами та силами яких вона
повинна рахуватись. Що ж таке «екологія»? Наука про навколишнє середовище, оселю,
людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Однак
це не тільки наука.
Це світорозуміння, яке включає в себе і свідоме ставлення до всього сущого, і
його активний захист.
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РОЛЬ ШКІЛЬНИХ ЛІСНИЦТВ У ВИХОВАННІ ТА ФОРМУВАННІ
ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Йосипенко Ольга Миколаївна
керівник шкільного лісництва, учитель біології вищої категорії, Терешківська ЗОШ І–
ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області.
Ліс – це наше величезне національне багатство. Його значення в житті людей
велике та багатогранне. Створення 1 га лісу забезпечує фіксацію більш ніж 1 тони
вуглецю та продукування 1,5 тони кисню щорічно. Однією з найбільш характерних рис
сьогодення вітчизняного лісового господарства є різке збільшення в останні роки обсягів
робіт з відтворення лісів, зумовлене необхідністю доведення лісистості території
держави до оптимального рівня. Для здійснення цієї мети важливо ще в шкільні роки
ознайомлювати учнів з професією лісівника, давати можливість їм самим попрацювати
в лісі, полюбити професії лісового господарства.
Державне підприємство «Полтавське лісове господарство» по праву вважається
одним з провідних підприємств у Полтавській області щодо ведення лісового
господарства. До складу лісгоспу входять 7 лісництв, одне з яких – Чалівське. Його
площа 4590 га. Воно зосереджене в передмісті Полтави. Контора знаходиться в селі
Терешки Полтавського району. З метою забезпечення додаткової освіти, виховання
активної громадської позиції, збереження, вивчення та примноження зелених насаджень
у Чалівському лісництві діє шкільне лісництво Терешківської загальноосвітньої школи І
– ІІІ ступенів, заключивши договір із ДП «Полтавське лісове господарство». Воно
закріпило за учнівським лісництвом площу 240 га, забезпечує необхідними матеріалами,
інвентарем. З метою кваліфікованого керівництва лісогосподарською працею ДП
закріпило за юними лісівниками помічника лісничого Чалівського лісництва Усенка
С.М.. Щороку складається план роботи шкільного лісництва, який погоджується із ДП.
Учнівське лісництво організоване із школярів 9, 10, 11 класів (25 учнів). Робота
побудована на принципі самоврядування. Вищим органом діяльності є загальні збори
всіх його членів, які скликаються 2 рази на рік. У період між загальними зборами діє Рада
учнівського лісництва, до складу якої входять представники організацій засновників:
директор загальноосвітнього закладу, представник лісового господарства, керівник
учнівського лісництва. До Ради із числа учнів загальними зборами обираються:
лісничий, помічник лісничого і три техніки-лісівники.
Основні напрямки роботи шкільного лісництва:
1. Практична діяльність (посадка лісу, вирощення саджанців, прибирання лісу).
2. Пошуково-дослідницька робота.
3. Система інформаційно-методичної роботи.
4. Залучення батьків до справ учнівського лісництва.
5. Просвітницька робота.
6. Участь у Всеукраїнських та обласних масових заходах.
7. Система профорієнтаційної роботи.
8. Співпраця з Чалівським лісництвом.
Робота дітей у шкільному лісництві формує у підростаючого покоління свідоме
розуміння взаємодії людини з природою, потреби культурного спілкування з нею і є
однією з умов нормалізації і поліпшення стану оточуючого середовища.
Зберегти ліси для майбутніх поколінь – завдання не лише дорослих, а й учнів.
Сьогодні за ними вирішальне слово, бо саме у шкільному віці формується екологічна
свідомість. Юні лісівники безпосередньо спілкуються з природою, здобувають
практичний досвід. В результаті цього виховується відповідальність за збереження
навколишнього середовища. Якщо проаналізувати результати діяльності лісництва за
декілька років, то можна побачити таку картину.
1. Посаджено членами шкільного лісництва:
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2008 рік – 15 тисяч саджанців сосни, берези, дуба; 20 плодових дерев.
2009 рік – 17 тисяч саджанців сосни, берези, дуба; 10 плодових дерев.
2010 рік – 3 тисячі сосни, 2 тисячі – берези (доповнення на 2 га лісу); 25 плодових
дерев і
кущів
2011рік – 15 тисяч саджанців сосни, берези, дуба; 15 плодових дерев.
2012 рік – 12 тисяч саджанців сосни, берези, 35 каштанів, 50 саджанців дубів, 2
мішка
насіння жолудів.
2013 рік – висаджено у лісі саджанців сосни, берези, дуба на площі більше 2 га;
у школі посаджено 10 каштанів, 10 беріз, 11 саджанців верби та 12 туї,
10 ялівцю;
біля школи 30 дворічних дубів, вирощених власними руками.
2014 рік – біля школи посаджено 10 каштанів, 9 туй, 20 беріз, 10 верб, 30 вишень,
висаджено у лісі 10 тисяч саджанців сосни звичайної.
2015 рік – біля школи посаджено 6 лип, 20 саджанців ялівцю, висаджено у лісі 120
саджанців
сосни звичайної, доповнено сосною звичайною 2 га лісу.
2016 рік – висаджено саджанців сосни звичайної на площі 2 га.
2. Догляд за культурами лісорозсадника 2009 – 2016 роки на площі 0,5 га.
3. Очистили ліс від сухостою (2016 рік) на площі 1 га.
4. Виготовили шпаківень: 2016 рік – 20 штук.
5. Виготовили годівничок для птахів: 2016 рік – 30 штук.
6. Огороджено гнізд мурашок – 4 (2013 рік); 5 (2014 рік); 5 (2015 рік); 4 (2016 рік);
прочищено мурашники для освітлення гнізд – 4 (2013 рік); 4 (2014 рік); 5 (2015
рік); 4
(2016 рік)
7. Прибирали в лісі сміття на площі 2 га (2016 рік).
Практична діяльність сприяє вихованню екологічної культури, саморозвиткові та
самореалізації особистості учнів, виховує справжніх дбайливих громадян вільної
України, сприяє збереженню лісів для нащадків.
Члени шкільного лісництва беруть участь у Всеукраїнських та обласних заходах.
Щороку маємо переможців або призерів Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх
руках» (конкурс творів і малюнків «Людина та ліс». 2016 рік – 3 призери районного
етапу). Традиційною стала участь у Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків» (2016 рік
– 1 місце обласного етапу та призери Всеукраїнського), Всеукраїнському екологонатуралістичному поході «Біощит» (2016 рік – 1 місце обласного етапу). Хмелевський
Дмитро – лісничий шкільного лісництва виборов у 2017 році перше місце у 13
Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників, перше (2016 рік) у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (підсекція
лісознавство).
Завдання шкільного лісництва – не тільки озброїти певну частину випускників
необхідними знаннями і навичками з лісогосподарських професій, а й виховувати у них
якості новаторів: прагнення знати й застосовувати нові досягнення науки і практики,
самим займатися дослідницькою діяльністю, що й намагаються робити юні лісники
Терешківської ЗОШ І – ІІІ ступенів.
Організаційні форми дослідницької діяльності шкільного лісництва: екологічна
практика (природоохоронна робота), МАН, екологічні проекти, екологічні табори,
екологічні експедиції. Члени шкільного лісництва беруть участь секціях МАН. Теми
робіт: «Дослідження видового складу флори, мікобіоти ботанічної пам’ятки природи
«Урочище Триби» Полтавського району Полтавської області», «Перспективи розвитку
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ботанічної пам’ятки природи «Урочище Триби» Полтавського району Полтавської
області», «Видовий склад жуків Чалівського лісництва Полтавського району»,
«Екологічні ніші Твердокрилих у межах Чалівського лісництва Полтавського району».
Екологічні проекти: «Дослідження стану первоцвітів Чалівського лісництва»,
«Екологічні ніші Твердокрилих у межах Чалівського лісництва Полтавського району як
основна умова їх збереження».
На заняттях шкільного лісництва діти вивчають видовий склад дерев та кущів
Чалівського лісництва, виготовляють гербарії, охороняють і доглядають мурашники,
проводять екскурсії по екологічній стежині, досліди на пришкільних ділянках,
доглядають закріплену територію лісу тощо. На протязі року проводяться екскурсії до
парків м. Полтави, дендропарку, ботанічного саду, сільськогосподарської академії.
Види досліджень, які проводяться членами шкільного лісництва: польові
(перевірка даних у природних умовах); монографічні (проводяться у лабораторних,
спеціально створених умовах). Характер досліджень: фундаментальні (спрямовані на
одержання нових знань про закономірності розвитку оточуючої дійсності); прикладні
(спрямовані на одержання знань і їх використання для практичних цілей).
Тематика прикладних досліджень: вплив глибини загортання на сходи туї, вплив
замочування насіння сосни на схожість, вплив передпосівної обробки насіння сосни
перманганатом
калію на схожість і виживання саджанців, розмноження туї
вегетативним та насінним способом, вплив строків живцювання на укорінення хвойних,
самшиту, оптимальні способи вкорінення живців хвойних, самшиту, вплив зберігання
жолудів на схожість. Тематика фундаментальних досліджень: дослідження стану
ботанічної пам’ятки природи «Урочище Триби» та прилеглих до нього територій,
дослідження видового складу рідкісних рослин, дослідження видового складу дерев і
кущів місцевого лісу, вивчення шапкових грибів урочища Триби та їх екологічних груп,
дослідження демекологічних особливостей деяких рідкісних видів флори, що
зустрічаються на території Чалівського лісництва та фенологічні спостереження за
ними, облік птахів, розселення мурашників.
У 2012 – 2016 роках проводилися дослідження стану ботанічної пам’ятки
природи «Урочище Триби» та прилеглих до нього територій. Дані досліджень
підтвердили наявність півників борових, сону чорніючого, сону широколистого.
Проводилися демекологічні та фенологічні спостереження за їх популяціями. За
одержаними даними популяцію півників борових можна вважати малочисельними, а
сону чорніючого і широколистого – середньочисельними. Хвилює майбутнє цих
популяцій. Вплив антропогенного фактору значний: виривання на букети, витоптування,
забруднення території. Членам шкільного лісництва вдалося привернути увагу до майже
забутої ботанічної пам’ятки природи «Урочище Триби». На початку досліджень у 2006
році всі говорили, що там уже немає сону чорніючого, сону широколистого та півників
борових. Зараз там відновлено заповідний режим і встановлено інформаційний стенд,
на якому повідомляється, що виривання рослин на цій заповідній території заборонено і
буде каратися штрафами.
Оскільки учнівське шкільне лісництво Терешківської ЗОШ I – III ступенів
створене на базі Чалівського лісництва, його працівники допомагають проводити освіту
з трудового виховання та профорієнтаційну роботу. Спільними зусиллями школи і
лісництва створено куточок шкільного лісництва, кімнату для навчання. Юні лісівники
оволодівають сучасними технологіями вирощувань лісових культур, садивного
матеріалу. Для цього проводяться заняття з працівниками Чалівського лісництва,
опрацьовуються теоретичні матеріали, надані ними. Працівники лісового господарства:
виділяють саджанці сосни, берези, дуба, туї, верби для посадки на території лісництва,
школи; забезпечують матеріалом для виготовлення шпаківень, годівничок, штучних
гнізд для качок, виділяють працівника держлісгоспу для інструктажів, роз’яснювальних
робіт. Працівники Чалівського лісництва залучають дітей на спільні суботники, які
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закінчуються смачною кашею від лісників. Члени шкільного лісництва традиційно
беруть участь у Днях довкілля разом з працівниками лісового господарства.
Наші наставники організовують конкурси малюнків, творів на тему «Людина та
ліс» для юних лісників в рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Робітники
Чалівського лісництва часті гості на загальношкільних святах, де виступають з
профорієнтаційною роботою, профілактичними бесідами. Часто за завданням лісництва
юні лісівники заготовляють насіння деревних культур.
З метою профорієнтації, знайомства з лісовим виробництвом, вивчення природи
рідного краю у 2016 році організовано дві зустрічі з керівниками, спеціалістами та
досвідченими працівниками лісового господарства. Організовано екскурсію учнів у
лісництво та на його територію для знайомства з виробництвом. Крім того, щорічно учні
здійснюють туристичні походи його стежинами. У квітні 2015 року здійснено спільну
екскурсію працівників Чалівського лісництва й членів шкільного лісництва на зупинку
екологічної стежки «Первоцвіти» та знято відеофільм по цих матеріалах. Отримані
знання від старших наставників Чалівського лісництва юні лісники застосовують на
практиці в День довкілля та двомісячнику озеленення.
Охорона природи в нашому житті має надзвичайно важливе значення.
Залежність людини від стану навколишнього середовища стає дедалі очевиднішою.
Природа, і зокрема ліси, формували характер наших предків, їхній світогляд і культуру,
що знайшло широке відображення в народній творчості та літературі. Чи зможуть наші
діти й онуки не тільки зберегти їх, а й примножити? Такі вміння й бажання оберігати
довкілля виховують не словами, а справами, безпосередньою участю дітей у
природоохоронній роботі.
Птахи мають велике значення для лісу, тому члени гуртка приділяють значну
увагу проведенню Свята зустрічі птахів. У березні 2015 року був проведений усний
журнал «Із життя птахів», організовано конкурси газет, малюнків, фотографій та
презентацій про птахів, у 2016 році спільно з працівниками Чалівського лісництва та
батьками членів шкільного лісництва проведено свято «Птахи у нашому житті».
Щороку юні лісівники активно включаються в проведення акції «Не рубай
ялину». Патрулювання в лісі з метою виявлення недозволених рубок сосни, бесіди по
класах, виставка композицій «Замість ялинки – зимовий букет», газета – ось перелік
заходів, що проводилися в її рамках.
Юні лісівники виступають ініціаторами проведення тижня екології, в рамках
якого проводяться конкурс плакатів на природоохоронну тематику, вікторини про ліс,
бал першоцвітів, лекції про значення лісу, його охорону, випускаються газети, буклети
на природоохоронну тематику.
Шкільні лісництва допомагають виховувати у школярів повагу, чуйність і любов
до рідної землі. А починається ця любов з деревця, посадженого своїми руками, першого
світанку на узліссі, стежок серед духмяних трав… Учнівська робота – це не обов’язково
сапати, садити. Виховання екологічної культури – головне завдання нашої роботи. Бо
саме поведінка в лісі, на природі має стати ключовим моментом у житті кожної дитини.
Не всі учні стануть лісівниками. Але знатимуть, як виростити дерево, а це одна з
головних місій людини на Землі. Ми маємо підняти екологічну культуру людей.
Сьогодні діти вчаться любити ліс, розуміти його. І яку професію вони не обрали б у
майбутньому, ці знання, любов до природи залишаться з ними на все життя.
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УЧНІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 6
М.КРЕМЕНЧУКА
Лісові господарства на Полтавщині почали створюватися ще в 20-х роках ХХ
століття. У 1926 році з державних лісів місцевого значення утворився перший лісгосп –
Кременчуцький. Він розміщений у південній лівобережній частині лісостепу на території
чотирьох адміністративних районів, включає 9 лісництв загальною площею 35,2 тис.
гектарів.
Учнівське лісництво Професійно-технічного училища № 6 м.Кременчука створене
1 червня 2016 року на базі Державного підприємства «Кременчуцьке лісове
господарство». До складу учнівського лісництва ввійшли учні І—ІІІ курсів, які
навчаються за професіями: «Садовод; озеленювач», «Конторський (офісний службовець
(бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору)», «Кухар; офіціант; бармен»,
«Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних
машинах». Об'єднує представників учнівського лісництва любов до природи рідного
краю, відповідальне ставлення до майбутнього рідної Батьківщини.
Робота учнівського лісництва - цілісна, спланована система навчальної, трудової,
науково-дослідницької і культурної діяльності, засіб надбання знань з біології, географії,
екології. Це – об'єднання учнів Професійно-технічного училища № 6 м.Кременчука, які
захоплюються вивченням природи, посадкою лісових рослин та охороною лісових
ділянок.
Члени учнівського лісництва та учні училища приймають активну участь в міських
та обласних екологічних конкурсах. Зокрема,
вони створюють проекти з
енергозбереження, приймають участь в екологічних стежках, прибирають лісові
насадження, допомагають в роботі працівникам ДП «Кременчуцьке лісове
господарство», вивчають флору та фауну рідного краю. Учні дізнаються про цілющі та
поживні властивості дикорослих лісових рослин, особливості поведінки лісових звірів
та птахів, власноруч заготовляють сировину для підгодівлі лісових мешканців.
В 2016-2017 н.р. організовано роботу з охорони лісу від хвороб та шкідників, збору
насіння, ягід, лікарських рослин, захисту птахів та звірів. Учні досліджують рельєф
закріпленого лісового масиву, складають карту лісу. Проводиться активна
експериментальна робота: посадка живців малини та шипшини, висівання насіння
хвойних рослин, заготовка кормів для лісових тварин. Приймається участь в екологічних
та біологічних тижнях, проводяться цікаві екскурсії, організовуються виставки учнів—
членів лісництва, працює лекторій та пресс—центр.
Ще в 2005 році в Кременчуцькому районі була розроблена та прийнята цільова
програма «Заліснення земельних угідь Кременчуцького району Полтавської області на
період до 2012 року», а пізніше така ж програма на період 2013-2015 роки.
Основна мета програми - проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності по
організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,
забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання і відтворення природних
ресурсів та зменшення негативного впливу на навколишнє середовища та жителів
району, а також вдосконалення всієї сфери охорони довкілля в регіоні.
І сьогодні розвиток захисного лісорозведення, цілеспрямована консервація
малопродуктивних земель залишається єдиним шляхом досягнення двох
взаємодоповнюючих цілей поступового збільшення лісистості регіону до
оптимального рівня та збереження природної родючості землі.
Дві попередні програми дали змогу створити нові захисні лісові насадження на
площі близько 1500 га на території Білецьківської, Кам'янопотоківської, Салівської,
Пришибської, Піщанської, Омельницької, Потоківської та Ялинцівської сільських рад.
Учні Професійно-технічного училища № 6 м.Кременчука приймали активну участь у
створенні цих нових лісових насаджень.
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Що стосується Комплексної цільової програми заліснення земельних угідь
Кременчуцького району Полтавської області на період 2016 – 2020 роки, то завданням
зазначеної програми передбачено створення захисних лісових насаджень на площі 195,8
га та проведення вирощування лісу на площі 465,8 га. До реалізації даної програми
будуть залучені члени учнівського лісництва Професійно-технічного училища № 6 м.
Кременчука. Загалом на виконання програми 2006-2012 років залучено 7,5 млн. грн.
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСВІТИ ДЛЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ РОБОТУ ШКІЛЬНОГО ЛІСНИЦТВА
Шведун Ганна Григорівна
вчитель біології вищої категорії, вчитель-методист загальноосвітньої школи I-III
cтупенів № 123 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, керівник шкільного
лісництва «Дубочок», член ГО «Екологічний клуб «Еремурус»
Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови
мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і
екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають
новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики [2].
Важливою проблемою школи стає формування екологічної культури учнів,
підвищення їх екологічної грамотності, озброєння навичками економного, бережливого
використання природних ресурсів, формування активної, гуманної позиції у ставленні
до природи. Це буде сприяти забезпеченню стійкого розвитку, зниженню негативного
впливу на навколишнє середовище та розвитку нового енергозберігаючого світогляду
школярів і має стати пріоритетним напрямком роботи щодо досягнення сталого розвитку
як на національному, так і на міжнародному рівнях [1,4].
Впровадження діяльнісного підходу до формування екологічної компетентності
учнів на засадах елементів освіти для сталого розвитку має на меті:
- формування необхідної змістовної складової навчальної та виховної діяльності,
інтеграції принципів сталого розвитку у ланку позакласної та позашкільної
освітньої діяльності;
- залучення до змісту шкільної освіти сучасних педагогічних технологій, створення
зв'язку між освітою та суспільством;
- формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку, зміни характеру
мислення особистості, її ціннісних пріоритетів та форм поведінки, в основі яких виважене та відповідальне ставлення до своїх дій, активна громадська позиція,
вміння пристосовуватися до соціальних змін;
- появи переконань, що кожна людина може і повинна приймати посильну участь
у вирішенні нагальних проблем свого мікрорайону, міста, вміння помічати, аналізувати
та планувати шляхи їх вирішення, не відокремлюючи від себе;
- розвитку традиції доброчинності через проведення природоохоронних акцій,
участі у роботі шкільного лісництва [1].
Створене у навчальному закладі на базі державного підприємства «Криворізьке
лісове господарство» шкільне лісництво ставить перед собою завдання, важливі для
суспільства:
- екологічна освіта учнів, виховання бережного ставлення до природи;
- надання практичної допомоги лісовому господарству в справах відновлення,
охорони і захисту лісу, раціонального використання лісових багатств;
- навчання школярів навичкам досліджень природи лісу, залучення їх участі в
здійсненні експериментально-дослідницької роботи разом із спеціалістами лісового
господарства;
- професійна орієнтація учнів, підготовка майбутніх спеціалістів лісового
господарства;
- пропаганда серед населення знань про ліс, ведення роз’яснювальної
пропагандистської роботи з питань охорони лісу від пожеж, їх відновлення і раціональне
використання, захисту від шкідників і хворобо лісу, охорони і використання об’єктів
тваринного світу;
- організація і проведення масових заходів природоохоронного напрямку,
створення екологічних стежок, проведення оглядових екскурсій, виставок, конкурсів.
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Приймаючи участь в роботі шкільного лісництва, вихованці отримують теоретичні
знання з лісогосподарчих дисциплін, практичні навички ведення лісового господарства,
що дозволяє вести роботу на закріпленій за шкільними лісниками території лісового
фонду, поєднуючи її з проведенням дослідницької та експериментальної роботи,
лісоохоронної агітації і пропаганди.
Робота з організації і забезпечення діяльності шкільного лісництва знаходиться в
стадії постійного розвитку і пошуку. Відпрацьовуються нові форми і методи діяльності,
апробуються методики, удосконалюються знання і набувається досвід для того, щоб
результати роботи дитячого професійно спрямованого угруповання були максимально
наближені до вимог збереження природних багатств нашої країни.
За період існування шкільного лісництва, виконана робота у практичному,
дослідницькому напрямках, з пропаганди серед населення Практична діяльність юних
лісників виглядає так:
- збір насіння кісточкових культур та жолудів;
- вирощування сіянців у розсаднику: агротехнічний і лісівничий догляд ;
- висаджування дерев на площі;
- догляд за лісовими культурами;
- зелене живцювання туї західної;
- виготовлення та розвішування годівниць та шпаківень.
Один із шкільних лісників, випускник 2014 року, виконав дослідницьку роботу з
виявлення кількості паперу, що був використаний одним учнем протягом 11 років
навчання в школі. За результатами з`ясувалося, що ця кількість тотожна 4 деревам.
Хлопець став ініціатором акції «Повернемо ліс природі»: випускники отримали від
лісництва та висадили поблизу школи 100 дерев, таким чином віддавши борг природі за
своє шкільне навчання. Акцію підтримали і випускники наступних років.
Участь в роботі лісництва – не лише сходинка в пізнанні світу, навколишнього
світу, а й набуття додаткових знань про природу, практичні навички і досвід проведення
природоохоронних заходів. Квітень 2015 року став знаменний для шкільних лісників
участю у Всесвітній ініціативі «Дерева миру». Заохотивши до участі інших школярів,
педагогів, технічний персонал, батьків, отримавши поміч від ДП «Кривбаслісгосп» у
наданні саджанців, шкільні лісники висадили близько 700 дерев на схилах балки з
думками про мир. Зараз ця акція проходить двічі на рік і стала для юних лісівників
звичною.
Тричі брали участь члени шкільного лісництва у міському Дерев`яному фестивалі,
пропагуючи учнівський рух «Лісівники Криворіжжя».
Вихованці шкільного лісництва «Дубочок» здійснюють природоохоронні акції по
прибиранню
берега
Карачуновського
водосховища,
постійно
відвідують
лісомеліоративну ділянку з метою знайомства з роботою лісівників, випускають газету
щодо своєї участі у природоохоронній роботі. Влітку юні лісівники долучаються до
збору насіння кісточкових культур та жолудів для лісництва.
Розроблений членами шкільного лісництва «Дубочок» екскурсійний маршрут
Карачунівським лісом можна використовувати з виховною та пропагандистською
метою (у планах подібні маршрути розробити і для інших лісових масивів Криворіжжя).
На базі лісництва шкільними науковцями ведеться дослідницька та пошукова
робота.
Сьогодні плануємо здійснювати роботу згідно з принципами лісової педагогіки –
складової сучасної екологічної освіти, яка, розкриваючи знання про ліс, пропонує
залучаючи до процесу навчання голову, руки та серце для того, щоб не лише отримувати
знання, оволодівати вміннями, а й змінювати своє ставлення до довкілля [3].
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УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА ШЕПЕТІВЩИНИ - ШКОЛА ЮНИХ ОХОРОНЦІВ
ЛІСУ ТА КУЗНЯ МАЙБУТНІХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ КАДРІВ РІДНОГО
КРАЮ
Зведенюк Микола Андрійович
керівник зразкового учнівського лісництва «Пліщинське » Пліщинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Шепетівського району Хм6ельницької обл.
Хмельниччина, як і вся Україна, належить до лісодефіцитних територій, адже її
залісненість складає трохи більше 13 відсотків. Враховуючи величезну роль лісу як
екосистеми та посилене використання його ресурсів однією з найефективніших форм
позакласної, позашкільної та профорієнтаційної роботи в навчально-виховних закладах
Шепетівщини є функціонування учнівських лісництв. До завдань цих неформальних
учнівських об’єднань, на сучасному етапі соціально-економічного та суспільнополітичного розвитку держави та процесу євроінтеграції, входить формування у
громадян усвідомленого розуміння потреби охорони, збереження та відтворення лісових
ресурсів, системної підготовки висококваліфікованих кадрів для лісогосподарських
підприємств та наукових установ.
Співпраця педагогів навчально-виховних закладів та фахівців Д.П.
«Шепетівське лісове господарство» забезпечується через теоретичну підготовку та
практичні заняття з основ лісівництва, дендрології, лісової ентомології та фітопатології,
проведення пошукової та науково-дослідницької роботи і захисти її результатів на
профільних конкурсах, залучення юних лісівників до лісогосподарських робіт та
організацію змістовного дозвілля згідно з вимогами діючого Положення про учнівське
лісництво (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 р. №66).
На базі підрозділів Шепетівського лісгоспу функціонує вісім учнівських
лісництв: Буртинське учнівське лісництво Полонського району, учнівські лісництва
Корчицької, Полянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зразкове учнівське лісництво
«Пліщинське», Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Цвітоського НВО Славутського району
та учнівські лісництва створені на базі шкіл міста Шепетівка. Це «Юнацька варта» - НВК
№3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Натана Рибака та ліцей з
посиленою військовою підготовкою», «Юні лісівники» ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, ЗОШ ІІІІ ступенів №8. Кожне учнівське лісництво працює згідно угод, укладених між
дирекціями державного лісогосподарського підприємства та загальноосвітніх шкіл і
планами, складеними відповідно до цієї угоди.
Фомуванню учнівських лісництв Шепетівщини в кожному із навчальних
закладів передує проведення пошукової та науково-дослідницької роботи. У більшості
шкіл прокладені екологічні стежини, на яких вихованці гуртків природничого
спрямування, учнівських лісництв вивчають геологічну будову, ґрунти, рослинність та
тваринний світ. Однією із важливих ланок цієї діяльності є проведення фенологічних
спостережень. Щоб розпочати таку науково-дослідницьку роботу вихованці гуртків
юних лісівників та учнівських лісництв спочатку вивчають: що таке фенологія, її
значення та організацію фенологічних досліджень, методи фенологічних спостережень
за сезонними явищами у світі рослин та тварин, навчаються проводити фенологічне
картографування та фенологічну індикацію тощо.
Саме така форма роботи допомогла вихованцям зразкового учнівського
лісництва «Пліщинське», вивчивши рослинність та флористичний склад станції №6
екологічної стежини «У барвистім дивосвіті», створити заповідне урочище «Адамове
Займисько». Виконання науково-дослідницьких робіт під керівництвом вчених призвело
до перемог на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Як зазначив Мадас Ласло: «Ліс є єдиною бібліотекою в світі, в якій, щоб
отримати знання, потрібно мовчки, з відкритими очима пройтися нею». І тому освітня
діяльність природничого спрямування може функціонувати не тільки у формі учнівських
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лісництв, а й у вигляді гуртків юних охоронців природи, юних мисливців, скаутських
гуртків.
У більшості шкіл у таких гуртках, на добровільних засадах, працюють вчителі,
лісівники, любителі туризму, мисливці та ін. Але у керівників учнівських лісництв,
лісівників області виникла ідея залучення до цієї роботи учнів початкової ланки. Так на
території Пліщинської ЗОШ І –ІІІ ступенів, після перемоги юних лісівників на VІ
Міжнародному юніорському лісовому конкурсі, що проходив у РФ, при допомозі
лісівників Д.П. «Шепетівське лісове господарство» було закладено дендропарк. На його
території, для покращення поінформованості школярів, їх батьків та вчителів школи
виставлено інформаційні щити, аншлаги, а в школі створено клас учнівського лісництва.
Після цього, робота по природничому спрямуванню активізувалася. Молодші
школярі часто відвідують дендропарк з екскурсіями, тут проводяться уроки з
природничих дисциплін, а жителі села приходять сюди відпочивати. Так у роботу
шкільного учнівського лісництва були втілені елементи лісової педагогіки, яка є
частиною екологічної освіти. Це не тільки навчання про лісові екосистеми, а й виховання
людини на прикладі лісу в напрямку сталого способу життя.
Вивчивши досвід інституту лісового навчання і консультування Зволені,
керівники учнівських лісництв Шепетівщини втілюють лісову педагогіку, особливо для
молодших школярів, як пригодницьку форму супроводу в лісовому природному
середовищі. Вона використовує активні методи і форми практичного та проективного
навчання. Ми вважаємо, що одним з головних завдань керівників будь-яких
неформальних учнівських об’єднань є, перш за все, навчити проводити спостереження,
аналізувати побачене, тобто, навчити вчитися. Так, в січні 2017 року в м. Львів
Національним лісовим центром та Інститутом лісового навчання і консультування
Зволені, а також ГО «Агенство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону
«Форза»» у рамках проекту FOR SOC відбувся семінар-тренінг з лісової педагогіки для
керівників учнівських лісництв та представників лісогосподарських підприємств «Ліси
для суспільства – ліси без бар’єрів». Семінар проводили тренери Вероніка Яловіарова і
Дана Лойова. Вони поділилися досвідом запровадження нових підходів навчання про
ліс, який раніше вдало запозичили у австрійських колег. У 2010 році фахівці
Національного центру у Зволені розробили концепцію лісової педагогіки, у рамках якої
готують лісових педагогів та підвищують їх професійний рівень.
Семінар був побудований у формі гри. Протягом двох днів відпрацьовувалися
різноманітні вправи, ігри, заходи, які можна виконувати із вихованцями учнівських
лісництв. Кожен з учасників тренінгу здобув практичний досвід, який може використати
у своїй роботі. Під час проведення семінару було виявлено форми і методи, які
впроваджені у роботі учнівських та гуртків юних лісівників Хмельниччини.
Як показав досвід, лісова педагогіка не тільки забезпечує знаннями, але й
використовує і емоційну сторону людини, сприяє набуттю практичних навичок та
працює в напрямку всебічного розвитку особистості. Значення лісової педагогіки
відображається в її цілях, а саме через чуттєве сприйняття, пригодницьке навчання та
ігри.
Цілі лісової педагогіки спрямовані на створення цінностей, стосунків та зв’язків,
зокрема розбудову мудрих відносин «людина - ліс», уважних відносин «людина людина» та впевненості людини в собі. Використовуючи різні методики, запропоновані
словацькими колегами, лісову педагогіку можна залучати для різних цільових груп
включаючи дітей різних вікових груп, осіб з обмеженими можливостями, сімей з дітьми
і навіть літніх людей.
Лісова педагогіка розкриває знання про ліс в цікавій ігровій формі, яка включає
всі види чуття, дозволяє проводити спостереження, робити відкриття та дослідження
природи, і, таким чином, краще зрозуміти їх та запам’ятати. Це призводить до розвитку
всіх аспектів цілісної особистості, оскільки в процесі навчання беруть участь когнітивна,
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соціально-ефективна і психомоторна сторони. Безперечно, що необхідною умовою
навчання у лісовій педагогіці є лісові екосистеми, адже визначивши завдання ми йдемо
до лісу, який виступає як середовище навчання і включає предмет та дидактичний
інструмент лісової педагогіки. При цьому використовуються: пригодницькі ігри,
проектне навчання, методи розвитку творчих умінь, навчання через спостереження,
методи розвитку критичного мислення, робота в команді, творчі майстерні, трудова
діяльність, робота у лісі.
По суті, лісова педагогіка в Україні втілюється в життя вже давно. Для
проведення екскурсій по екологічній стежині та дендропарку в учнівському лісництві
підготовлені екскурсоводи, проте ігрові моменти вводилися у роботу не так інтенсивно,
через те, що цільові групи формувалися, в основному, із учнів середніх та старших
класів. Переймаючи досвід лісівників Словаччини, керівники учнівських лісництв
Шепетівщини у своїй роботі використовують елементи лісової педагогіки, особливо для
учнів молодших та середніх класів. Так, наприклад, мандруючи екологічною стежиною
«У барвистім дивосвіті», ми, окрім використання інформаційних стендів,
урізноманітнюємо перехід між аншлагами різними заходами, спрямованими на чуттєве
сприйняття довкілля, наголошуємо на значенні лісу для суспільства на Землі. При цьому
використовуються інтерактивні об’єкти лісової педагогіки: лісова брама, мікрофон,
фотостіна та ін. Навчальна екологічна стежина «У барвистім дивосвіті» включає дев’ять
станцій протяжністю майже 15 км. Ми не маємо змоги щоденно долати такі відстані і
тому часто екскурсії проводяться на одну із таких станцій у залежності від поставленої
мети. Наприклад, для вивчення тваринного світу, при підготовці до походу, вивчаємо
стенд «Птахи України», «Перелітні та зимуючі птахи». Для закріплення вивченого
використовуємо лісові загадки, вислови про ліс, гру «Знайди своє дерево», пригадуємо
зміст літературних творів на лісову тематику тощо. Перед походом екскурсоводи
знайомлять молодших школярів із правилами поведінки в лісових екосистемах за
методикою: «Що можна, а що – ні» використовуючи інформаційний стенд «Правила
поведінки в лісі».
Проте, методологія лісової педагогіки Зволені, направлена, у більшій мірі, на
роботу у теплу пору року, а головним завданням учнівського лісництва для старшої
школи є профорієнтація на лісогосподарські професії. Тому важливого значення надаємо
теоретичним заняттям протягом навчального року, а також пошуковій і науководослідницькій роботі. Вивчаючи теоретичний матеріал майбутні лісогосподарі
ознайомлюються із Державними постановами про охорону природи та лісове
господарство, дізнаються про значення лісу у природі та житті людини, залісненість
України, вивчають лісову типологію тощо.
Опрацьовуючи тему «Екологічні системи» основну увагу звертаємо на ліс – як
єдність організмів і середовища. Доводилося часто спостерігати, як при вивченні
зазначеної теми основна увага звертається на кліматичні фактори (світло, тепло опади,
вологість тощо), але випускаються такі поняття як вітер, випаровування, вуглекислий
газ, атмосферне та електричне поле та ін. Зовсім не звертається увага на едафічні
(фактори підземного середовища), геологічні, біотичні, ценотичні, біоценотичні та інші
фактори.
Окрім того, Мартін Паздера – вчений факультету філософії Прешовського
університету визначає лісову педагогіку як складову екологічної освіти, а для
екологічної освіти джерелом натхнення є саме екологічна етика. Саме тому нам потрібно
задуматись над питанням, яких цілей має досягти екологічна освіта, чому має навчити
молодих людей і які цінності повинна до них доносити. Екологічна освіта покликана не
тільки нейтрально описувати екологічні проблеми, але й діяти як щось таке, що може
змінити структуру цінностей людини. Таким чином вона змусить школяра замислитись
над екологічними проблемами набагато глибше.
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Отже, робота керівників учнівських лісництв Шепетівщини направлена на
створення та підтримання зацікавленості щодо екологічно прийнятих способів життя,
мотивування інтересу до здорової природи та діяльності, яка сприяє сталому розвитку
населеного пункту. Людину повинна надихати ідея, що, навіть за допомогою незначних
засобів, можна досягнути кращого рівня життя, зменшуючи при цьому навантаження на
природне середовище.
Як зазначає словацький вчений Махал, основна мета такої екологічної освіти –
навчити молодих людей визначати ціннісні структури (зразки поведінки), які
допоможуть їм у майбутньому самостійно знаходити власний відповідальний підхід до
життя, людей, довкілля. Ці цінності вони можуть потім практично демонструвати у
повсякденному житті своєю поведінкою, заснованою на етичній та екологічній
коректності. Вивчаючи тему «Екологія лісу» звертаємо увагу на тему «Рельєф і вік як
форми взаємодії екологічних факторів», показавши при цьому зв'язок між зональними
рослинними угрупованнями, кліматом, рельєфом, гідрологічними і ґрунтовими умовами,
опрацьовуємо боровий екологічний ряд, визначаємо його вплив на різні ступені
зволоження, знайомимо слухачів із трофогенним екологічним рядом, адже ці теми
безпосередньо пов’язані з наступними.
Для проведення цікавих занять слухачам пропонуємо випереджувальні
завдання. Наприклад на друге заняття можна запропонувати тему «Як вести лісове
господарство», «Історія мого дерева», «Наш ліс» тощо. У роботі учнівського лісництва
велика роль відводиться фотодокументам. Тому при вивченні деяких тем, проведенні
практичних робіт, таких як «Лісовідновлення», «Розселення мурашників», «Підгодівля
птахів», «Догляд за насадженнями», проведення екскурсій та інших, пропонуємо
вихованцям зробити фотосвітлини. Досить серйозно підходимо до вивчення лікарських
рослин та грибів. Звертаємо увагу на створення Чорної книги України.
У Словаччині лісова педагогіка, окрім свідомого ставлення до природи, є одним
із ефективних інструментів комунікації з широкою громадськістю. Вона існує завдяки
співпраці між багатьма організаціями, установами та суб’єктами. Така ж співпраця існує
і в Україні. Учнівське лісництво «Пліщинське» тісно співпрацює не тільки із базовим
підприємством Д.П. «Шепетівський лісгосп», а й з багатьма лісгоспами Хмельниччини,
НПП «Подільські товтри» та «Мале Полісся», Національними: Лісотехнічним
університетом України, Університетом біотехнологій і природокористування (м. Київ),
Кам’янець - Подільським національним університетом ім. І. Огієнка, Національною
академією наук України.
Якраз така співпраця дає можливість, на високому науковому рівні виконувати
науково-дослідницькі роботи, вести лісове господарство на території учнівського
лісництва. Завдяки цьому нашим вихованцям вдалося вперше в Європі насінним
способом розмножити рослину Червоного європейського списку та Бернської конвенції
відкасник осотовидний, а методику вирощування та живий матеріал передати в
Національний ботанічний сад ім. М.Гришка, створити перше в Україні учнівське
заповідне урочище «Адамове Займисько».
За допомогою вчених Національного ЛТУ України д.б.н., професора кафедри
ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу І.М. Сопушинського та к.б.н.,
професора цієї ж кафедри І.С. Вінтоніва вихованці учнівського лісництва виконували
науково-дослідницькі роботи на теми: «Біоекологічні особливості клена-явора форми
«пташине
око»,
сформованого
на
землях
Д.П.
«Шепетівське
лісове
господарство»»,«Вивчення дендрохронологічних шкал дібров басейну річки Прип’ять»,
«Біоекологічні особливості сосни звичайної, сформованої на території Малополіської
низовини», «Декоративна структура стовбурової деревини ясена звичайного форми
«хвилясто-завилькуватий», «Різноманітність форм клена-явора в ботанічних садах та
дендрологічних парках України» та ін.
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Результативність цих учнівських науково-дослідницьких робіт підтверджують
численні переможні місця на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Перемоги в конкурсах для учнівського лісництва «Плішинське» та юних лісівників є
заслуженими нагородами за непересічні знання і здобутки, але працюємо ми не заради
відзнак. Найголовнішим у своїй діяльності, поряд з навчанням і науково-дослідницькою
роботою, школярі вважають виробничу й профорієнтаційну роботу та лісогосподарські
заходи по відтворенню і охороні лісових багатств. Вони пишаються тим, що Пліщинське
учнівське лісництво - єдине в Україні, яке нагороджене Грамотою Національної академії
наук України, неодноразово відзначене Державним агентством лісових ресурсів а
гордістю школи, села й району став шкільний дендропарк.
За останні 10 років юними лісівниками посаджено близько 60 га лісу, а за весь
період ця площа збільшується в рази. Щорічно вони прибирають ліс від захаращень на
площі не менше 10 га. По обидва боки, протяжністю 9 км, обсадили вербовими живцями
береги річки Очеретянка. Живцями дерев та чагарників заліснено схили балок та
місцевих ставків. Давно стало традиційним виготовлення школярами шпаківень і
годівничок для птахів та їх підгодівля, розселення мурашників.
Значних успіхів досягло учнівське лісництво і в профорієнтаційній роботі. У
галузі лісового господарства на різних посадах працюють 29 колишніх вихованців
учнівського лісництва. Серед них: лісники, майстри лісу, інженери лісових культур,
помічники лісничих, лісничі. Шкільне лісництво стало й кузнею молодих науковців. Так,
випускники школи ХХІ століття Валерій Миколайович Плакса та Тетяна Борисівна
Зведенюк захистили дисертаційні роботи і отримали звання кандидатів
сільськогосподарських наук, Максим Сергійович Ткачук навчається в аспірантурі
Національного університету біотехнологій та природокористування, Олександр Мнюх
працює старшим науковим співробітником НПП «Мале Полісся», виконуючи під
керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора І.М.Сопушинського
дисертаційну роботу по дослідженню вільхи чорної, сформованої в зоні Малого Полісся.
Сьогодні п’ять пліщинських випускників навчаються у лісівничих вищих
навчальних закладах, ще двоє учнів планують вступити до Національного ЛТУ України.
Для покращення підготовки юних друзів лісу і профорієнтаційної роботи в школі, за
допомогою лісівників, керівнику учнівського лісництва вдалося оформити клас
учнівського лісництва та істотно покращити матеріально-технічну базу самої школи.
Звичайно, що простій сільській школі було б важко досягнути таких результатів
без допомоги шефів-лісівників. Ми постійно відчуваємо взаєморозуміння і підтримку
керівництва Хмельницького обласного управління лісового та мисливського
господарства, в особі начальника управління Золотого Павла Степановича і його
першого заступника, голови Товариства лісівників Хмельницької області, Відмінника
лісового господарства, Заслуженого лісівника України Хоптинця Володимира
Михайловича.
Безпосередню участь у роботі учнівського лісництва приймають директор
Д.П. «Шепетівське лісове господарство», Відмінник лісового господарства Сасюк
Володимир Михайлович і головний лісничий Заблоцький Олександр Васильович,
лісничі Пліщинського та Кам’янківського лісництв Савчук Михайло Вікторович і
Відмінник лісового господарства Мартинюк Юрій Володимирович, інженер лісових
культур Анна Олександрівна Кирильчук. Вони, не зважаючи на завантаженість
виробничими справами, завжди знаходять час не тільки на практичну допомогу юним
лісівникам, а й на лекційну форму роботи. При цьому знайомлять слухачів з основами
дендрології, лісівництва, захисту лісу та інноваційними технологіями. Під час
проведення занять доносять до них не тільки загальновідомі характеристики про ту чи
іншу деревну, або чагарникову породу, а й наводять цікаві факти з міфології та
топоніміки. Таким чином, навчальні заняття з цих предметів стають дуже цікавими для
дітей.
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У цьому навчальному році юним лісівникам вдалося поповнити дендропарк
саджанцями ялиці одноколірної, ялини колючої, звичайної та канадської.
Незважаючи на здобуті успіхи у діяльності учнівського лісництва ми не думаємо
зупинятися на досягнутому, а у перспективі намічено розширення території шкільного
дендропарку на всю площу урочища «Панський сад», а це значить, що потрібно
додатково окультурити і заліснити майже 7 гектарів площі. У планах – продовження
прокладання декоративної доріжки до місцевого ставка та побудова пірса.
У лісівників Шепетівщини немає сумніву в тому, що юні лісівники Пліщинської
ЗОШ І-ІІІ ст. стануть гідною зміною своїм трудолюбивим попередникам і зможуть
ефективно розвивати лісогосподарський комплекс рідного краю та незалежної України,
а учнівське лісництво ще довго служитиме зразком для інших.
Колектив учнівського лісництва, спеціалісти лісгоспу працюють над залучення
до лісівничої справи всіх жителів населеного пункту. Однією з можливостей підвищення
екологічної свідомості суспільства через неформальну освіту є професійний супровід у
лісі, який може забезпечити кваліфікований спеціаліст. Такий супровід у лісових
екосистемах є потенціалом для розширення пропозиції послуг, що надається
лісогосподарським підприємством. Такі ж послуги можуть надавати і керівники
учнівських лісництв.
Проте, на сучасному етапі втілення у практику лісової педагогіки для
суспільства, до складу якого входить як молодь (учні шкіл, коледжів, студенти
університетів, працююча молодь), так і старше покоління, в Україні відсутній
професійний методичний гарант – інститут лісової педагогіки. Тому виконання цих
завдань повинно бути покладено на Державне агентство лісових ресурсів України, вищі
лісівничі навчальні заклади, які у змозі створити відповідні курси, лісогосподарські
підприємства та мережу учнівських лісництв.
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ВІДТВОРИМО ЛІСИ РАЗОМ
Корень Тетяна Іванівна
методист комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
Чернігівщина – це край лісів, садів, озер, річок. І ця багата природа буде в
безпеці лише тоді, коли людина полюбить її просто за те, що вона прекрасна. Але краса
така беззахисна, тендітна, ніжна. Вивчати, оберігати та захищати її - наше завдання.
Багато змін пройшло в природі рідного краю, та хвилюють найбільше ті, з
якими пов'язані екологічні проблеми – вирубка лісів, збільшення кількості рослин,
занесених до Червоної книги України, забруднення навколишнього середовища.
Саме для виховання в учнів бережливого ставлення до природи, покращення
екологічної освіти, поглиблення теоретичних знань з біології, набуття нових вмінь та
навичок у галузі
лісівництва, отримання відомостей про діяльність лісового
господарства в області організовано роботу учнівських лісництв, які є однією з форм
трудового навчання і виховання, залучення учнів до суспільно корисної праці, до
охорони природи. Вони дають можливість виховувати любов до лісу, флори і фауни,
допомогають пізнавати таємниці природи та природні багатства рідного краю.
Поштовхом для створення шкільних лісництв на Чернігівщині стала робота
ланки юних лісівників в Гурбинській середній школі Срібнянського району (керівникІваненко Василь Павлович, директор школи), яка створена в 50-х роках минулого
старіччя. Члени ланки під керівництвом працівників лісового господарства посадили
163660 сіянців дерев в урочищах «Ярувате», «Лободерне», «Вишева».
В 60-х роках минулого сторіччя працювали вже шкільні лісництва. Їх робота
була організована в Козелецькому, Новгород-Сіверському, Городнянському,
Ріпкинському, Щорському і Чернігівському районах.
В 70-х роках в школах області було організовано роботу 20 шкільних
лісництв. Ними охоплено 1900 учнів.
В 80-х роках працювало 53 шкільні лісництва, до роботи в яких було
залучено 2313 учнів. Серед кращих: Добрянське шкільне лісництво Ріпкинського
району, Дроздівське шкільне лісництво Куликівського району та Авдіївське шкільне
лісництво Сосницького району.
Це був період закладання найбільших штучних лісів та дренажних лісосмуг.
Юні лісівники надавали значну допомогу у вирощуванні садивного матеріалу,
висаджували дерева і кущі, доглядали молоді насадження, збирали насіння
дикоростучих рослин, лікарську сировину, гриби, ягоди, заготовляли корми та
підгодовували птахів і звірів у зимовий період, обгороджували мурашники, виготовляли
та розвішували шпаківні і годівниці, охороняли ліс від пожеж. Юні лісівники були
переможцями багатьох екологічних конкурсів, акцій.
В 1986 році Чернігівщина, одна із областей яка постраждала внаслідок
катастрофи на Чорнобильській АЕС. Наслідки Чорнобильського лиха не давали
можливості в повному обсязі учням проводити природоохоронні і господарські роботи
у відкритому ґрунті, в лісі та природних угіддях. В зв'язку з цим, в 90-х роках
продовжили свою роботу 7 шкільних лісництв.
В 2000-х роках почала відновлюватися діяльність учнівських лісницт. На
початок 2014 року було 14 учнівських лісництв. Протягом останніх двох років відкрито
два нових учнівських лісництва на базі Комарівської загальноосвітньої школи-інтернат
І-ІІ ступенів Чернігівської обласної ради та Остерської гімназії Козелецького району.
Сьогодні в області організовано роботу 17 учнівських лісництв, 18 гуртків юних
лісівників. В них налічується близько 700 учнів.
Юні лісівники області долядають за лісовими культурами, збирають насіння і
заготовляють лікарські рослини, гриби, ягоди, горіхи, ведуть фенологічні спостереження
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і дослідницьку роботу з лісовими культурами. Велику увагу приділяють пропаганді
природоохоронних знань.
Головним напрямком роботи учнівського лісництва Добрянської ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Ріпкинської районної ради, яке відновило свою роботу в 2008 році, є вивчення
лісових багатств, екологічних проблем Ченігівщини, практична діяльність із розведення
лісоутворюючих культур та охорони природи, пропоганди екологічних знань серед
населення.
На базі учнівського лісництва проводяться практичні і теоретичні заняття,
конкурси, вікторини, свята, діти отримують теоретичні знання щодо природних явищ
та їх закономірностей, вивчають біологічні особливості дерев та кущів, їх розвиток
протягом вегетаційного періоду, взаємозв'язки між ґрунтами, деревами і трав'янистою
рослинністю. Частими гостями на таких заняттях є працівники лісгоспу, які
розповідають дітям про практичне використання отриманих ними знань. Юні лісівники
відвідують Ріпкинськй держлісгосп, де мають можливість ознайомитися з професіями
лісового господарства, отримати профорієнтаційну підготовку.
Юними лісівниками проводиться практична робота на закріпленій ділянці лісу
площею 9 га. Це збір насіння дерев і кущів різних культур, закладання шкілок, облік
мурашників. Протягом 2016 року під керівництвом спеціалістів лісового господарства
юні лісівники провели науково-дослідницьку роботу «Вплив строків посіву сосни
звичайної та біогумусу на ріст і розвиток сіянців сосни». Учні вивчили біологічні
особливості сосни звичайної, дослідили її значення, як основнї рослини Добрянського
лісгоспу, визначили ефективність оптимальних строків посіву та вплив біогумусу на
якісні показники сіянців насіння сосни звичайної.
Значне місце в роботі учнівського лісництва приділяеться пропагандистським
заходам. Члени лісництва виступають перед школярами, батьками, гуртківцями з
бесідами «Збережи ялинку», «Врятуємо ліс від вогню». Вихованці лісництва активні
учасники обласної акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», придоохоронних операцій
«Береза», «Мурашка», «Первоцвіти», випускають листівки, плакати, здійснюється
картування, інвентаризація мурашників, заготівля лікарської сировини.
Зеленою лабораторією служить юним лісоводам шкілка - основа майбутніх лісів.
Саме тут ведеться дослідницька робота з вирощування сіянців сосни, ялини блакитної,
ялівця козацького, саджанців дуба звичайного, верби, липи.
Як переможці обласного зльоту членів учнівських лісництв загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів вихованці учнівського лісництва Добрянської ЗОШ
І-ІІІ ступенів були делеговані від Чернігівщини на фінальний етап Всеукраїнського
зльоту учнівських лісництв до м. Черкаси, Черкаського обласного центру обдарованої
молоді, де команда презентувала роботу учнівського лісництва та науководослідницьку роботу.
Позитивний досвід в галузі відновлення лісів напрацювало Новоборовицьке
учнівське лісництво Щорського району. З року в рік це лісництво вдосконалює
організаційні форми, урізноманітнює і робить більш ефективними засоби охорони
зелених насаджень. Нині за лісництвом закріплено 4, 7 га лісу, розсадник декоративних
рослин.
Юні лісники
беруть активну участь у вирощуванні і посадці дерев, зборі
лікарської сировини, виготовляють
та розвішують годівнички, огороджують
мурашники. Так, в 2016 році члени лісництва продовжили догляд за дендропарком,
посадженим на території села, площа якого 5 га, посадили саджанці тополі, виготовили
та розвісили шпаківні та годівниці. Постійно проводилися зустрічі працівників лісового
господарства та учнів школи.
Під керівництвом спеціалістів лісового господарства члени лісництва в 2016 році
працювали над науково-дослідницькою роботою з теми: «Тимчасові розсадники без
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корчування пнів». Юні лісоводи переконалися, що тимчасові розсадники без корчування
пнів відіграють велике значення для розсадника: не руйнується структура ґрунту,
створюються оптимальні умови для життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, які є
дуже важливими для кращих умов існування розсадника, на утримання розсадника
потрібні невеликі затрати. Також учні виявили і недоліки корчових розсадників, а саме:
великі затрати на корчування пнів, утворюються сприятливі умови для вітрової ерозії,
знищується верхній родючий шар.
На добрі слова заслуговує і робота Галайбинського учнівського лісництва в
Борзнянському районі. Члени учнівського лісництва проводять практичні роботи в
Борзнянському лісовому господарстві, здійснюють облік і вимір дерев, доглядають за
лісовими мешканцями, збирають насіння сосни, дуба (в цьому році провели акцію
«Молода діброва», під час якої зібрали 70 кг насіння дуба), яке висівають в розсаднику
лісництва, проводять спостереження за місцями поширення рідкісних та зникаючих
рослин, роблять їх видовий облік, збирають лікарські рослини. Юні природолюби
здійснюють трудові десанти із заготівлі кормів для підгодівлі птахів взимку, для
приваблювання птахів - виготовляють та розвішують годівнички та шпаківні. За останні
три роки юні лісівники посадили 15 га дубових насаджень на території Борзнянського
держлісгоспу.
Під керівництвом працівників лісового господарства учні провели науководослідницьку роботу «Вирощування стійких дубових насаджень в урочищі «Галайбине»,
в результаті якої діти вивчили найбільш розповсюджені хвороби сіянців, склали
інвентаризаційні та облікові відомості за категоріями стану дерев та видами хвороб,
постійно проводили фенологічні спостереження за інтенсивністю росту сіянців.
Виховувати у школярів доброзичливе ставлення до праці, любов до природи
рідного краю, поглиблювати знання з біології - ці та інші завдання ставить перед собою
учнівське лісництво «Зелений патруль» Лісовосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Прилуцької районної ради.
За 5 років свого існування Лісовосорочинське лісництво не раз демонструвало свої
здобутки під час зльотів учнівських лісництв, акцій «Майбутнє лісу в твоїх руках»,
«Ліси для нащадків», «Юннатівський зеленбуд», конкурсів, операцій.
Юні лісівники надають значну допомогу Кам'янському лісництву в охороні лісу,
заготівлі насіння, поповненні лісокультур та догляді за ними. Беруть активну участь у
відновленні лісу.
Під керівництвом працівників лісового господарства члени лісництва
провели
науково-дослідницьку роботу «Біологічні особливості декоративних кущів у зв'язку з
інтродукціею на території Прилуцької дослідної станції. Способи їх розмноження на
території Камянського лісництва». Учні
вивчити особливості росту і розвитку
інтродукованих рослин, провели порівняльний аналіз біоекологічних особливостей
видів, виявили корисні властивості інтродуцентів, оцінили результати інтродукції
досліджуваних видів, вибрали найбільш перспективні таксони для практичного
використання, з’ясували оптимальні способи розмноження для видів, що вивчаються;
розвісили інформаційні листи: «Ці рослини потребують захисту», «Бережіть ліс від
пожеж»; розставили таблички; провели роз'яснювальну роботу та соціальне опитування
серед місцевого населення з метою привернення уваги до проблеми збереження
зникаючих видів рослин.
Не відстає від більш досвідчених лісництв і учнівське лісництво «Паросток життя»
Погорільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради, яке створене в 2012 році
і працює на базі державного підприємства «Семенівське». Воно об'єднує 18 учнів, за
якими закріплено 1 га лісу (квартал №26 Радомського лісництва). В минулому році
члени лісництва розробили проект «Моя маленька Батьківщина», під час втілення якого
діти за допомоги спеціалістів лісового господарства заклали дендропарк на території
школи, висадивши саджанці рідкісних декоративних дерев та кущів.
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Юні лісівники постійно проводять просвітницьку та профорієнтаційну роботу –
зустрічаються з працівникам лісового господарства, проводять для молодших школярів
та їх батьків бесіди «Ліс і вогонь», «Ліс – наше багатство, бережи його», «Природа
навколо нас», «Брати наші менші», виступи агітбригади, розвішують малюнки та
листівки на природоохоронну тематку.
Під керівництвом працівників лісового господарства школярі провели науководослідницьку роботу «Зростання, користь і цілющі властивості чорниці звичайної». В
результаті якої діти вивчили біологічні та лікарські властивості чорниці, ареали
зростання, зібрали рецепти приготування чорниць та лікарських засобів з цілющих ягід.
Чимало хороших справ на рахунку учнівського лісництва Холминської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Корюківської районної ради, яке створене в 2006 році і працює на базі ДП
«Холминське лісове господарство». Лісництво об’єднує 20 учнів. За ними закріплено
2,8 га лісу (3 квартали). Юні лісівники заклали екологічну стежину, яка складається з 10
зупинок; висадили на території лісгоспу сіянці сосни та ялини; виготовили та розвісили
шпаківні і годівнички; обгородили 5 мурашників; заготовили 60 віників для підгодівлі
тварин взимку.
Проводячи пропагандистську роботу серед молодших школярів та місцевого
населеня юні лісівники розвісили листівки, плакати із закликом оберігати лісові
насадження, розробили анкети та тестові запитання, провели виступ агітбригаби «Ліс –
вірний друг», бесіди «Бережіть ліс від вогню», «Легені планети», «Природа наш друг»,
літературні читання «Ви чуєте як липа шелестить?».
В цьому році члени лісництва провели науково-дослідницьку роботу
«Дослідження ефективності використання стимуляторів росту для вирощування сосни
звичайної», в результаті проведення якої діти переконалися, що оброблені саджанці
краще приживаються у відкритому ґрунті, менше пошкоджуються личинками хруща.
Юні лісівники виростили 3600 сіянців сосни, які висадили на території Холминського
лісгоспу.
Не перший рік працює гурток юних лісівників на базі комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів». Юннати закладають нові зелені
насадження, проводять доповнення лісу,
збирають насіннєвий матеріал, ведуть
дослідницьку роботу з лісівництва. Кожного року гуртківці станції беруть активну
участь у обласній акції
«Майбутнє лісу в твоїх руках» та Всеукраїнській
природоохоронній акції «Ліси для нащадків».
Тісно співпрацюють юні лісівники з спеціалістами Чернігівського обласного
управління лісового та мисливського господарства. Досвідчені лісівники передають
свій досвід гуртківцям під час профорієнтаційних зустрічей, бесід, спільної роботи із
відновлення лісових насаджень.
Вихованці учнівських лісництв щороку поповнюють студентські лави навчальних
закладів, які готують спеціалістів для лісової галузі. Більшість із них, закінчивши
навчання, повертаються до рідних лісгоспів.
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ВПРОВАДЖЕНЯ ВИХОВАНЦЯМИ УЧНІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА
«СОВЕНЯТКО» МЕТОДУ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСОВОЇ КУЛЬТУРИ ДУБА
ЧЕРЕШЧАТОГО ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ ДЛЯ
ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ
Литвин Оксана Іванівна
учитель біології, керівник гуртка «Юні лісівники-дендрологи», учнівське лісництво
«Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 виконавчого
комітету Роменської міської ради Сумської області
Лісовий покрив - головна продуктивна сила Землі, енергетична база її живої
оболонки - біосфери, сполучна ланка всіх компонентів і найважливіший фактор її
стійкості. Близько 90% всієї фітомаси суходолу сконцентровано в лісах. Стан лісів в
Україні не можна визнати благополучним. Ліси інтенсивно вирубуються і далеко не
завжди відновлюються. Щорічний обсяг вирубок складає більше 4,5 тис. метрів
крадратних. Велика кількість лісів деградувала, а з вирубаних щорічно відновлюється
лише десята частина.
Однією з характерних ознак сучасного лісового господарства України є збільшення
обсягів робіт із відтворення лісів, яке потребує належного фінансового та матеріального
забезпечення. У першу чергу виникає необхідність впровадження сучасних підходів і
технологій для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним посадковим
матеріалом, що покращуватиме розвиток рослин на перших етапах їх вирощування, і
значною мірою підвищить продуктивність та біологічну стійкість майбутніх насаджень.
Вихованцями учнівського лісництва «Совенятко» проводиться дослідження
можливості впровадження методу створення сіянців лісової культури дуба черешчатого
із закритою кореневою системою (ЗКС), що сприятиме розширенню весняних термінів
робіт з садіння лісу та забезпечить роботи з відтворення лісів у країні.
Завданнями дослідження є вивчення сучасних технологій виробництва
посадкового матеріалу із ЗКС, визначення переваг та недоліків методу створення лісових
культур із ЗКС, дослідження особливостей методу вирощування сіянців дуба
черешчатого в закритому ґрунті.
Відомо багато факторів та чинників, які обумовлюють сучасну актуальність
вирощування лісових культур із ЗКС. Перевагами такого вирощування лісових культур
є:
- можливість висаджування сіянців на постійне місце практично упродовж всього
вегетаційного періоду;
- більш висока (практично 100%) приживлюваність, порівняно з культурами,
створеними з відкритою кореневою системою;
- незалежність виробництва від місцевих ґрунтових умов і відсутність негативних
наслідків («втоми» ґрунту) внаслідок тривалого вирощування сіянців у постійних
розсадниках;
- зменшення обсягів або й повна відсутність потреби доповнення культур;
- виключення можливих помилок при садінні сіянців, пов’язаних із загинанням їх
коренів;
- більш висока адаптація після посадки внаслідок швидкого початку повноцінної
діяльності нетравмованої кореневої системи;
- зменшення кількості висаджуваних сіянців на одиницю площі, внаслідок їх
високої приживлюваності та більшої конкурентоздатності.
Але поряд із позитивними факторами існують також недоліки, які теж треба
враховувати при роботі з культурами із ЗКС.
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відсутність обґрунтування більшої економічної ефективності та
рентабельності технології виробництва таких сіянців порівняно із
традиційною;
- значний обсяг необхідних інвестицій у будівництво тепличних комплексів,
придбання комплектів устаткування та спеціального сучасного обладнання
для підготовки субстрату й висіву насіння, а також допоміжних і супутніх
матеріалів (касет, мультиплет, засобів захисту, добрив, машин для
транспортування сіянців на лісокультурну площу, тощо);
- необхідність транспортування до лісу разом з сіянцями значної кількості
субстрату;
- досить складно подолати і психологічний бар’єр, адже упродовж всієї історії
вітчизняного лісового господарства використовували традиційний
посадковий матеріал, вартість якого завжди була мінімальною.
Організація вирощування сіянців дубу черешчатого із закритою кореневою
системою включає наступні етапи роботи:
- підготовка та оснащення теплиць для ЗКС;
- підготовка насіння;
- підготовка субстрату для висівання рослин та добір контейнерів
(визначення складових компонентів субстрату, їх пропорцій з
урахуванням потреб рослин та етапів їх вирощування, приготування
відповідного субстрату);
- наповнення контейнерів субстратом, добривами та засобами хімічного
захисту;
- висівання насіння в контейнери;
- вирощування та формування рослин у контейнерах (підтримання
оптимальних режимів живлення рослин, захист рослин від шкідників
і збудників хвороб, збереження рослин у зимовий період);
- підготовка рослин у контейнерах до транспортування та
висаджування.
Враховуючи досвід передових країн світу, ми провели досліди зі створення лісової
культури дубу черешчатого із ЗКС на території ДП «Роменський лісгосп». Дослідження
триває з 2014 року.
Початковим етапом, який ми провели восени 2014 року, став збір на території ДП
«Роменський лісгосп» насіння дуба в період масового опадання. Адже важливо не
допустити занадто тривале перебування жолудя під деревом, так як це викликає початок
їх проростання, що є небажаним з кількох причин: паростки механічно пошкоджуються
під час обробки насіння та є місцем проникнення збудників хвороб і бактеріальних
інфекцій.
Наступним етапом було ручне перебирання жолудів: відбір порожніх та
ушкоджених шкідниками шляхом намочування насіння, так звана флотація. Ушкоджені
жолуді спливають на поверхню, а здорові тонуть. Загалом було відібрано насіння дуба
звичайного в кількості 650 шт.
Для встановлення класу якості культури насіння дуба черешчатого його відправили
в Харківське Державне агентство лісових ресурсів України ДО «Український
селекційний центр» відокремлений підрозділ Харківська лісонасіннева лабораторія.
Згодом було отримано посвідчення про кондиційність насіння І класу якості.
З метою порівняння росту й розвитку сіянців із ЗКС та відкритою кореневою
системою (ВКС) частина жолудів (приблизно 400 шт.) була висіяна у відкритий ґрунт у
розсаднику ДП «Роменський лісгосп». У грядках були зроблені борозни завглибшки 3 –
5 см, у які висіяли жолудь (з розрахунком 60 – 80 шт. на 1 погонний метр). А іншу
частину в кількості 250 шт. висіяли в закритий ґрунт. Для цього силами колективу
учнівського лісництва були виготовлені мішечки-контейнери з агроволокна.
-
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Для посіву жолудя у виготовлені мішечки-контейнери було підготовлено субстрат
у таких пропорціях: 1 частина чорнозему, 1 частини торфу, 0,5 частин агроперліту (для
вбирання надлишкової вологи) з додаванням гранульованого мінерального добрива
довготривалої дії з поступовим вивільненням корисних речовин «Осмокоту» (добрива
для рослин із ЗКС).
Жолуді були посіяні в заповнені субстратом мішечки-контейнери проростком
догори та политі водою. Глибина висіву дорівнювала приблизно 5-7 см. Мішечкиконтейнери встановили в дерев’яні короби, які знаходяться в неопалювальній теплиці. З
настанням весни проводився полив двічі на день: уранці й увечері. Після того як
встановилася постійна плюсова температура повітря, теплицю поступово відкривали для
того, щоб пророслі сіянці дуба пристосувалися до навколишнього середовища та
температурного режиму.
Протягом всього періоду досліду проводився належний догляд за рослинами та
спостереження за ростом сіянців із ЗКС та ВКС.
Методом вимірювання і встановлення середньої висоти рослин і середньої
товщини кореневої шийки було проведено порівняння однорічних сіянців, вирощених у
закритому ґрунті, із тими, які культивувалися у відкритому ґрунті. З’ясувалось, що
саджанці дуба черешчатого, вирощені із закритою кореневою системою, за рік дали дещо
більший приріст.)
Наступний етап досліду включав висадку рослин у відкритий ґрунт на
лісокультурній площі 0,6 га квартал 31 виділ 15 Томашівського лісництва. Для цього
були нарізані борозни трактором в агрегаті з плугом ПКЛ-70 шириною міжряддя 6 м.
Декілька рядів посадили сіянцями дубу черешчатого із ЗКС під лопату, а залишок площі
засадили сіянцями із ВКС під меч Колесова, дотримуючись схеми посадки згідно
проекту лісових культур (6,0х0,7). Слід зауважити, що посадку сіянців з ВКС потрібно
проводити в той час, коли рослина знаходиться в стані спокою, на відміну від сіянців із
ЗКС, які можна висаджувати протягом усього вегетаційного періоду.
Наступний етап спостереження за даною ділянкою лісових культур був проведений
восени 2016 року. Він включав інвентаризацію саджанців ЗКС та ВКС у відкритому
ґрунті. За результатами обрахунків саджанці з ВКС мають менший середній діаметр
кореневої шийки-3,99 мм порівняно із ЗКС -5,5 мм. Також різною виявилася середня
висота саджанців. Так саджанці з ВКС- 29,4 см, а із ЗКС-37,6 см.
Таким чином, дослідження показали, що технологія створення й вирощування
лісової культури дуба черешчатого посадковим матеріалом із ЗКС ефективна та
перспективна. Ця технологія має багато переваг порівняно з іншими. Після проростання
сіянець не треба викопувати, обрізати корінь, у мішечку формується міцна коренева
система, яка не пошкоджується при пересадці у відкритий ґрунт і є основою для закладки
здорового сіянця дуба.
Вирощений таким способом сіянець дуба черешчатого за рік дає більший приріст
ніж той, що виріс у відкритому ґрунті. Приживаються такі культури набагато краще та
швидше ростуть, що у свою чергу дає змогу економити на висадженні меншої кількості
сіянців на одиницю площі.
Для працівників лісової галузі найважливіше – це вирощування нових лісів. А
якісний посадковий матеріал – основна запорука створення лісів. Здоровий ліс,
вирощений з якісних саджанців, стане окрасою майбутнього.
Тож плекаймо ліс і пам’ятаймо чудову японську приказку: «Дерева
висаджують пращури, а їхньою тінню користуються нащадки!»
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