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ЮННАТІВСЬКИЙ ЛІС

Підготували: керівники гуртків
«Юні екологи» Соболь Наталія
Валентинівна, Гуртяк Валентина
Федорівна

Юні екологи Булахівської ЗШ І-ІІІ ступенів (керівник гуртка Соболь
Наталія Валентинівна) взяли активну участь у Всеукраїнській акції
«Юннатівський ліс». У тісній співпраці з працівниками Кочерезького
лісництва Новомосковського лісгоспу протягом березня-квітня 2017 року
юннати висадили в Кочерезькому лісництві більше 18 тисяч дворічних
саджанців сосни звичайної на площі майже 6 гектарів під керівництвом
старшого лісничого Ткачука Сергія Володимировича. В роботі взяли участь
46 учнів 7-11 класів разом з учителями Бузоверей В.А., Соболь Н.В., Білою
В.М..
Дерева висаджували у заздалегідь нарізані гряди з використанням меча
Колесова в 19 та 16 кварталах у сполошних посадках, а в 17 кварталі
досадили в тих місцях, де не принялись сосни з минулих років посадки.
З кожним роком збільшується кількість сосни звичайної, яка всихає з
невідомих причин, досягши певного віку, а також щорічні лісові пожежі
знищують десятки гектарів Кожерезького лісу. Тому юннати Булахівської
ЗШ з великим задоволенням працюють по напрямку «Майбутнє лісу в твоїх
руках» та беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Ліси для нащадків» та
акції «Юннатівський ліс».

Екологи Богданівської ЗШ І-ІІІ ступенів під керівництвом керівника
гуртків райЕНЦ Гуртяк Валентини Федорівни провели екскурсію на тему
«Дослідження природної екологічної системи соснового лісу»
І. Підготовчий етап
1. Визначити тему екскурсії та місце її проведення.
2. Розробити та повідомити учням індивідуальні, групові завдання.
1.
Проведення екскурсій «Дослідження природної екологічної
системи соснового лісу»
Мета:
вивчити екологічну систему соснового лісу за для її
збереження. Формувати навички дбайливого ставлення до рослинного та
тваринного світу; виховувати бережливе ставлення у дітей до навколишнього
середовища
Хід екскурсії:
Екскурсія проводиться в селі Богданівка на території соснового лісу. В
екскурсії взяли участь вихованці гуртка «Юні екологи».
Провели бесіди з правил техніки безпеки під час екскурсії до лісу.
Підготували необхідне обладнання: щоденники спостереження, ручки,
олівець, сантиметр, лінійка, кольоровий попір.
Екскурсія проводиться згідно розроблених зупинок (їх чотири).
Зупинка № 1 Ботаніки
Досліджували видову різноманітність рослин екологічної системи
соснового лісу.
Дослідження
Юннати визначили яруси лісу і за допомогою смужок кольорового
паперу робили діаграму «Яруси лісу». На смужках надписали назви рослин,
що складають цей ярус.
1.
Ярус – деревний: сосна звичайна (домінуючий вид), клен;
2.
Ярус – кущі і молоді дерева: бузини, молоді клени, молода
сосна;
3.
Ярус – трав’янистий: копитняк, медунка, зеленчук, папоротник,
лікарські рослини;
4.
Ярус – гриби;
5.
Ярус – лишайники, мохи;
Цікаве про сосну звичайну.
Сосна світолюбива рослина заввишки 40 метрів з конусоподібної
кроною. Галуження мутовчасте і за кількістю гілкових «поясів» можна
вирахувати вік дерева. Кора яскраво-рудувата, розташована на вкорочених
пагонах парами.
М’яка деревина сосни широко використовується у будівництві.

Сосна дуже чутлива до реактивного випромінювання і якщо цей фон
перевищує норму то хвоя набуває рудого кольору. Таких дерев ми не
знайшли.
Зупинка № 2 Екологічна
Юннати визначали динаміку екологічного стану досліджуваної
території лісу S = 300 м. кв.
Юннати обійшли всю територію, провели спостереження за зміною
поверхневого шару ґрунту. На цій місцевості виявилося дуже мало захисного
покриву з хвої та гілочок (негативна діяльність людського фактору – через
мірне збирання хвої для господарської діяльності).
У порівняні з 2012 року деякі види трав’янистих рослин зникли, менше
стало тисячолісника, подорожника. На західній частині цієї території
побачили сумне і цікаве явища – яри. Вони появляються тоді, коли вода має
можливість вільно стікати, змиваючи ґрунт. Це відбувається коли вирубують
ліс. Юні слідопити знайшли аж 5 пеньків.
А в глибині яру, де завжди волого, юннати побачили царство
папоротей та мохів.
Продовжуючи дослідження гуртківці зустріли гриби. Вони
розмножуються спорами і частиками грибниці, що знаходяться в ґрунті. Їх
потрібно охороняти, оскільки вони є санітарами лісу і продуктами
харчування. Природолюби звернули увагу на те, що чим більше грибів в лісі,
тим краще ростуть дерева.
Під час екскурсії на маршруті дослідники визначали їстівні, неїстівні та
отруйні гриби. Діти були попереджені про поведінку з техніки безпеки.
Зміни, які були досліджені в екосистемі з’явилися через людську
діяльність.
Зупинка № 3 Картографи
Юннати креслили картосхему розміщення екосистеми.
Зупинка № 4 Дослідники
Група з 5 юннатів дослідили територію, сліди життєдіяльності тварин.
Замалювали сліди тварин ряду Гризуни. Під деревами знайшли велику
кількість жіночих шишок, вони сірі, проте внутрішня частина лусочок
коричнева, що робить шишку доволі складною за виглядом. Юннати зібрали
насіння для висадження його на шкільній шкільці.
Там де було достатньо світла, збереглися нижній «пояс» гілок.
На території знайдено сліди діяльності птахів: дятлів, ряду куриних:
рябчики, тетерева.

Підсумки екскурсії
Кожна група дітей робила короткі доповіді про свої дослідження. Після
такої екскурсії діти відчувають себе дослідниками природи, її знавцями та
охоронцями.
Весь матеріал використовуються на заняттях гуртка та уроках біології.
Під час проведення екскурсії конкретизують та поглиблюють програмний
матеріал.
Екскурсія – одна з найважливіших і цікавих форм навчально-виховного
процесу.
Екскурсія надає великі можливості для здійснення естетичного
виховання, розвитку в учнів почуття прекрасного

Прибирання території лісу юннатами райЕНЦ

Юні екологи під час екскурсії до Тернівського лісу

Збір насіннєвого матеріалу

