За майбутнє лісу!
У повсякденному круговороті проблем пересічний громадянин не
встигає усвідомити вагому роль лісу – нашого «зеленого друга» у існуванні
людства.
Адже ліс – це:
 найбільший скарб в природі. Це справжнє диво, вбране в зелені шати, це таке
багатство для людини і всього живого на землі, яке ми ще не можемо
повністю збагнути.
 наймогутніший тип рослинного покриву і основний компонент біосфери,
надзвичайно складний природний комплекс, в якому всі компоненти
(рослинність, тваринний світ, мікроорганізми тощо) взаємопов’язані і
взаємодіють з ґрунтом, атмосферою і гідросферою.
 не менш важливий природний ресурс, ніж вода, повітря, грунт, надра.
Екологічна система «ліс» – це:
- найважливіша продуктивна сила природи, дає цінну деревину, ягоди,
гриби, лікарські і технічні рослини.
- сприятливе і життєве середовище для цінної і корисної фауни (птахи, звірі),
має важливе санітарне і курортне значення.
- формує своє середовище, впливає не лише на власну територію, а й на
поле, вигони, річки, клімат місцевості.
- важливий кліматорегулюючий, ґрунтозахисний, водоохоронний та водо
регулюючий фактор.
- важливий акумулятор живої речовини на планеті, утримує в біосфері ряд
хімічних елементів і воду. Вирубування лісів на значних площах прискорює
біологічний кругообіг речовин. Для прикладу: на місці теперішньої пустині
«Сахара» колись шуміли ліси.
Жовтневої пори за ініціативою обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді (дир. Гудзик Т.В.) при підтримці обласного
управління лісового та мисливського господарства (нач. Голубчак О.І.) із
розумінням проблеми збереження і примноження лісових ресурсів на
обласний

семінар

керівників

учнівських

лісництв

і

відповідальних

представників держлісгоспів за темою «Відродження та розвиток учнівських
лісництв в умовах еколого-економічної кризи» у Гутівській школі І-ІІІст.
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Богородчанської районної ради зібрались небайдужі до проблеми існування
учнівських лісництв освітяни і лісівники, щоб знайти вихід із ситуації, що
склалася.
Учасників семінару тепло привітав директор Гутівської ЗОШ І – ІІІ ст.
п. Володимир Георгей, який коротко зупинився на буднях і планах школи. А
на подвір’ї школи під запальний музичний супровід із привітанням виступили
учні школи.

У чарівний куточок українських Карпат прибули керівники учнівських
лісництв

і

відповідальні

представники

лісгоспів

із

районів:

Богородчанського (Учнівські лісництва: Гутівської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер.
вчитель біології п. Лариса Паневник, Порогівської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер.
вчитель біології п. Олеся Дмитрів та Росільнянської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер.
вчитель

біології

п.

Марта

Демків.

Інженер

лісових

культур

ДП

«Солотвинський лісгосп» - п. Оксана Боднар), Надвірнянського (Учнівські
лісництва: Зеленської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер. гуртка «Лісовод дендролог» п. О.
Косюк, Пнівської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер. гуртка «Юні лісівники» п. Андрій
Вірста, Бистрицької ЗОШ І –ІІ ст. – кер. гуртка п. Володимир Питлюк.
Інженер з охорони та захисту лісу ДП «Надвірнянський лісгосп» – п. Іван
Гунда та Чорноославської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер. гуртків Надвірнянського
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РЕНЦ п. Наталія Гнатюк. Представник ДП «Делятинський лісгосп» - п.
Дмитро Мельник), Верховинського (Учнівські лісництва: Білоберізької ЗОШ
І – ІІІ ст. – кер. вчитель біології п. Наталія Шлімкевич та Зеленської ЗОШ І –
ІІІ ст. – кер. вчитель географії та економіки п. Уляна Сумарук. Начальник
відділу л/г ДП «Верховинський лісгосп» - п. Святослав Фергіль), Косівського
(Учнівське лісництво Пістинської ЗОШ І – ІІІ ст. – кер. вчитель трудового
навчання п. Тарас Федорчук. Лісничий Косівського лісництва ДП «Кутський
лісгосп» - п. Петро Пліхтяк), Калуського (Учнівське лісництво Завадківської
ЗОШ І – ІІ ст. – кер. вчитель біології і хімії п. Тетяна Том’юк. Провідний
інженер лісових культур – п. Наталія Бордун.), Тлумацького (Учнівське
лісництво Петрилівського НВК (ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ)– кер. вчитель біології і
хімії п. Іван Стефанів. Лісничий ДП «Івано-Франківський лісо насіннєвий
центр» - п. Ігор Озарків) та м. Болехова (Учнівське лісництво Козаківської
ЗОШ І – ІІІ ст. – кер. вчитель лісівництва п. Михайло Іванів. Інженер лісових
культур ДП «Болехівський лісгосп» - п. Наталія Дяків).
На семінар були запрошені: п. Костянтин Мельник, головний
спеціаліст обласного управління лісового та мисливського господарства, який
окреслив напрямки діяльності лісового господарства щодо відновлення та
збереження учнівських лісництв в області; п. Антон Іваночко, методист
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ось уже більше
сорока років він опікується питанням ролі учнівського лісництва у вихованні
господаря лісу; п. Віра Буняк, доцент Прикарпатського університету ім.
В.Стефаника, канд. біологічних наук. У зв’язку із зростанням вимог до
виконання науково-дослідницьких робіт з лісівництва, з якими члени
учнівського лісництва виступають на змаганнях чи зльотах, Віра Іванівна
презентувала науково-дослідницьку роботу і розказала – навчала методики
вивчення флори в лісових урочищах.
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У

семінарі взяли

участь і виступили п. Надія Романюк, головний спеціаліст Богородчанського
районного відділу освіти, молоді і спорту та п. Наталія Скрипник, директор
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Вони
наголосили на важливості піднятої проблеми та познайомили присутніх із
вирішенням питання функціонування учнівських лісництв в районі.
Відкрила семінар директор обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді п. Т. Гудзик. Вона наголосила на актуальності піднятого
питання на семінарі і зупинилася на координаційній роботі центру для
функціонування учнівських лісництв в області.
Суть питання полягає в тому, що в області різко зменшується кількість
учнівських лісництв. Якщо через перші 20 років (у 1988 р) від моменту
створення першого учнівського лісництва в нашій області у Печеніжинській
ЗОШ І – ІІІ ст. Коломийської районної ради (у 1968 р) функціонувало 105
учнівських лісництв, то в наступні 20 років (2008 р) їх кількість сповзла до 34,
а в даний час маємо в області всього 18 учнівських лісництв.
Слід сказати, що ініціатором створення учнівських лісництв в нашій
області був великий природолюб, цікава особистість, заслужений лісівник
України п. Микола Кудляк, нині пенсіонер. Він створив два учнівські
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лісництва в області – Печеніжинське і Єзупільське, які на сьогоднішній день,
на жаль, вже не існують із «легкої руки» освітян. Як було прикро чути від,
здавалось би, найсвідоміших членів суспільства – педагогів, що вони «ледве
збулися» учнівського лісництва. Є великий сумнів, що таких педагогів можна
віднести до Homo sapiens. Як можна перекреслити таку добру і потрібну
людству справу заради його ж збереження.
До речі, вся біда в тому, що природоохоронній роботі не відведене
належне місце в першу чергу у свідомості переважної більшості громадян, в
тому числі і педагогів. Адже від збереження і примноження лісових ресурсів,
чим і займаються учнівські лісництва, багато залежить, зокрема – якість
нашого життя і здоров’я.
Припинили свою діяльність учнівські лісництва і в Долинському
районі: Шевченківське, Церківнянське, Витвицьке. Була гарна практика в
учнівському лісництві Шевченківської ЗОШ І – ІІІ ст., де керівником
працювала дуже відповідальна педагог, вчитель біології п. Марія Бойчук.
Існувала тісна співпраця: тристороння угода між ДП «Вигодський лісгосп»,
Шевченківською ЗОШ І – ІІІ ст. і Прикарпатським лісогосподарським
коледжем. Члени

учнівського лісництва щороку отримували ліцензовані

посвідчення лісника та єгеря. У лісгоспі був оформлений кабінет для роботи
учнівського лісництва, проводились уроки лісової справи і лабораторія для
проведення практичних робіт з основ лісівництва. Із слів працівників
районного відділу освіти учнівські лісництва «згорнули» тому, що батьки не
хочуть такого профілю. Відколи це батьки керують освітою?
проводиться робота із батьками, коли їм потакають?...
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Яка тоді

Від ДП «Кутський лісгосп» на семінарі із презентацією роботи
Пістинського учнівського лісництва виступив активний і не байдужий до
роботи із дітьми в учнівському лісництві лісничий Косівського лісництва п.
Петро Пліхтяк.

Із зміною директора школи відчутно налагоджується робота учнівського
лісництва. Є великі плани і ідеї, які вже впроваджуються.
Перебіг семінару не залишив нікого байдужим. Із пропозиціями, щодо
вирішення проблеми відродження учнівських лісництв в теперішніх умовах у
жвавому обговоренні виступали і педагоги – керівники учнівських лісництв, і
відповідальні представники держлісгоспів. Всі зійшлися на одностайній
думці, що для відродження і розвитку учнівських лісництв потрібно
продовжити практику проведення семінарів….
На

даний

час

високі

результати

показує

учнівське лісництво

Порогівської ЗОШ І – ІІІ ст. Богородчанської районної ради, яке бере
результативну участь у обласних змаганнях і зльотах, а також у
Всеукраїнських зльотах учнівських лісництв. На хорошому рахунку учнівські
лісництва

Пнівської ЗОШ І – ІІІ ст. Надвірнянської районної ради,

Росільнянської ЗОШ І – ІІІ ст. теж Богородчанської районної ради та інші.
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…Учнівські лісництва Козаківської ЗОШ І – ІІІ ст. м. Болехова,
Білоберізької ЗОШ І – ІІІ ст. Верховинської районної ради і Ланчинської ЗОШ
І – ІІІ ст. Надвірнянської районної ради у далекому 2000 році завоювали
відповідно І, ІІ і ІІІ місця із грамотами і цінними подарунками на першому
Всеукраїнському конкурсі учнівських лісництв у м. Києві….
На території Гутівської школи учасники семінару взяли участь у
практичній частині – в пам'ять про героїв «Небесної сотні» заклали дендрарій
із кущів калини та соснових дерев.

Завершився семінар екскурсією на державну резиденцію «Синьогора».
Учасники семінару через екскурсоводів знайомилися із унікальною флорою і
фауною у лісовому масиві резиденції. На згадку про зустріч на семінарі
фотографувались на фоні чарівної і неповторної карпатської природи.
Леся Вівчарук, методист обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
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