НОВИНИ - Збережемо лісову красуню
Ця традиція походить ще за часів язичництва. Ще в сиву давнину
наші предки прикрашали ялинкове віття, благаючи про дарування собі
здоров'я, сили, щастя. Перша згадка про прикрашання новорічної ялинки
з'явилась в 1600 році. Йшлося про новорічне свято у французький провінції
Ельзас.
Прикрасами були паперові троянди. Пізніше - позолочені та
посріблені картоплини. З 1815 року ялинку вперше освітлюють свічками,
прикрашають іграшками. Нині щороку десятки мільйонів ялинок по всій
країні прикрашають короткочасне новорічне свято. Але хіба ми
замислюємось як дорого воно коштує нашому лісу! Тільки на Україні
заради свята вирубуються ялинки площею не одну сотню гектарів.
Більшість з нас хоче придбати найстрункішу, найпухнастішу, найкрасивішу
ялинку висотою не менше півтора метра. А чи знаємо ми, що потрібно 7,
10 років для того, щоб виросла така красуня.
Коли новорічні ялинки спеціально вирощуються і заготовляються
лісним господарством, шкода ще не так відчутна. Але ж скільки ще є
випадків, коли цілі ялинкові гаї вирубують браконьєри. І як боляче буває
чути, що навіть у парках знищують зелені деревця.
Адже можна знайти спосіб весело зустрічати новорічне свято і
зберегти ялинку. Десь неподалік від міста чи села знайдіть гарну ялинку, на
новорічну ніч прикрасьте її іграшками. організуйте танці та ігри, ось і
залишиться вона цілою, непошкодженою. А можна прикрасити кімнату
ялинковими гілками, створити новорічні композиції, які прикрасять оселю
не гірше живої ялинки. А ще можна використовувати штучні синтетичні
ялинки. За кордоном, де мало лісів, такий спосіб святкування Нового року
досить поширений.
Уже в котрий рік національний природний парк "Подільські Товтри"
(директор Янковський О.Й.) спільно з Кам'янець-Подільським національним
університетом природничим факультетом (декан Матвєєв М.Д.) та
громадською організацією "Товариство Подільських природодослідників та
природолюбів" (голова Любінська Л.Г.) організовує та проводить екологоосвітні заходи, спрямовані на збереження лісової красуні: конкурси на
кращу новорічну композицію, кращий твір, малюнок серед школярів та
студентської молоді. В цьому році на передодні родинного, теплого свята
співробітниками парку було запропоновано для учнівської молоді
Камянець-Подільського району та міста Кам'янця-Подільського конкурс на
кращу новорічну композицію, проводить рейди щодо виявлення та
попередження негативних явищ в природних лісонасадженнях та на ринках
де реалізовують зелені красуні.

Отже, пам'ятайте: ялинку треба берегти. Вона дуже потрібна нашому
господарству, вона очищує повітря. яким дихаємо, вона милує своєю
красою наше око влітку і взимку і зустріч з нею завжди дарує нам радість
спілкування з природою.
Ми звертаємось до всіх жителів нашого краю, школярів, студентської
молоді - збережемо лісову красуню! Спільними зусиллями зробимо все
можливе для того, щоб довше росли в наших лісах пухнасті красуні-ялинки.
Скористайтесь, будь ласка, одною із наших порад:
- візьміть активну участь в операції "ЯЛИНКА",
- посадіть вічнозелене хвойне деревце на своєму подвір'ї, на
території школи чи двору і щороку прикрашайте його, милуючись
нев'янучою красою,
- складіть новорічні композиції з кількох хвойних гілочок,
використавши при цьому різні за формою вази, засушені гілки, квітки, мох,
грона калини, горобини, декоративні свічки, новорічні іграшки. Вони
принесуть у дім затишок, святковий настрій, а саме головне – Ви збережете
лісові насадження та чисте повітря в нашому краї для майбутніх поколінь.

