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Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації   
Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства 


Умови проведення щорічного краєзнавчо-природничого конкурсу 
«Краю мій рідний». 
Тема 2020 року - «Найстаріші дерева»

         На території Миколаївської області у межах населених пунктів та поблизу них, у лісових насадженнях, вздовж автошляхів, у заплавах річок, парках зростають старі та вікові дерева. Вони - свідки історичних подій, культурного життя  місцевих громад. Це – оселища для тварин, джерела елітного насіннєвого матеріалу. Пов’язані із такими деревами заходи сприятимуть природоохоронному та патріотичному вихованню дітей та дорослих. Проте, не всі дерева обліковані, немає точних даних про їх місцезростання, стан, хто є користувачем земельної ділянки, що потрібно зробити для їх збереження. Варто не допустити втрати цінних найстаріших дерев Миколаївщини.  

Для активізації еколого-освітньої роботи та сприяння збереженню найстаріших дерев управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства оголошують конкурс дослідницьких робіт про найстаріші дерева Миколаївської області. 
 
Мета – привернути увагу населення до проблеми збереження найстаріших дерев на території Миколаївської області. 

Учасники: до  участі запрошуються учнівсько-педагогічні колективи загальноосвітніх, опорних, позашкільних навчальних закладів - діти молодшого, середнього, старшого шкільного віку, студенти вищих навчальних закладів. 
Категорії учасників/робіт: індивідуальні (одна особа) та колективні (клас, група, команда тощо).

Об’єкт дослідження – найстаріші дерева Миколаївської області. До них умовно належать ті дерева, які на території сільської, селищної, міської ради або населеного пункту, де проживають учасники конкурсу, є найстарішими за віком та найбільшими за розміром. Їх важливі біометричні ознаки такі: висота дерева, розмір крони, товщина стовбура, вік. Можна звертати увагу на дерева дивовижної форми, наприклад, багатостовбурні дерева з однією кореневою системою, з цікавими вигинами стовбура та гілок. 

Етапи проведення конкурсу дослідницьких робіт
Виявлення найстаріших дерев на території, прилеглій до місця навчання або проживання у населеному пункті або за його межами.  
Збір та аналіз відомостей про дерево.
	Заповнення облікової картки дерева, підготовка картосхеми.
	Фотографування дерева та учасника/учасників конкурсу.
	Відправлення підготовлених робіт до оргкомітету.  
Перелік матеріалів дослідницької роботи 
Облікова картка дерева (додаток  1).
Картосхема розташування дерева.
Фотографії (до 3 шт). 

Вимоги до оформлення матеріалів
Усі матеріали мають бути підготовлені в електронній формі та направлені на електронну адресу оргкомітету  mykolaivpzf@gmail.com з темою «На конкурс».
Текстові матеріали готуються відповідно до запропонованої форми – облікова картка дерева (додаток 1); для визначення відносного віку дерева – рекомендується додаток 2. 
 Картосхема надається у масштабі, який дозволяє зрозуміти точне місцезнаходження дерева з прив’язкою до місцевості (населений пункт, вулиця, інші об’єкти). Основа – топографічна карта з нанесеним точковим об’єктом «дерево» (карта потім сканується), або електронна карта на основі Google Maps, Google Earth, Open Street Maps чи ін. (збережена як малюнок, або скрін екрану формат *.jpg). 
Фотографії: до роздільної здатності чи розміру немає жорстких вимог, але вони мають бути чітким та гідно виглядати при публікації у соціальних мережах. Обов’язкові фото: 1 - дерево на увесь кадр (із зображенням усього стовбуру, крони); 2 – найбільш вдалий ракурс на думку учасника/учасників. 3 - рекомендоване фото учасника/учасників конкурсу біля дерева або на будь-якому фоні. 

Окремі випадки
Кількість конкурсних робіт від одного учасника не обмежується.
	Конкурсна робота може бути оформлена як на 1 дерево, так і на групу дерев, якщо вони є єдиним об’єктом та їх не доцільно описувати як окремі дерева. Вимоги до оформлення конкурсної дослідницької роботи щодо групи дерев є такими, як до матеріалів на 1 дерево. 

Визначення переможців
Переможці будуть визначені експертами за результатами оцінювання облікових карток дерев та їх зображень (фотографій). 
У кожній групі учасників-школярів буде обрано 3 найкращі роботи (усього 18 призерів, а саме:
індивідуальні учасники/роботи:
	учасники молодшого шкільного віку (1-4 класи);

учасники середнього шкільного віку (5-8 класи);
учасники старшого шкільного віку (9-11 класи);
колективні учасники/роботи:
	учасники молодшого шкільного віку (1-4 класи);

учасники середнього шкільного віку (5-8 класи);
учасники старшого шкільного віку (9-11 класи);

Серед студентських конкурсних робіт буде обрано 2 найкращі, зокрема: 1 індивідуальна та 1 колективна.  

Спеціальні номінації для дерев 
За результатами конкурсних дослідницьких робіт експертами буде визначено:
	10 видатних дерев Миколаївської області; 

3 найбільш естетично привабливі дерева;
	дерево глядацьких симпатій. 
Фотографії усіх конкурсних дерев будуть розміщені на спеціальній сторінці у соціальній мережі Facebook. За кількістю вподобань фотографій буде визначено таку номінацію, як «Дерево глядацьких симпатій», інші номінації визначають експерти на підставі дослідницьких робіт учасників конкурсу.

Важливі дати конкурсу
17 січня – оголошення про початок проведення конкурсу.
17 січня – 25 березня – збір та оформлення матеріалів. 
25 березня – кінцевий термін відправлення матеріалів до оргкомітету. 
26 – 27 березня - оприлюднення фотографій дерев на сторінці у соціальній мережі;
27 березня - 10 квітня – он-лайн голосування за дерево глядацьких симпатій; робота експертів щодо визначення переможців. 
15 квітня - он-лайн оголошення результатів конкурсу на офіційному сайті управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації http://ecolog.mk.gov.ua . 
Друга половина квітня - нагородження переможців. 

Відзначення переможців
Автори найкращих робіт будуть відзначені пам’ятними подарунками та дипломами. Конкурсні роботи дадуть поштовх нижчезазначеним заходам.

Впровадження результатів конкурсу 
Буде підготовлено електронну брошуру про найстаріші дерева Миколаївської області за результатами конкурсних дослідницьких робіт.   
	Для дерев, які відповідають критеріям, буде ініційовано процес їх включення до складу природно-заповідного фонду та надання статусу ботанічної пам’ятки природи. 
	До власників та користувачів земельних ділянок, на яких зростають найстаріші дерева, буде надіслано звернення щодо необхідності збереження таких дерев.
	На деяких видатних деревах буде розміщено інформаційні таблички з ботанічною та власною назвою, короткою інформацією про дерево. 

Контакти оргкомітету: 
54029, м. Миколаїв
пр. Центральний, 16
веб-сайт: http://ecolog.mk.gov.ua
е-mail: mykolaivpzf@gmail.com
+38 0512 46-04-27
Контактна особа в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації з питань проведення конкурсу - Марина Романенко, головний спеціаліст. 
Додаток 1
 
 Облікова картка дерева
                                                                                              
	Назва населеного пункту (місто, село, район, територіальна громада)


2. Розташування найстарішого дерева, відомість про землекористувача (вуличне насадження, пришкільна територія, прицерковна територія, приватна територія, територія підприємства чи іншого об’єкта)
 
3. Позначення вікового дерева на топографічному плані, карті населеного пункту. Додаток до цієї картки. 
 
4. Ботанічна назва виду (назва сорту для плодового дерева)
 
5. Тип посадки (окреме дерево, у складі насадження чи групи дерев, в алейній посадці чи інше)
 
6. Орієнтовний вік дерева (див. додаток 2 – визначення відносного віку дерева) 
 
7. Біометрична оцінка дерева (окомірна висота, висота стовбура до розгалуження крони, обхват стовбура на висоті 1,3 м, проекція діаметру крони за лініями захід-схід та північ-південь) 
 
8. Санітарний стан стовбура та крони: наявність дупла (його розміри і висота розташування), стан стовбура (морозобійні тріщини, механічні пошкодження, зараженість шкідниками), стан крони (пошкодження блискавкою, скелетні гілки обрізано чи зламано, суховершинність) тощо 
 
9. Історико-культурна, меморіальна, естетична, релігійна, природоохоронна та наукова цінність, наявність переказів та легенд, власна назва дерева (або пропозиція щодо власної назви)
 
10. Зв'язок з орнітофауною (чи є гнізда птахів)

11. Потенційно небезпечні чинники, які можуть впливати на життєвий стан дерева (будівництво, розширення дороги, механічне пошкодження, підпал, аварійний стан крони тощо)

12. Заплановані чи здійснені  практичні заходи з охорони дерева (встановлення огорожі, встановлення інформаційної таблиці, розчищення пристовбурової ділянки, лікування дупла, встановлення опори під гілку тощо)
13. Інформація про особу чи групу осіб, які заповнили облікову картку (П.І.Б., місце навчання чи роботи, клас, адреса для листування, контактний телефон, електронна адреса)
14. Фотографії дерева (без листя, або у вегетативний період, див. вимоги до оформлення)

До облікової картки можуть додаватися інші відомості, які розкривають значення дерева, наприклад, легенди, байки, перекази, пов’язані із ним, розповіді старожилів, інформація про людей, які посадили або доглядали за деревом та ін.

Дата заповнення  облікової картки ______________

Додаток 2
Визначення відносного віку дерева
 
Вік деяких порід дерев можна визначити за формулою L = K x C, де 
L – вік дерева, K – імперичний коефіцієнт, С – довжина окружності (обхват) стовбура дерева на висоті 1,3 м. 
№ п/п
 
вид дерева
 
коефіцієнт
висота заміру над ґрунтом

1
Дуб звичайний
1
1.30 м

2
Сосна звичайна
0,7 (вологий ґрунт) – 1,5 (сухий ґрунт)
-“ -

3
Гіркокаштан кінський
0,5
-“ -

4
Платан західний
0,3
-“ -

5
Граб звичайний
1
-“ -

6
Липа серцелиста
1,1
-“ -

7
Горіх грецький
1,0
-“ -

8
Шовковиця чорна
0,4
-“ -

9
Тис ягідний
2,5 – 4,5
-“ -

10
Ялівець звичайний
2.5 – 4.5
-“ -

 
Додаткова інформація. Дуб після 600–700 років при обхваті 6 м і більше) починає рости повільніше. За 100 років він додає не 100 см, як у молодості, а 30–40 см, якщо росте в лісі, і 60–80 см, якщо росте на сонячній галявині, в середньому 60 см за століття. 
В'яз, ясен, бук, робінія звичайна (акація біла) можуть досягти віку 150–200 років маючи в обхваті більше ніж 3,00 м на рівні 1,30 м від землі. Верба і тополя, які швидко ростуть, можуть досягти 150 років при обхваті стовбура 5,00–6,00 м.
Якщо у дерева на відстані до 2,00 м від землі стовбур роздвоюється, то обхват стовбура буде трохи більшим, ніж у дерева, що має звичайний стовбур. Для визначення віку такого дерева слід цифру, що характеризує обхват стовбура на відстані 1,30 м від землі, помножити на 1/3, а потім помножити на коефіцієнт для виду дерева.
Для визначення віку шпилькових рослин (сосни, ялини, ялиці, кедра тощо) можна порахувати кількість мутовок (віялоподібних кільцевих розгалужень гілок на стовбурі). Після підрахунку мутовок треба до отриманого значення для сосни додати три роки, для ялини - чотири, для ялиці - п'ять, для кедра - десять. 
 
 






