
Всесвітній день охорони природних місць існування дикої флори і фауни на базі 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
 

Людина своєю діяльністю вже давно впливає на дику природу. За останні 
чверть століття біологічне різноманіття Землі скоротилося більш ніж на третину. 
Тому, починаючи з 1979 року, щорічно 6 жовтня планета відзначає Всесвітній день 
охорони природних місць існування дикої фауни і флори. 

Вихованці гуртка “Дендрологія з основами озеленення” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпровської обласної ради (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор –  
Педан Ю.Ф.) відгукнулись на цю подію і 08 жовтня 2019 року провели захід, 
присвячений цій події. 

Вихованці поглибили свої знання, щодо екологічних проблем, причин 
зменшення біологічного різноманіття, значення Червоної книги природи для 
збереження світової флори та фауни. 

За останні чверть століття біологічне різноманіття Землі скоротилося більш 
ніж на третину. Біологічне різноманіття – це природна спадщина, яку необхідно 
зберігати і передавати майбутнім поколінням. Збереження природного середовища 
є важливою складовою захисту дикої природи, її фауни і флори. 

Найбільший антропогенний вплив на навколишнє середовище в Україні в 
сучасну епоху чинить транспорт, промисловість, енергетика, сільське 
господарство. 

Одним з небезпечних забруднювачів оточуючого середовища є промислові 
відходи. В Україні основним джерелом утворення відходів є підприємства гірничо-
промислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, 
будівельного, агропромислового комплексів, а також комунальне господарство. 

Найтоксичнішими серед них є відходи, що містять важкі метали, 
нафтопродукти, отрутохімікати (пестициди, гербіциди). Під сховищами токсичних 
відходів перебуває майже 20 тис. га земель. Це сміття звозиться на звалища, 
переважна більшість яких є джерелом інтенсивного забруднення води і повітря. 

Тому Україна повинна приділяти особливу увагу цим проблемам, створювати 
природно-заповідні об’єкти для збереження природних місць існування дикої 
природи. 

На пісню Тіни Кароль “Україна – це я” гуртківці створили і виконали 
музикальну композицію, де мовою танцю показали любов до рідної Батьківщини – 
України. Завдяки заходу юннати більш глибоко усвідомили власну 
відповідальність за долю рідної природи. 
 
 

 
Керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” Кривуля І.Г. 

 



 
 

Дендрологи вивчають Червону книгу України 
 

 
 

Музикальна композиція “Україна – це я” 



 
 

Заклик хлопців до збереження дикої природи 
 

 
 

Вихованці гуртка звертаються до людини від імені тварин 
 



 
 

Юннати закликають людство дбати про тварин і рослин 
 

 
 

Ми єдині в прагненні зберегти нашу природу 


