Акція «Майбутнє лісу у твоїх руках»!
Візьми участь в Акції - посади своє дерево
З ініціативи ООН, у всьому світі 20 березня святкується День Землі
В календарі міжнародних свят існує два Дні Землі – сьогоднішній
відзначається в День весняного рівнодення , а другий – 22 квітня . Перший має
миротворчу та гуманістичну спрямованість, другий – екологічну. Дата 20
березня була обрана і офіційно затверджена у 1971 році ООН для Дня Землі
саме тому, що на цей час випадає день весняного рівнодення, коли змінюється
біологічний ритм планети, і вона переходить на новий виток свого розвитку,
коли відбувається пробудження природи і її оновлення.
У зверненні ООН говориться: «День Землі – це спеціальний час, який
призначений, щоб привернути увагу всіх людей до усвідомлення планети
Земля як їхнього спільного будинку, відчути нашу всеземную спільність і
взаємну залежність один від одного».
Засновником цього Дня вважається відомий американський громадський
діяч Джон Мортон, який в 1840-х роках розгорнув компанію по посадці дерев і
чагарників, в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища кожного громадянина країни. А ставши секретарем Території Небраска, у
1872 році він запропонував встановити день, який буде присвячений
озелененню. Так з'явився День дерева, який відразу ж став дуже
популярний.(Більше інформації можна почерпнути завітавши на офіційний
сайт Дня Землі (http://www.earthsite.org/)
На Львівщині з цією метою розроблено «План проведення заходів
підприємствами Львівського ОУЛМГ у рамках Акції «Майбутнє лісу у
твоїх руках»
Зокрема заплановано:
- посадка лісів за участі громадськості, учнівської молоді, представників
органів влади та ЗМІ (на площі близько 200га буде висаджено понад 120тис.
шт. саджанців);
- озеленення територій шкіл, міст, сіл районів, доповнення породного складу
парків та алей;
- проведення майстер-класів з садіння лісу, живцювання, щеплення деревних
порід, посіву лісового насіння на базі держлісгоспів області;
- проведення виховних годин для учнів молодших класів та лекцій на
природоохоронну тематику у 100 школах області;
- проведення конкурсів для шкільної молоді на кращий малюнок і твір за темою
«Людина і ліс» на рівні державних лісогосподарських підпрємств;
- проведення обласного конкурсу на краще шкільне лісництво;
- проведення місцевих Акцій «Отчий ліс», «Посади калину – символ України».

Під час Акції передбачається проведення наступних заходів:
- весняна посадка лісу на площі 1250 га (для посадки планується використати
9 млн. сіянців основних лісоутворюючих порід);
- посів у лісових розсадниках на площі 10га;
- упорядкування територій 150 лісництв після осінньо-зимового періоду;
-упорядкування 19 рекреаційних пунктів вздовж автодоріг загальнодержавного
значення;
- упорядкування 36 зон короткотермінового відпочинку;
- розвішування 700 шпаківень в лісах області;
- упорядкування 20 мурашників;
- прибирання міських, сільських парків та скверів на площі 30 га;
- очищення від сміття берегів протяжністю 18км;
- розчищення і упорядкування 50 джерел;
- ліквідація понад 100 стихійних сміттєзвалищ.
Лісівники Львівщини висловлюють надію, що проведення Акції
«Майбутнє лісу у твоїх руках-2017», відзначення Міжнародного дня лісів та
Дня Довкілля приверне увагу кожного громадянина до нашого спільного
завдання – зберегти й примножити природні багатства рідної Землі і
запрошують всіх небайдужих долучитись до заходів Акції і посадити своє
дерево!
Запрошуємо педагогів та учнів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді», наукових товариств учнівської молоді,
малих академій наук учнівської молоді області долучитися до Акції та
взяти активну участь у збереженні і примноженні багатств рідної Землі.
Акція «Майбутнє лісу у твоїх руках-2017» проводиться з 21 березня
(Міжнародний день лісів) по 15 квітня (День Довкілля).
Календарний план проведення Акції розміщений на сайті Львівського обласного управління
лісового та мисливського господарства (http://www.lvivlis.com.ua/)
.
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