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ВСТУП
Наша мала батьківщина – це маленьке село Василівка (фото 1), яке
розкинулось на березі Діпро-Бузького лиману в північно-західній частині
Кінбурнського півострова (Кінбурну). Простягнувся півострів смугою із
заходу на схід майже на 40 км. Максимальна ширина його близько 10 км, а
мінімальна – лічені метри. На півночі він омивається Дніпро-Бузьким
Фото 1. Карта Кінбурнського півострова

лиманом, з півдня – водами Чорного моря. Природа півострова унікальна.
Тут, в зоні посушливого степу, сформувались лісові і навіть болотні
ландшафти. Природні лісові ландшафти займають тільки північну частину
півострова, фактично прибережну (вздовж лиману) смугу шириною до 100
м. Потужні сезонні вітри перекрутили та переплели колючі гілки дерев так,
що ці зарості стали непрохідними. Переважно це породи, які добре
переносять літню спеку – різновиди маслин і акацій. Давньогрецький
історик Геродот називав цю територію Гілеєю. Сьогодні це унікальний
природно-територіальний комплекс давньорічкових рівнинних піщаних і
приморських ландшафтів, середовище існування багатьох видів рослин,
грибів, тварин, серед яких є ендемічні (такі, що не трапляються більш ніде
у світі). Саме тому більшість території півострова підпадає під
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природоохоронні

землі:

Чорноморський

біосферний

заповідник,

Національний природний парк «Білобережжя Святослава», Регіональний
ландшафтний парк «Кінбурнська коса». На Кінбурні, ділянки піщаного
степу межують ся із штучними лісовими насадженням сосни кримської
(роль яких, в першу чергу зупинити перенесення піску).
Ще однією з особливості природи півострова це наявність близько
500 озер. Є солоні і прісні. З’єднані із морем і відокремлені (фото 2.3).

Фото 2.3. Озера на Кінбурнському півострові
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Наявність рухомих пісків та густа сітка озер обумовили те, що далі с.
Геройського на півострові немає доріг з твердим покриттям (фото 1).
Жителі сіл Покровка, Покровське та Василівка добираються на «материк»
катером до міста Очакова, що на правому березі Дніпро-Бузького лиману
або на позашляховиках (ГАЗ 66, УРАЛ) до с. Геройське. Останнім часом
суттєво збільшилась кількість відпочиваючих, більшість яких приїжджає
на власних позашляховиках. На відміну від місцевих водіїв «гості» не
особливо дотримуються вже наїжджених доріг. Під колеса джипів
потрапляють і першоцвіти. На лісних галявинах можна зустріти небагато
видів весняної флори: рястка, різнобарвні іриси та ніжні проліски.
Предметом нашого дослідження є ранньоквітучі рослини
Об’єкт дослідження – Проліски дволисті (Scilla bifolia L.) з родини
Холодкових.
Цей вид першоцвітів не занесений до Червоної книги України, однак
природні умови Кінбурського півострова не дуже сприятливі для рослини,
крім того з розвитком туристської інфраструктури з’являється більше
відпочиваючих, а багато хто з них збирають квіти на букети.
Отже, метою роботи є збереження та поновлення ареалів рослини.
Завдання дослідження:
 виявити та нанести на карту місця проростання проліски дволистої в
межах НПП «Білобережжя Святослава»;
 провести фенологічні спостереження за рослиною;
 скласти опис рослини, вирощеної на присадибній ділянці та
порівняти її з рослиною, яка зростала у природних умовах;
 розробити заходи по збереженню цього безцінного представника
флори Кінбурну.
Хронологічні рамки: лютий 2015 - серпень 2017 року
Протягом періоду дослідження ми використовували емпіричні та польові
методи дослідження.
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ПРОЛІСКА ДВОЛИСТА – БЕЗЦІННИЙ ДАР КІНБУРНУ
Ліс бруньками весь розбух,
Бо відчув весняний дух.
В ньому проліски дволисті
Гріють ніженьки у листі.
В синє небо їхні квіти
Синьо дивляться крізь віти.
Вітер вусом їх лоскоче –
Синю синь збагнути хоче.
Більшість першоцвітів
Кінбурнської
таких

як

коси,

плодоріжки

(зозулинці), сон – трава
вже

занесені

до

Червоної книги України
та підлягають суворій
охороні: їх не можна
зривати та викопувати.
Проліски (фото 4) поки
ще
Фото 4. Проліска дволиста

не

занесені

до

Червоної книги, але у
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переліку рослин регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса»
відзначені як рідкісні. Латинська наукова назва роду пролісок - галянтус.
Це слово походить від двох грецьких коренів: «гала»- «молоко» і «антус»«квітка», тобто, в перекладі з української означає «молочна квітка». Всі
види пролісків – ранньовесняні медоноси і пилконоси.
Першим кроком у нашій роботі було опрацювання інформаційної
бази з метою ознайомлення із довідниковими відомостями різновидів та
особливостей квітки. Крім цього нам треба було зібрати відомості про
місця її зростання в межах території дослідження. Тому перша подорождо Василівського лісництва (фото 5).

Фото 5. Під час зустрічі з Головащедро Галиною Петрівною –
заступником лісничого Василівського лісництва ДП «Очаківське
лісомисливське господарство»
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Наприкінці лютого 2015 року ми обійшли зазначені місця в пошуках
першоцвітів.

Дві

галявини

з

пролісками

знайшли

на

території

1

2

3

Фото 6. Знімок Google із відмітками знаходження ділянок із
пролісками
Василівського лісництва № 1. №3 і одну на території Кінбурнського
лісництва № 2. Внесли картографічні уточнення (фото № 6). На всіх
знайдених ділянках квіти перебували на ранній стадії вегетативного
періоду (фото 7)

Фото 7. Паростки
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Фото 7. Проліски ранньою весною
Вже за місяць можна повернутися до визначених ділянок. Відповідно
до рекомендацій щодо проведення фенологічних спостережень за
рідкісними рослинами,

за допомогою працівника НПП «Білобережжя

Святослава» ми розпочали ведення фенологічного щоденника. Окрім цього
на домашньому подвір’ї в межах села розбили експериментальнодослідницьку ділянку. З цією метою викопали декілька «диких» рослин
разом із ґрунтом. Дослід був вдалим. Рослини добре прижилися на новому
місці і 23 березня з тугого бутону з’явилась перша квітка.
Відповідно класифікатора рослин, пролісок буває декількох видів.
Розрізнити рослини можна тільки в період цвітіння.
Опис рослини з експериментально-дослідницької ділянки
Протягом трьох тижнів на поверхні землі з,явився зеленуваточервоний «наконечник» заввишки до 3 см. Із потеплінням колір паростка
змінився на зелений, витягнувся. Листя щільно вкривають бутон доки не
розійдуться. У довіднику зазначено, що рослина має два, дуже рідко три
прикореневих листочка. У однієї рослини спостерігаємо три листка (фото
8).

Фото 8. Перші квіти на
експериментальній ділянці.
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В цей же час на ділянці в природному середовищі рослини в активній фазі
цвітіння.
(фото 9)

Фото 9. Квіти на ділянці в лісі.
Квіти
мають

квітоніжка

слабкий

аромат, зібрані на
квітконіжках від 2
до 10 одиниць у

пелюстка
маточка

рідкі китиці. Кожна
квітка

має

шість

продовгуватих
блакитних

тичинка

Фото 10. Будова квітки

пелюстків. Тичинок - шість, маточка - одна. Стебло безлисте, циліндричне,
голе,

квітконосне

(фото

10).
Довжина квітконіжки від
14 до 18 см
(фото 11)
Фото 11. Вимірювання
квітконіжки
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Довжина листків 15 – 17 см
(фото 12).

Фото 12 Вимірювання листя

Коріння

у

вигляді

цибулинки розміром до
2

см

в

довжину

і

діаметром від 1 см
(фото 13)
Глибина посадки 15 см.

Фото 13. Коріння квітки у
вигляді цибулини.
Висновок: на дослідницьких ділянках росте Проліска дволиста (Scilla
bifolia L.) сімейства Холодкових.
Задля того щоб розібратися у причинах різних стадій цвітіння склали
порівняльну таблицю умов існування рослин.
Таблиця №.1. Порівняльна таблиця умов існування
Проліски в природі
Опис
зростання

Проліски у садку

місця Рослини
ростуть
за Рослини
ростуть
на
межами
села,
біля подвір’ї на відкритій,
лиману в гайку, де росте добре освітленій ділянці.
акація.
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Поверхневий шар

Багато опалого листя і
висока густа трава –
основа для утворення
гумусу.
Піщаний, пухкий, але
має темніший колір.
Добре освітлена ділянка
навесні, а влітку затінок

Відсутність
опалого
листя, трави. Декілька
разів додавався перегній
(невелика кількість)
Піщаний

Полив

Природний

Природний і штучний

Захист від вітрів

Рослини
ростуть
оточенні трави

Ґрунт
Освітлення

Добре освітлена ділянка
навесні, а влітку затінок

в Рослини
оточені
будівлями та забором

За нашими спостереженнями вегетаційний період рослини припадає на
лютий – травень
Результати фенологічного спостереження занесли в таблицю
Таблиця №.2. Щоденник фенологічних спостережень за рослинами на
експериментальній ділянці
Опис
рослини

Примітки

Поява
першого
проліска

Висота -1.3 см., на
поверхні землі два
бутони світло –
коричневого
кольору.

Поява
бутонів
квітів

Бутони стали двома
листочками,
розкрилися і між
ними з`явився синій
бутон квітки

Фотозвіт

БЕРЕЗЕНЬ

ЛЮТИЙ

Пері
од
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Квітоніжка з
бутонами квітів
стала вищою за
листочки (вдвічі)

Розкрилась
перша
квітка

Висота квітоніжки
1-2 см. Довжина
листка – понад 3 см.
Поява нових бутонів
на поверхні землі
поряд.

У кошику
цвіте вже 57 квіток

Поряд з`являються
нові наземні
бруньки рослин

Усі квіти у
кошику
розпустили
ся.
Масове
цвітіння

В бутонах ще
залишилися квіти на
кінцівках
квітоніжки. Поряд
продовжують
з`являтися нові
наземні бруньки
рослин

КВІТЕНЬ

Поява
квітоніжки
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Перші
квіти, які
розпустили
ся почали
в’янути

Стебло вертикально
не може триматись,
тому лягає на
землю.

50% квітів
у кошиках
відцвіли

Усі квіти лежать на
землі, листя також
лягає на землю.

КВІТЕНЬ

Квіти
Листя поникле,
пов’яли
блідо – зеленого
І на їхньому кольору.
місці
з`явилися
малесенькі
зелені
плоди
Плоди
стали
овальної
форми ,
збільшують
ся і
темніють

Листя лежить на
землі, поникле
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ТРАВЕНЬ

Листя
Листя лежить на
жовтіє.
землі, починає
Плоди
жовтіти
стали
тригранної
форми,
значно
збільшилис
я
(недостигли
й)
Плоди - коробочки посохли. Листя легко відділяється від підземної
частини рослини –цибульки.
Коробочки відкриваються і розсипається міленьке, продовгувате
насіння.
Спостереження за рослинами проводили протягом 2015 – 2017 років
Таблиця №.3. Порівняльна таблиця спостережень та досліджень
Експериментальна ділянка
Основні події в житті
рослини

Дані фенологічних спостережень
2015 рік

2016 рік

2017 рік

Поява перших
наземних бруньок
Зацвіла перша квітка

07 березня

17 лютого

02 березня

16 березня

24 лютого

07 березня

Масове цвітіння

20 -30 березня

30 - 10 березня

15 – 25
березня

Відцвіли всі квіти

початок квітня

середина
березня

Кінець

початок квітня

початок

березня

Поява плодівкошиків

середина квітня

Дозрівання
насіннєвих
коробочок
Відмирання рослини

Початок травня

кінець квітня

кінець квітня

Середина травня

Початок травня

Початок

квітня

травня
У процесі спостережень та досліджень за пролісками протягом 3-х
весняних сезонів (з моменту появи паростків і до часу дозрівання плодів)
ми дізналися:
16

- період цвітіння проліски дволистої ~ до 30 діб
- листя зелені ~ до 70 діб
- на дослідницьких ділянках в природних умовах кількість рослин за
три роки збільшилися.
ділянка № 1 з 40 до 96 особин;
№ 2 з 12 до 37;
№ 3 з 28 до 43;
ЕДД – з 8 до 19.
Порівняли загальні характеристики:
1. Висота рослин у природі 17 - 20 см, а у культурі – від 16 до 18 см.
2. Довжина листків у природі 15 - 18 см, а у культурі – від 14 до 17 см.
Глибина посадки рослин у природі (7-8 см), а у культурі (10 – 14 см)
ВИСНОВКИ
Проліска дволиста росте, дає плоди і розмножуються як у дикій природі,
так і на присадибній ділянці або в культурі;
 рослина невибаглива і не потребує спеціального догляду;
 основною загрозою для зникнення рослини є «розчавлення»
позашляховиками, витоптування при випасанні худоби та зривання на
букети.
Існує декілька варіантів охорони рідкісних рослин на Кінбурнському
півострові. На першому місці - державний, це створення природно –
заповідних об’єктів. (На Кінбурнській косі таких об’єктів три: РЛП
«Кінбурнська коса», НПП «Білобережжя Святослава» та Чорноморський
біосферний заповідник);
Другий варіант - це виявлення ареалу рідкісних видів рослин, їх охорона із
залученням громадськості. Тому з метою збереження рослини – первоцвіту
Кінбурнської коси -

Проліски дволистої (Scilla bifolia L.) наша

дослідницька група провела ряд просвітницьких заходів для учнів нашої
школи та їх батьків «Бережи первоцвіти» (фото 14). Місця з щільним
розташуванням квітів відмітили попереджувальними табличками (фото 15)
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Фото 14. Плакат
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проліски»

розсадили рослини
з
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по закінченню
Фото 15. Акція «Обережно першоцвіти»
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класу, навесні 2021

року висадимо проліски у лісі.
Проект дослідницької роботи «Першими ліс пробуджують від сну» було
представлено

на секції

«Географія

рідного

краю» Всеукраїнської
18

краєзнавчої конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля
очима сучасників» (додаток 1). Роботу відзначено на Х Міських
екологічних читаннях «Збережемо для нащадків» (додаток 2).
З метою залучення до акції «Збережи проліски» провели разом з вчителями
виховну годину для учнів початкових класів, провели конкурс малюнків
«Весняна квітка» (додаток 3).
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1

Робота секції «Географія рідного краю» Всеукраїнської краєзнавчої
конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима
сучасників»
ДОДАТОК 2

Під час відкриття Міських екологічних читань «Збережемо для нащадків»
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ДОДАТОК 3

СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОЇ ГОДИНИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
«Першими ліс пробуджують від сну»
Слайди з фото природи Кінбурнського півострова.
Музика П.І. Чайковського.
1 учениця Моя земля чарівна, наче казка.
Тут є усе: ліси, степи, поля,
Моря, озера, сонечкова ласка,
Зелені гори –– дорога земля.
2 учениця Це Україна –– наша рідна ненька,
Де над ставками верби в ряд ростуть.
В садочку квітне вишенька біленька,
А журавлі з криниці воду п’ють.
3 учениця Моя земля! Напоєна красою
І звуками, що в серденьку живуть.
Навіки ми пов’язані з тобою.
Одна у нас з тобою довга путь.
Відгадайте загадку: «Я перша квітка в гаю, синім цвітом зацвітаю»
1. Проліска всім знайома скромна невисока рослина, яка першою оживає
після зими в лісах. Спочатку випускає пару лінійного листя і незабаром
зацвітає синьоокими квіточками. (Слайд «Проліска» )
Я перша квіточка весни,
Я пережила зимові сни
І знов вродилася на світ.
У мене очі голубі,
Такі як неба синь.
Росту між кленів, між дубів,
Люблю і сонце, й неба тінь (Пролісок)
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2 Їй не страшні ні сніг, ні зимові морози, ні весняні підморожування. І ось
вже безліч синеньких килимків прикрашають перші проталини. І це вірний
знак - весна зовсім близько!
3. Існує в народі ось така легенда:
Легенда про пролісок
Ця історія сталася зимою. Жила собі дуже красива пані на ім’я Сніжинка і
була в неї дочка - Квітка. Мати дуже її любила. І мати з дочкою ніколи не
зустрічалися, бо Сніжинка одразу ж після зими летіла на Північ, додому, а
її донька там могла замерзнути. Тому донечка цвіла весною і красувалася
влітку. І не могли вони жити разом, бо мати б розтанула від сонячного
тепла. Вони ніколи не бачилися. Навесні та влітку всі втішали маленьку
квіточку – і звірі, і інші квітки. У Сніжинки було не менше горе, її теж
втішали інші сніжинки. Так і спливав час: сумували і Сніжинка, і Квіточка.
Якось до землі, де жила Квіточка, прилетіла добра Чарівниця. Побачила
вона Квіточку і запитала, чому та сумує. Квіточка розповіла своє горе.
Чарівниця подумала і каже: «Он воно як! Але я можу зменшити твоє горе.
Ти станеш квіткою-проліском і цвісти будеш тільки-но прийде весна. Тоді
як зима буде відходити, і твоя мати також. Я точно знаю, що вона буде тут.
Ви будете зустрічатися один раз на рік», - посміхнулася Чарівниця. Так
з'явилася квітка Пролісок.
2. Наш гурток вже декілька років спостерігає за цією квіткою. (слайд
«Будова квітки»)
5. А скажіть: «Хто з вас приносить мамі маленькі букетики?»
4. Традиція приносити з прогулянки чи дарувати букетик квітів зробила
свою справу: багато рослин вже важко знайти в їх природних місцях
зростання. Зірвана квітка не простоїть у воді навіть три дні, тоді як в
природі вона милує око три тижні.
5. Так і у нас на Кінбурнському півострові зникає ця маленька чарівна
квітка.
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Пам'ятайте, зриваючи певні види квітів, ми просто позбавляємо майбутні
покоління милуватися ним у живій природі (Слайд «Квіти на півострові).
1. Якщо побачите пролісок у лісі, не зривайте його. Можна посіяти
пролісок на присадибній ділянці.
Сіють квітки восени свіжозібраним насінням. Сіянці ростуть дружно і
зацвітають на 4-5-й рік.
2. Або, якщо ви помітили, що джипом роздавили квітку, то спробуйте
пересадити корінець.
3. А мамі чи бабусі можна подарувати квітку зроблену своїми руками. А як
зробити штучну квітку ми зараз вас навчимо.
(вихованці гуртка разом із дітьми роблять квіти з паперу.)

Представлення роботи на виховному заході.

Переможці конкурсу малюнку
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