Стан навколишнього природного
ОМФОРТНЕ місто, в якому хочеться жити, - це не тільки
інфраструктура, відремонтовані
дороги та гарні будинки. Передусім це чисті вулиці, незагазоване повітря,
ріки, які вражають своєю блакиттю,
та зелені легені, що допомагають дихати вільно. Чи можна вважати життя
в Сумах комфортним та сприятливим
за цими показниками?
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Що у нашому повітрі?
За інформацією Головного управління
статистики у Сумській області, у 2017 р.
обсяги викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення м. Суми становили
7405,7 т. У порівнянні з 2016 роком це
більше майже на 363 т (4,9%)! А основними забруднювачами повітря залишаються місцеві підприємства.
Правда, при цьому обсяги викидів
діоксиду вуглецю від стаціонарних джерел забруднення склали 706929,2 т і у
порівнянні з 2016 р. зменшилися на
24996,2 т (3,5%). В цілому ж, за даними
Сумського обласного центру з гідрометеорології, загальний рівень забруднен-
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ня повітря за останні роки по деяких
шкідливих речовинах у Сумах стабілізувався, але залишається підвищеним.
Як завжди, спостереження за вмістом
пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю,
діоксиду та оксиду азоту, аміаку, формальдегіду проводились щоденно на
трьох стаціонарних постах: на вул. СКД,
26, Харківській, 125, та Металургів, 2.
Протягом 2017 р. тут відібрали та проаналізовали 14113 проб атмосферного
повітря. За індексом забруднення атмосфери (ІЗА5) за пріоритетними домішками (пил, діоксид сірки, оксид вуглецю,
діоксид азоту, формальдегід), який у
2017 р. склав - 5,14, атмосфера Сум - слабо забруднена. Середньорічні концентрації діоксиду азоту перевищували
санітарні норми в атмосферному повітрі в
1,5 рази, пилу та формальдегіду - в 1,3 рази. Інші інгредієнти, що визначались, нижче або на рівні санітарних норм. Перевищення максимально разових концентрацій по оксиду вуглецю в 1,6 рази та пилу - в 1,2 рази було зафіксовано у
північному промвузлі міста, в районі
розміщення ПАТ «Сумське МНВО» та
інтенсивної автомагістралі, які є одним із

основних джерел забруднення атмосферного повітря в цьому районі.
Концентрація важких металів в атмосферному повітрі міста не перевищувала
саннорми. Високих та екстремально високих рівнів забруднення атмосферного
повітря у м. Суми в 2017 р. не було.

Водні ресурси
На території Сум - багато водойм
різного типу. Це і річка Псел, малі ріки
Сумка та Стрілка, безіменні струмки, озеро Чеха, гідрокар’єр «Блакитні озера», а
також ставки та невеликі водойми. На
жаль, вони продовжують зазнавати негативного впливу, основними факторами
якого є: надходження поверхневого стоку від виробничих майданчиків
підприємств на території міста без очищення, порушення режиму використання
прибережних смуг, надмірне рекреаційне
навантаження тощо. Відповідно до державної статистичної звітності про використання води (за даними Сумського обласного управління водних ресурсів) до поверхневих об’єктів м. Суми у 2017 р. скинуто 15,92 млн. куб. м стічних вод, із них
забруднених (недостатньо очищених) -

«Екологічний орієнтир», інформаційно-освітній бюлетень Сумської міської ради

2018

середовища міста Суми у 2017 році
15,11 млн. куб. м. У порівнянні з 2016 р.
обсяги скинутих стічних вод зменшилися
на 0,43 млн. куб. м (на 2,7%), з них скиди
недостатньо очищених стічних вод зменшилися на 0,08 млн. куб. м (0,5%).
Одним із основних забруднювачів
водних об’єктів у Сумах залишається
ПАТ «Сумихімпром», яке у 2017 р. скинуло до р. Псел 2,48 млн. куб. м забруднених стічних вод (15,6% від загального
скиду). Інші промислові підприємства до
водойм у межах м. Суми забруднені промислові стоки не скидають. Відповідно
до укладених договорів це робить КП
«Міськводоканал» Сумської міської ради, яке щомісячно скидає очищені стічні
води від міської каналізаційної мережі
нижче міста по течії р. Псел.
У 2017 році КП «Міськводоканал»
скинуло 12,63 млн. куб. м стічних вод
(79,3% від загального скиду). На
КП постійно виконуються поточні заходи
з підтримання стану очисних споруд, але
вирішення питання їхнього переводу на
екологічно безпечний рівень потребує
більш широкого впровадження технічних
заходів, спрямованих на підвищення
ефективності роботи обладнання.
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Розподіл забруднених речовин,
які відведені до р. Псел разом
зі стічними водами
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Відходи
У 2017 році в Сумах утворили
370437,8 т відходів І-ІV класів небезпеки,
із них: І класу небезпеки - 30,5 т, ІІ класу
небезпеки - 160,8 т, ІІІ класу небезпеки 131566,2 т, ІV класу небезпеки 206452,9 т. Від економічної діяльності 338210,4 т, від домогосподарств 32227,4 т.
У порівнянні з 2016 роком загальний обсяг відходів І-ІV класів небезпеки зменшився на 97914,8 т (26,4%), за
рахунок скорочення обсягів утворення відходів ІV класу небезпеки на
підприємствах та організацій на
109454,7 т (53%), а обсяги відходів
І-ІІІ класу небезпеки збільшились, а
саме: І класу небезпеки збільшення на
3,1 т, ІІ класу небезпеки - на 14,7 т,
ІІІ класу небезпеки - на 11296,9 т. Обсяги відходів ІV класу небезпеки від
домогосподарств міста збільшились
на 225,2 т (0,7%).

При підготовці інформації використані дані Сумського обласного центру
з гідрометеорології (довідки про стан забруднення атмосферного повітря
м. Суми за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки), головного управління статистики
у Сумській області, Сумського обласного управління водних ресурсів
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Роздільне збирання ТПВ: сьогодення та перспективи
ОЗДІЛЬНЕ збирання побутових
відходів необхідне не тільки
для зменшення кількості ТПВ,
що підлягає захороненню на
полігоні, одержання вторинної сировини, що є у складі побутових
відходів, але й для поліпшення екологічного стану довкілля.

Р

Згідно з Законом України «Про відходи» (ст.35-1) роздільне збирання побутових відходів здійснюється за спеціальною методикою, яка містить 4 технологічні схеми роздільного збирання. У
Сумах сьогодні вже впроваджується схема №2. Вона передбачає встановлення
трьох видів контейнерів: одного для ПЕТ
(цей вид вторинної сировини не потребує
додаткового оброблення і може бути окремо вивезений безпосередньо на об’єкт
перероблення); другий контейнер - типу
«дзвіночок» (скло, папір, пластик, які потребують сортування), а третій контейнер - для змішаних відходів (потребують
захоронення на полігоні ТПВ).
Своїм рішенням виконавчий комітет
Сумської міської ради ще у 2016 році рекомендував сумським перевізникам ТПВ
запровадити роздільний збір твердих побутових відходів.Тож ТОВ «А-Муссон» у
тому ж 2016 році ввело в експлуатацію
сортувальну лінію. А також встановило
440 контейнерів типу «сітка» та 80 контейнерів типу «дзвіночок» для збору паперу, плівки, пластикових пляшок та
скла. Контейнери встановлені на території обслуговування підприємства: в
місцях великого скупчення людей, на
контейнерних майданчиках та територіях
організацій, що обслуговуються ТОВ.
ТОВ «Сервісресурс» також встановило 80 контейнерів для збору ПЕТ-пляшок на контейнерних майданчиках в межах своєї території обслуговування.
В подальшому планується збільшити
кількість контейнерів для роздільного
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збирання типу «сітка» та «дзвіночок» у
місті, зокрема встановити контейнери
для роздільного збору на кожному контейнерному майданчику, у місцях масового скупчення людей (скверах, пляжах)
та запровадити роздільне збирання ТПВ
у приватному секторі. Для цього
потрібно навчити містян розділяти
сміття прямо вдома. Щоб вони розуміли: від їхнього ставлення до сміття,
вміння правильно поводитися з ним залежить благоустрій та привабливість
усього міста.
- Щоб утримувати Суми в належному
санітарному стані, необхідно об’єднати
зусилля всіх верств - органів місцевого
самоврядування, а також перевізників
ТПВ, великогабаритних, ремонтних
відходів, підприємств зі збирання, сортування та перероблення вторсировини та
зусиль інших суб’єктів поводження з
відходами для створення єдиної належної системи поводження зі сміттям, - наголошує директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
Григорій Яременко. - Відповідно до існуючої схеми санітарної очистки міста Суми, яка затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради
№591 від 19.11.2013 р., в нашому місті

доцільно впровадити комплексну систему, яка базується на організації
роздільного збирання ТПВ з подальшим
їх сортуванням на спеціальній технологічній лінії.

Ця система включає такі етапи:
будівництво сортувальної станції
потужністю 35 тис. т/рік;
організацію роздільного збирання
відходів у місцях їх утворення та доставку на сортувальну лінію;
вилучення на сортувальній лінії корисних компонентів ТПВ;
підготовку вторинної сировини для
передачі споживачам.
Комплексна система санітарної очистки дозволить повернути для повторного використання значну частину ТПВ, невикористаний залишок скласти на
полігон з мінімальним негативним впливом на довкілля та продовжити термін
експлуатації полігону за рахунок невикористаного об’єму (30-100%).
На сьогодні на опрацюванні департаменту інфраструктури міста знаходиться
питання щодо відведення земельних
ділянок та облаштування майданчиків
для накопичення та сортування великогабаритних і ремонтних відходів.
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НВК №16

ДНЗ «Ясочка»

Енергозбереження: разом можна зробити більше!
АШЕ життя рік від року стає все
більш енергоємним, і споживачів
все важче забезпечити тими обсягами енергії, яких вони потребують.

Н

У той же час неефективне використання енергетичних ресурсів, споживання та експорт легкодоступної нафти, неекономне використання електроенергії
стрімкіше виснажує природні ресурси.
Тому проблема енергозбереження
стоїть не тільки перед цілими країнами,
але й містами, і навіть кожним із нас.
Суми також докладають зусиль, аби
скоротити споживання енергоносіїв та
витрати бюджетних коштів на них. Видатки міського бюджету на заходи із
підвищення енергоефективності зростають щороку. У 2017 році Суми вклали в
енергозбереження 40,2 млн. грн., а у
2018-му - вже більш 49 мільйонів!
Ще у 2015 році місто долучилося до
провідної європейської ініціативи - Угоди мерів, яка націлена на запровадження енергоощадних програм і дій у громадських будівлях, максимально мотивує до застосування обладнання на
відновлювальній енергії в нових будинках, передбачає обмін досвідом між
містами. В рамках цієї угоди Сумська
міська рада затвердила План дій сталого
енергетичного розвитку м. Суми до 2025
року, який передбачає скорочення
річного споживання енергоресурсів на
21,3% за рахунок впровадження енергоефективних заходів, зменшення викидів вуглекислого газу на 26,2%, скорочення видатків на енергоносії та інше.
Так, перш за все, в місті було впроваджено систему енергоменеджменту в
бюджетній сфері згідно з міжнародним
стандартом ISO 50001:2011. 28 лютого
цього року за результатами зовнішнього
аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами на рівні виконавчих органів, галузі
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«Освіта» Суми отримали сертифікат в
галузі «Муніципальні послуги».
Тісна співпраця з міжнародними організаціями дозволяє залучати інвестиції
в енергоефективні проекти. Тож разом
із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України місто
вже працює над проектом «Програма
розвитку муніципальної інфраструктури
України», який передбачає залучення
кредитних коштів в сумі 5,2 млн. євро
для підвищення енергоефективності в
33 дошкільних навчальних закладах м.
Суми. Проект пройшов усі етапи відбору
та отримав погодження Європейського
інвестиційного банку (ЄІБ). А 26 вересня
Міністерство фінансів України погодило
обсяги та умови місцевого запозичення
Сумською міською радою у 2018 році.
Ще один проект - «Міський громадський транспорт України» - Суми реалізують
спільно с Міністерством інфраструктури
України. Завдяки йому місто сподівається
оновити рухомий склад тролейбусів
КП «Електроавтотранс». 23 липня ЄІБ
схвалив виділення на це 4 млн. євро.
Співпрацюючи з Північною екологічною фінансовою корпорацією
(NEFCO), місто залучило 9,4 млн. грн.
кредитних коштів на проект «Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми» (ДНЗ №2, №22 та ССШ
№29). Енергомодернізація дитсадків

№2 «Ясочка» та №22 «Джерельце» вже
закінчена. Сьогодні на опалення цих закладів потрібно на 30% менше теплової
енергії. Беручи до уваги цей позитивний
досвід, в нинішньому році місто підготувало та направило проектну пропозицію
«Підвищення енергоефективності в закладах освіти», яка передбачає залучення кредитних коштів у сумі 13 млн. грн.
для впровадження заходів з енергоефективності і у школі № 23.
На термомодернізацію чекають і
сумські школи №7, 9 та 20. Цей проект
став одним з переможців грантового
конкурсу Європейської комісії. Його загальна вартість - 1653,3 тис. євро, з яких
грантова складова Евросоюзу 1144,7 тис. євро, а співфінансування за
рахунок коштів міського бюджету 490,6 тис. євро. Реалізувати його місто
повинно до 2021 року.
У рамках спільного проекту міста з GIZ
«Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях» в цьому році провели енергоаудити у 8 сумських медичних
закладах. Розпочато впровадження
пілотного проекту з енергомодернізації у
старому корпусі дитячої лікарні по вул.
Троїцькій, 28. За грантові кошти проекту
GIZ у сумі 300 тис. євро заплановано утеплення покрівлі, фасаду, заміна вікон,
встановлення системи погодозалежного
регулювання теплоспоживання та ін.

Дитяча музична школа №2
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Екологічні акції у Сумах:
ОКРАЩЕННЯ екологічної ситуації в країні в цілому та навіть у
Сумах - довготривалий процес.
Однією з найважливіших його складових є не просто впровадження заходів
з енергоефективності, а виховання у
містян розуміння їх необхідності, бажання до них долучатися.

П

І сумчани це завзято демонструють.
Адже наше місто вже давно не стоїть
осторонь екологічних проблем і бере
участь у багатьох корисних та інформативних акціях.
Так, у нинішньому році марафон
оригінальних заходів екологічного спрямування почався з міжнародної кампанії
«Година Землі».

«Злови зв’язок з Землею»
«Година Землі - це не конкретна хронологічна година у часі, а маніфест людей про готовність змінювати свій стиль
життя на екологічно дружній, готовність
берегти свій дім-планету. Слоган цього
року - «Злови зв’язок з Землею». Ми
спробували перекласти на сучасний лад
повідомлення: людина сьогодні відірвана від Землі, тож ми запрошуємо всіх
відновити цей зв’язок і почати дбати про
природу», - наголосили організатори
акції. Сама ж вона передбачає, що люди
та організації на одну годину символічно
вимикають зайве освітлення та електроприлади, щоб об’єднатися та показати
готовність до дій заради майбутнього
планети.
Цього року Година Землі проводилася 24 березня, але в Сумах вона вилилася в цілий насичений подіями тиждень,
протягом якого навчальні заклади міста,
бібліотеки, КУ «Агенція промоції «Су-
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ми» та Сумський міський центр дозвілля
молоді проводили найрізноманітніші заходи з метою нагадати перш за все дітям
і молоді, що ресурси Землі не є вичерпними. Кожен шукав свій підхід до юного
покоління містян і свої форми роботи,
тому в акції знайшлося місце і інтелектуальним турнірам, і екологічним іграм і
вікторинам, збору відпрацьованих ламп і
батарейок, екологічним флешмобам, і
не тільки.
У рамках проведення акції у центрі
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді 21 березня стартував
тематичний тиждень «Споживай енергію
розумно». А розпочався він флешмобом
«Любімо Землю, на якій живемо!». Вихованці гуртків розповсюдили буклети
та флаєри вулицями міста, розповіли
мешканцям про акцію «Година Землі»,
закликали кожного задуматися над
своїми споживацькими звичками та
підтримати акцію. Естафету флешмобів

підхопили й навчальні заклади міста. За
три дні було розповсюджено близько
500 буклетів та флаєрів!
А молодь міста підготувала до акції
справжню музичну родзинку - Сумський
міський центр дозвілля молоді у конгресцентрі СумДУ провів «Квартирник».
Участь у ньому взяли відомі сумські гурти: «Твій Ендорфін», Zoer, INUA, «Діана
Ріка». Причому обійшлися - за всіма правилами - без використання електроенергії, освітлюючи концертну залу за допомогою 10 ліхтарів, які попередньо були заряджені від сонячного світла! Атмосфера була по-домашньому тепла і приваблива. А всі, хто хотів виступити, мали
можливість скористатися «Відкритим
мікрофоном». Встигли ще й провести
вікторину на екологічну тематику, учасники якої отримали цінні призи:
Powerbank на сонячній батареї, екоблокноти та екоручки!
Ще один незабутній серед багатьох

«Вечеря при свічках»
«Екологічний орієнтир», інформаційно-освітній бюлетень Сумської міської ради

2018

є місце творчості та креативу!
яскравих заходів - з нагоди всесвітньої
акції «Година Землі» в Сумах вперше
провели «Вечерю при свічках заради
Планети». На годину, із 20:30 до 21:30,
у низці кав’ярень і ресторанів (грильбар «Дикий захід», Львівська майстерня шоколаду, кафе BrooklynBobik,
кав’ярня Bottle&Cup, кафе грузинської
кухні «Стумарi») вимкнули світло та запалили свічки, тим самим демонструючи необхідність спільних дій для боротьби зі зміною клімату. А всіх сумчан
запросили в цей час прийти до закладів
і провести вечір у романтичній атмосфері.
Що казати - навіть сумські історичні
пам’ятки та символи міста не лишилися
осторонь проекту! 24 березня з 20.30 до
21.30 КП «Міськсвітло» відключило
зовнішнє освітлення на Альтанці, Сумському обласному художньому музеї
ім. Н.Онацького, біля пам’ятнику І.Г.Харитоненку, на Свято-Воскресенському
кафедральному соборі, біля фонтанів
«Європейський» та «Садко» - загальною
потужністю 8,40 кВт·год.

про особливості впровадження енергоефективних заходів у медичних закладах,
досягненнях освітян у реалізації енергозберігаючих технологій, про важливі
аспекти реалізації проектів з інвестиціями від міжнародних партнерів, виконання проектів з термоізоляції
будівель, впровадження енергоефективних проектів у житлових будинках у рамках програми «Теплі кредити» та ін.
Пересічні ж сумчани, поки чиновники
та бізнесмени обговорювали серйозні
питання, брали участь у багатьох спортивних, пізнавальних та культурних заходах. Наприклад, на любителів двоколесих чекав оригінальний велопробіг
«Зупини зміну клімату» та квест VeloLife,
а дітлахів - екологічна казка, демонстрація одягу із вторинної сировини,
творчі майстер-класи та інші цікавинки.
Мабуть, жоден містянин не зміг пройти
повз феєричний фестиваль Sumy Energy
Fest. На Театральній площі сумчан чекали й локації альтернативних видів енергії

та енергозберігаючих технологій, і ярмарок із екологічно чистих виробів, і зонаоригінального хенд-мейду. Поки одні
цікавилися майстер-класами, інші насолоджувались виступами танцювальних
та вокальних колективів міста. До речі,
хедлайнером нинішнього фестивалю
став відомий інді-рок-гурт Vivienne Mort,
чиї нестандартні, наповнені глибоким
змістом тексти і сміливий відвертий
стиль виконання давно полюбилися багатьом українцям. Тож драйва на Днях
енергії дійсно вистачало!
Завдячуючи таким яскравим заходам
все більше сумчан долучаються до енергозбереження і працюють над тим, щоб
зробити Суми ще красивішими та комфортними. Хочеться сподіватися, що з
часом екоповедінка дійсно станесправжнім трендом нашого міста. Адже
Суми - це наш спільний дім, і чим
чистішим буде в ньому повітря, вода і
земля, тим здоровішими і щасливішими
будуть його мешканці.

«Дні сталої енергії»
З 5 по 9 червня в рамках Днів сталої
енергії місто презентувало проекти з
енергозбереження, які вже працюють
або саме запроваджуються в життя. У
роботі міської конференції «Енергоефективність: сьогодення та перспективи» взяли участь керівництво Сум, партнери міста - представники німецького
проекту GIZ «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», представники Асоціації «Енергоефективні міста України», а також представники бюджетних організацій, ОСББ
та бізнес-структур. Учасники говорили
2018
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´КОМПОЛАª у Сумській школі №5:

С

ВОГО часу у Великій Британії
запровадження навчання школярів сортуванню сміття дозволило зробити позитивне зрушення у тому, як доросле населення поводилося з відходами. До цього ні
широкі публічні кампанії, ні впровадження штрафів помітних змін не
давало.
У нас в Україні також зроблений
важливий крок до впровадження здорових практик відповідального споживання. 10 квітня 2018 року Міністерство
екології та природних ресурсів та
Міністерство освіти та науки почали
збір заявок від українських шкіл для
участі в екологічно-освітньому проекті
«Компола» (скорочено від «КОМПост»
+ «шкОЛА»). Навчальні заклади відбирались лише за двома критеріями: мо-
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тивація, яка була продемонстрована в
креативному завданні, та відповідність
технічним вимогам.
Сумські школи також подавали свої
проекти на конкурс. І не безрезультатно! Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №5 під керівництвом учителя
географії Віти Чмеленко та за підтримки адміністрації школи (директора Бориса Богодушко і заступника директора
з навчально-виховної роботи Світлани
Фінашиної) взяла участь у відборі та
увійшла в список 200 закладів, які отримали компостер для утилізації залишків
їжі та інших побічних продуктів
шкільної їдальні.
- Основна мета проекту - дати додатковий поштовх та ресурс українським
школам для розвитку екологічної грамотності учнів, допомогти школярам
отримати практичні навички, а не суто

теоретичну інформацію щодо відповідального споживання, - розповідає координатор проекту «Компола» Віта
Чмеленко. - Органічні відходи досі становлять значний відсоток обсягу
сміттєзвалищ. У світі вже давно та
ефективно працює система їх перетворення на органічне добриво - компост.
Це доступний і мало витратний механізм, який може стати важливим кроком до глобального запровадження в
побуті українців моделі сталого споживання. Виховання покоління українців з
високим рівнем екологічної свідомості
має починатися з дитинства. Заради цієї
мети всі учасники освітнього процесу
нашої школи об’єднали зусилля та розпочали впровадження екологічноосвітнього проекту «Компола». Він ідеально підходить для розвитку екологічної грамотності школярів, що
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квиток у екологічне майбутнє!
передбачено реформою «Нова українська школа».
До речі, однією з 10 ключових компетентностей, якою має оволодіти випускник нової школи, є екологічна грамотність і здорове життя. Заклад, в якому встановлений компостер, може показати переваги та можливості екологічно-відповідального способу життя.
Окрім цього, це також дає додатковий
ресурс для вивчення біології та інших
предметів природничого циклу.
Координатор проекту Віта Чмеленко
разом з ініціативною групою - вчителем
хімії Юлією Батурою та учнями 8-9-х
класів - розробили план дій під назвою
ZeroWest. До нього увійшли різноманітні цікаві заходи: eko-challenge
«Що я знаю про правильне поводження
з відходами» (з використанням інструментів фасилітації), урочиста лінійка

2018

«Компола в нашому закладі», колективна спільна справа «Компола в дії» (встановлення компосту, збір листя). Між
іншим, компост діти облаштовували разом з педагогами - для цього зібралися
в один із днів осінніх канікул - 30 жовтня. Також у шкільних кімнатах встановлені «Папероїди», відкриті пункти
(point) - «Збір паперу», «Відстоювання
води», «Збір органічних відходів». У
процесі підготовки - організація
шкільного рекламного агентства (поширення інформації про проект на сайті
школи, у соціальних мережах), підготовка виступів агітбригади ZeroWest.
Підсумком роботи стане проведення
екологічного фестивалю «Комполафест», який запланований ближче до
кінця навчального року.
- Куди ми подінемо компост? - продовжує Віта Чмеленко. - У Сумах, як і в
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більшості міст України, повітря досить
забруднене. За даними ВОЗ, мінімальна
норма зелених насаджень в містах становить 9 м2 на одного мешканця, а оптимальна - 50 м2. На одного містянина припадає менше за норму зелених насаджень. Чому ця інформація така важлива? Як відомо, поверхня листка здатна
захоплювати частинки, що знаходяться
в повітрі, і видаляти їх з нього. Дерева ж
можуть видаляти як газоподібні забруднюючі речовини (діоксид сірки, діоксид
азоту та оксид вуглецю), так і тверді частинки пилу. Саме тому дуже важливо,
щоб кожне дерево було здоровим і мало пишну крону. Ґрунт, в якому вони
ростуть, не завжди може забезпечити їх
необхідними поживними речовинами. І
тут на допомогу прийде наш компост!
Ліза Павлова
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Ботанічний сад ´Юннатівськийª ІСІМ років тому на території
Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (ЦЕНТУМ) на вул.
Харківській, 13, з’явився об’єкт природно-заповідного фонду - ботанічний сад «Юннатівський». І хоча
він має статус місцевого значення,
тут представлені не тільки рідкісні
види флори і фауни нашого краю, а й
родзинки з усього світу.

В

Тільки уявіть: загальна ознайомча екскурсія по ботанічному саду триває
близько трьох годин! Бо площа об’єкту 1,26 га, де розташовані дендрарій, розарій, рокарій (кам’яний квітник), розсадник декоративних дерев і кущів,
фруктовий сад, колекційна ділянка
квіткових рослин, ділянка з лікарськими
рослинами, навчально-тваринницька
ферма. Ще є музей хліба і краєзнавчоетнографічний музей, які в 2012 році
отримали звання - зразковий.
- Ботанічний сад є базою для форму-
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вання екологічної свідомості у дітей та
підлітків, - розповідає директор
ЦЕНТУМ Людмила Харламова. - Це єдине місце в Сумах, де можна ознайомитися зі значною за видовим складом колекцією рослин і тварин. Ми відкриті для
відвідувачів - як дітей, так і дорослих,
котрі бажають отримати естетичну насолоду від спілкування з природою.
Дендрологічна ділянка представлена
колекцією дерев і кущів (75 видів), серед
яких є рідкісні, екзотичні, реліктові, занесені до Червоної книги України. Для
озеленення території використали красивоквітучі рослини: форзицію звисаючу, спірею Вангутта, іргу канадську, жимолость каприфоль, скумпію звичайну,
калину Бульденеж, сумах дубильний та
ін. Колекція хвойних рослин налічує
15 видів. На особливу увагу заслуговує
екзотичне дерево катальпа бігнонієвидна та гінкго дволопатеве, яке є реліктовим. «У порівнянні з минулим роком
кількість рослин на ділянці збільшилась
на 13% - колекція поповнилась новими

видами та сортами: магнолією зірчастою, сакурою, яблунею домашньою,
туєю, рододендроном, вербою Матсудана, Керією японською, дереном, вейгелою ранньою», - повідомила директор.
Не менш унікальними є екземпляри серед 100 видів квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту. До Червоної книги
і Європейського Червоного списку включені: півонія тонколиста, підсніжник
білосніжний, цибуля ведмежа, шафран
сітчастий. А проліска дволиста, анемона
дібровна, ряст Маршалла, сон широколистий є рідкісними в регіоні первоцвітами і
підлягають особливій охороні на території
Сумської області. Колекція квітково-декоративних рослин закритого ґрунту налічує
понад 500 видів, серед них - більше 400
видів кактусів та інших сукулентів. В 2017
році колекція рослин тропіків і субтропіків
поповнилася п’ятьма новими видами:
пахіподіумом, герурою, плекрантусом,
цикасом, пасльоном кімнатним.
Окрасою ботсаду, беззаперечно, є розарій. Восени минулого року вихованці
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унікальний заповідний оазис
та педагоги відділу квітникарства висадили 27 кущів молодих троянд 5 сортів, які
були придбані у місцевому садовому
центрі. Таким чином, загальна кількість
кущів розарію збільшилась на 9%. Тепер
їх 330, які представлені 15 сортами чайно-гібридних, паркових та витких троянд.
Хоча ботанічний сад і розташований
майже в центрі міста, тваринний світ на
його території досить різноманітний.
Тільки куточок живої природи нараховує
36 видів тварин. Є декілька порід морських свинок, ховрахів, миші, шиншили, декоративні кролі. Із земноводних - тритон
гребінчастий, жаба шпоркова, із плазунів
- полоз чотирисмугий, черепаха середньоазіатська, ігуана зелена. Недавно серед мешканців живого куточка з’явилися
агами бородаті, молочна змія і навіть аксолотль - личинка хвостатих земноводних з сімейства амбістомових (рідкісна
земноводна тварина, що живе в природних умовах у водах центральної Мексики,
яку ще називають водним драконом). Галасливе пташине сімейство, яке пред-
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ставлене 15 видами, поповнилось красунею - папугою Глашею. Африканська
сіра папуга, або Жако, вважається інтелектуалом серед папуг через здатність
імітувати людську мову та інші звуки.
Але найбільш цікавою персоною, мабуть, є карликова зелена мавпочка на ім’я
Маша, яку минулої зими придбали для поповнення колекції екзотичних тварин. Маша живе в облаштованому скляному
вольєрі, де постійно тепло, є різні драбинки, місце для харчування. До речі, з
приводу її вибагливого раціону, працівники ЦЕНТУМ консультувалися зі спеціалістами Київського зоопарку. Полюбляє
мавпочка екзотичні овочі та фрукти. Для
прикладу, якщо це капуста - то пекінська.
Їсть м’який сир, овес, рисову кашу,
горішки. Маша доброзичлива, як і папуга
Глаша, любить спілкування. Але коли без
настрою - може показати зуби.
А ось у комплексі акваріумного рибництва завжди тиша. Експозиція нараховує 13 видів акваріумних рослин, 4 види
молюсків, 41 вид акваріумних риб. Увагу
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відвідувачів привертають астронот очний, скалярія звичайна, цихлазома чорно смуга, косатка синя індійська, барбуси суматранський та вишневий (занесений до Червоної книги Міжнародної
спілки охорони природи).
Навчально-тваринницька ферма площею 690 кв. м - мабуть, найулюбленіше
місце дітей. В ній утримується 12 видів
сільськогосподарських тварин та птахів,
що представлені 27 породами. Тільки тут
можна побачити різноманітні породи курей, качок, цесарок, голубів, фазанів. Є
також індики, павичі, зайці, кролі, білки і
лебеді-шипуни. Один із них зовсім молодий - його привезли в ЦЕНТУМ з пораненим крилом, птаха підлікували - і він лишився зимувати. Відвідувачі підгодовують тварин, а вихованці ще й долучаються до господарства - допомагають доглядати. Крім того, ферма є базою для
проведення практичних занять та навчально-дослідницької діяльності.
Ірина Чирченко
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Січень

Травень

20 січня - Всесвітній день снігу
Лютий
2 лютого - Всесвітній день водно-болотних
угідь, День бабака
Березень
3 березня - Всесвітній день дикої природи
14 березня - Міжнародний День боротьби
проти гребель
20 березня - Всесвітній день Землі
21 березня - Міжнародний день лісів
22 березня - Всесвітній день водних ресурсів
23 березня - Всесвітній день метеоролога
30 березня - Година Землі
31 березня - Перехід на літній час
Квітень
1 квітня - Міжнародний день птахів
4 квітня - Міжнародний День безпритульних
тварин
20 квітня - Український День навколишнього
середовища (День довкілля)
22 квітня - Міжнародний день Землі
26 квітня - Міжнародний день пам’яті про
чорнобильську катастрофу

1 травня - Свято весни і праці
3 травня - День Сонця
11 травня - Всесвітній день мігруючих птахів
15 травня - Міжнародний день захисту
клімату
22 травня - Міжнародний день біологічного
різноманіття
24 травня - Європейський День парків
Червень
2 червня - День працівників водного
господарства України
5 червня - Всесвітній день охорони
навколишнього середовища
17 червня - Всесвітній день боротьби
з опустелюванням
і засухою
21 червня - День літнього сонцестояння
Липень
7 липня - День працівника
природно-заповідної справи
Серпень
17 серпня - Всесвітній день бездомних
тварин
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Вересень

Замовлення №

15 вересня - День працівників лісу
16 вересня - Міжнародний день охорони
озонового шару
22 вересня - День без автомобілів
23 вересня - День осіннього рівнодення
26 вересня - Всесвітній день моря
Жовтень
4 жовтня - Всесвітній день тварин
6 жовтня - Всесвітній день середовища
проживання
13 жовтня - День працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби України
15 жовтня - Всесвітній день миття рук
Листопад
21 листопада - Міжнародний день відмови
від паління
30 листопада - День домашніх тварин
Грудень
5 грудня - Всесвітній день ґрунтів
14 грудня - День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС
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