
 
ДОСЛІДЖЕННЯ, ГРОМАДСЬКА АКЦІЯ, СТАТТЯ В МІСЦЕВОЇ ГАЗЕТІ 

 
Дуби помирають стоячи 

 
                                                               Старі дуби, спасибі вам за осінь, 
                                                               за відлітання радості і птиць. 
                                                               Ще, певно, я затуркана не зовсім, 
                                                               що чую шурхіт княжих багряниць. 
                                                               Моя княгине! Ти ідеш вмирати, 
                                                               піднявши вгору стомлене лице. 
                                                               Я плачу й можу сліз не витирати, 
                                                               старі дуби, спасибі вам за це. 
                                                                                                   Ліна Костенко 
 

 
З кінця вересня учасники ініціативи «Молодь дебатує» 2021/2022 

працюють над власними дослідженнями у межах українсько-німецького  
проєкту з медіаграмотності. Серед основних тем – екологія, історія Другої 
світової війни, культурна спадщина, психічне та фізичне здоров’я, 
розвиток та проблеми молоді. Учні НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ступенів 
№2-ліцей», члени гуртка «Дебатний клуб» Центра дитячої та юнацької 
творчості (Семенова Аліна, Ткач Юлія, Меренков Іван, Аністратенко 
Анастасія, Овсянікова Тетяна, Валько Вероніка) обрали соціальну 
ініціативу, яка є актуальною для нашого міста: знищення  шкідниками 
дубів-велетнів у міському парку відпочинку.  
 Візитними картками Знам'янки є урочище Чорний ліс і те, що місто є 
значним залізничним вузлом. Тому Чорний ліс та міський парк є легенями 
нашого міста.  Найстарішим деревам, які ростуть  у парку та на території 
міської лікарні - 300-350  років, це переважно дуби. Частина з цих  дерев 
не потребує лікування. До  15 дерев за останні сім років ми вже втратили, 
їх знищив жук-вусач.   
Якщо, наприклад, зовні десь біля 25 дубів в доброму стані, то всередині їх 
стан не є повністю задовільний. Але ж пам’ятаємо, що кожне дерево має 
свою вікову межу, і втручатися ми не можемо, бо це є внутрішні процеси, 
які відбуваються під корою. Тому дуби «кричать» SOS. Ситуація 
ускладнюються тим, що таким шкідником є особливий вид  жуків - вусач 
дубовий великий західний, личинки якого роблять безліч ходів на дубі та 
знищують дерево, «випивають» з нього всі соки і воно засихає.	Рідкісних 
жуків-вусачів забороняє труїти Червона книга, тому боротися з ними 
дозволено лише вручну. Влітку ми будемо визбирувати  їх – і відносити 
подалі в ліс. Щоб привернути увагу жителів міста до проблеми  лікування  



300-400 - річних дубів у міському парку відпочинку, які знищують 
шкідники учасники проєкту:  

• зробили фото  пошкоджених дерев;  
• написати статтю у місцеву газету «Знам'янські вісті», головний 
редактор Надія Коленченко, яка ще і координаторка проєкту; 

•  поспілкувалися в онлайн-режимі  з інженером лісових культур 
державного підприємства «Чорноліський лісгосп» - Оленою  
Кирпою;  

• звернулися до депутатів та міського голови Знам’янської ОТГ з 
пропозиціями по вирішенню питання обробки пошкоджених 
шкідниками дерев та консервацію лак-бальзамом, який ще 
називають "штучною корою". Цей препарат сприяє заживленню 
глибоких ран, прискорює регенераційні процеси та захищає 
оброблені ділянки дерева від пересихання та попадання води. 

 
 

Наступними кроками, буде благодійна акція «Дуби кричать – 
SOS» завданнями якої є зібрати благодійні кошти на «лікування» 
та консервацію дерев, заручитися підтримкою та волонтерською 
допомогою місцевих жителів. 
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