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ВІД аВТОРІВ

Любий друже! Ти тримаєш у руках книгу, яка адресована кожному свідомому 
громадянинові України. У ній зібрано кращий вітчизняний та зарубіжний досвід  
з раціонального споживання енергетичних і водних ресурсів, управління побутовими 
відходами та збереження природних ресурсів, тваринного і рослинного світів, до 
якого можуть долучитися школярі.

 Видання цього посібника стало можливим завдяки ініціативі Громадського 
союзу «Зелений центр Метінвест». Центр спільно з жителями Маріуполя та 
Єнакієвого реалізує проекти з благоустрою загальноміських і прибудинкових 
територій, проводить екологічні акції та заходи, пропагує дбайливе ставлення до 
природи. Протягом 2013 року волонтери та активісти центру зібрали і вивезли 
1124 тонни сміття, прибрали понад 72 гектари територій, провели сім міських 
суботників у Маріуполі та чотири – в Єнакієвому, а також безліч локальних акцій. 
Наприкінці року в Єнакієвому було створено дитячо-сімейний екологічний рух 
«Зелені дружини», який об'єднав понад 100 сімей. Громадська приймальня центру 
в Маріуполі зібрала понад 1400 звернень від жителів міста. У 2014 році «Зелений 
центр Метінвест» став переможцем XIII Всеукраїнського конкурсу «Екологічна 
якість та безпека» в номінації «Екологічна досконалість».

Посібник «Уроки з охорони довкілля»  є одним з компонентів комплексної 
інформаційно-просвітницької роботи «Зеленого центру Метінвест» з учнівською 
молоддю та їх сім’ями. У ньому наведені цікава інформація та корисні поради 
юним друзям природи щодо енерго- та ресурсозбереження у власній оселі чи 
школі, організації просвітницьких природоохоронних акцій, допомоги дикій 
природі. Ти отримаєш низку порад щодо виготовлення штучних гніздівель для 
десятків видів птахів, розведення pиб, вирощування первоцвітів та лікарських 
тpав, pозчищення струмків, висадження деpев, оpганізації екологічних стежок, 
порятунку земноводних, укpіплення ярів тощо. Частину цієї роботи можна зробити 
самотужки, інше – тільки за допомогою друзів і стаpших наставників. 

Книга є гарним порадником для діяльності природоохоронних гуртків, 
охоплюючи за змістом увесь спектр практичних занять для юних натуралістів та 
членів «Зелених дружин». 

У цьому виданні ми  приділили увагу також і практичній стороні реалізації 
природоохоронних заходів на рівні окремо взятої сім’ї, школи чи гуртка. 
Сподіваємося, що наша книга допоможе тобі та твоїм членам родини, товаришам 
стати на шлях сталого споживання, жити в гармонії з природою і змінювати наш 
світ на краще!
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Урок 1. екологічні проблеми сьогодення  
стосуються кожного!  

Природа своє візьме, якщо встигне.

Друже, перш ніж звернутися безпосередньо до конкретних 
природоохоронних заходів, треба розібратися, що таке екологічні 
проблеми і які вони бувають.

екологічна проблема – це зміна природного середовища  
в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури 
та функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить  
до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.

Існує шість груп екологічних проблем:

причини екологічної кризи:

• нераціональне використання ресурсів;
• аварії, катастрофи, техногенні випробування, війни;
• підвищене використання енергії і транспортних засобів;
• інтенсифікація сільського господарства;
• демографічний вибух; 
• урбанізація.

Сьогодні людство повинне свідомо стати на шлях виходу з екологічної кризи. 
Розвиток кожного села, міста, держави в цілому обов’язково має супроводжува-
тися збереженням і відновленням довкілля, інакше під загрозу ставляться наше 
здоров’я та життя. 

   Усі ми діти одного корабля на ім’я Земля, 
значить, пересісти з нього просто нікуди... 

У незалежній Україні на державному рівні визнано, що необхідно здійснювати 
таку політику в сфері охорони довкілля, яка б забезпечувала сталий розвиток (що 
включає економічну, соціальну та екологічну складові в рівних частинах), ефективне 
зниження та попередження негативних впливів на навколишнє середовище.

Ти належиш до покоління, яке будуватиме наше майбутнє, і від тебе зале-
жить, яким воно буде. Залучившись до активної громадської діяльності з охо-
рони довкілля, можливо, саме тобі з часом вдасться змінити екологічну ситуацію  
в Україні на краще. 

Безперечно, запобігаючи забрудненню довкілля, ти можеш діяти самотужки, але 
набагато ефективніше об’єднатися з однодумцями – батьками, друзями, вчителями.  
Це дозволить домогтися більш вагомих результатів.

Урок 1

Більшість вчених-екологів світу збагнула, що запобігти екологічній катастрофі можна лише шляхом 
підвищення екологічної культури населення. Люди повинні почати екологічно мислити та змінити 
свій спосіб життя на більш дружній до довкілля.

Åêîëîã³÷íà îñâ³òà òà ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü

Øëÿõè âèõîäó 
ç åêîëîã³÷íî¿ êðèçè

Òåõíîëîã³¿ á³ëüø 
÷èñòîãî âèðîáíèöòâà

Åêîíîì³çàö³ÿ 
âèðîáíèöòâà

Ì³æíàðîäíèé ïðàâîâèé çàõèñò Àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâèé âïëèâ

атмосферні (забруднення атмосфери: 
радіологічне, хімічне, механічне, 
теплове);

геолого-геоморфологічні (інтенсифікація 
несприятливих геолого-геоморфологічних 
процесів, порушення рельєфу і геологіч-
ної будови);

біотичні (зменшення рослинності, дегра-
дація лісів, пасовищна дигресія, скоро-
чення видової різноманітності тощо);

водні (виснаження та забруднення 
поверхневих і підземних вод, забруд-
нення морів та океанів);

ґрунтові (забруднення ґрунтів, ерозія, 
дефляція, вторинне засолення, заболо-
чування тощо);

комплексні (ландшафтні) – запустиню-
вання, зниження біорізноманітності, 
порушення режиму природоохоронних 
територій.

Урок 1. екологічні проблеми сьогодення 
стосуються кожного!
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В усьому світі вже давно існує екологічний рух – громадські природоохоронні 
організації та об’єднання, які реалізують різноманітні екологічні проекти, здійсню-
ють громадський екологічний контроль, проводять природоохоронні акції, займа-
ються просвітницькою діяльністю природоохоронного спрямування. У своїй роботі 
багато з таких організацій проводить роботу із залученням дітей і молоді, допома-
гаючи підростаючому поколінню отримати екологічні знання, навички екологічно 
дружнього життя і дбайливого ставлення до живої природи.

Дуже добре, якщо у твоєму місті чи селі є екологічна організація або хоча б  
екологічний гурток, станція юних натуралістів у школі чи Будинку дитячої творчості. 
Ти можеш приєднатися до згуртованої команди однодумців, готових присвятити свій 
час вивченню екологічних законів і застосуванню їх на практиці. Якщо таких органі-
зацій немає, можна виступити з ініціативою створення «Зеленої дружини» чи  гуртка.         

спРОбУй РаЗОм З ОДНОДУмЦЯмИ:

 Звернутися до вчителя біології, методиста 
станції юннатів, працівника природоохоронної 
організації з пропозицією створити екологічне 
об’єднання чи гурток, наприклад, «Зелену дру-
жину».

 Почати з пошуку тих, хто прагнув би об’єд-
натися для здійснення конкретних заходів з охо-
рони природи. Мотивація для тих, хто приєднався 
до руху, – це пошук нових друзів і можливість 
реалізувати свої творчі здібності. Бажано також 
заручитися підтримкою діючих організацій еколо-
го-культурного та природоохоронного спрямувань, 
що можуть допомогти і словом, і ділом.

 Провести у школі презентацію, створити 
газету, плакати з метою залучення однодумців; 
розказати про свій досвід у сусідніх школах.

Досвід роботи «Зеленої дружини» продемон-
стрували учні шкіл м. Єнакієве, що вже чимало 
зробили для 
охорони при-
роди завдяки 
підтримці гро-

мадського союзу «Зелений центр Метінвест». Діти 
вже встигли озеленити клумби, шкільні подвір’я, 
парк, очистили джерело, але попереду ще дуже 
багато роботи. «Зелені дружини» можуть прово-
дити численні екологічні акції та практичні заходи 
з охорони довкілля, приклади яких наведені в 
цьому виданні.

«Зелена дружина» – це 

пізнавальний гурток, 

заняття в якому фор-

мують правильне став-

лення до живої природи, вчать 

замислюватися про цінність 

всього живого, про необхідність 

проявляти турботу до дикої при-

роди, а також відчути відпо-

відальність за майбутнє нашої 

країни і Планети.

Урок 1. екологічні проблеми сьогодення 
стосуються кожного! Урок 2

Урок 2. енергозбереження у твоїй оселі

Урок 2. енергозбереження у твоїй оселі

Я не лінивий. Я енергозберігаючий!

Ти, напевно, добре знаєш, що основними джерелами енергії є вугілля, газ та 
нафта. Останнім часом все більшу роль відіграє атомна енергія. Однак з викорис-
танням цих джерел енергії пов’язано чимало екологічних, соціальних та економіч-
них, а часом – медичних і навіть політичних проблем.

Окрім того, що вугілля, газ чи нафта є невідновними природними ресурсами, 
які досить скоро закінчаться, так ще й процеси, пов’язані з їх видобуванням, 
переробкою та використанням  (спалюванням), суттєво забруднюють довкілля.  
Труба будь-якої котельні викидає десятки тонн за рік різних шкідливих речовин. В 
умовах забруднення навколишнього середовища погіршується стан здоров’я людей.

В Україні виробництво електроенергії на ТЕС посі-

дає чільне місце.

У 2013 році на ТЕС України вироблено 41,9 % струму,  

на АЕС – 47 %, ГЕС – 7 %, комунальних ТЕЦ – 4,1 %.

Побудуй секторну діаграму  
за цими даними.

глобальні екологічні проблеми необхідно вирішувати локальними діями! 
Об’єднуймося для добрих справ! Разом ми зробимо більше!

Загальносвітові запаси 

нафти, згідно з даними 

управління енергетичної 

інформації США, сьо-

годні складають близько 1300 млрд 

барелів*. Більше половини нафти – 

750 млрд барелів – знаходиться на 

Близькому Сході. Близько 500 млрд 

– в Америці, 120 млрд – в Африці, 

100 млрд – у Євразії, а 40 млрд – в 

Азії та Океанії. В ЄС нафти майже 

немає.

Компанія «Брітіш Петролеум» у 

своєму звіті за 2010 рік вказує, що 

при нинішніх темпах видобутку та 

споживання нафти світових запасів 

вистачить на 45,7 року.

* 1 барель – 0,16 мі    або 136,4 

кг нафти.
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У глобальному масштабі спалювання 
викопного палива призводить до збільшення 
вмісту вуглекислого газу в атмосфері та спри-
чиняє зміну клімату. Інші шкідливі домішки, 
утворювані у процесі горіння, спричиняють 
виникнення  кислотних опадів, руйнування 
озонового шару. 

Тому нині все більшого значення набу-
вають нетрадиційні джерела енергії, такі як 
геотермальні води, біо- та геліоресурси, сила 
вітру. Однак застосування цих джерел поки 
що обмежене у зв’язку з потребою у вели-
ких інвестиціях, розвитку інновацій та через 
залежність від природних і погодних умов. 
Вони поки що не можуть замінити тради-
ційні способи одержання енергії. 

У такій ситуації завданням державного 
значення є енергозбереження. Ти і твоя сім’я 
також можете долучитися до вирішення 
цього питання.

Як можна зберегти енергію?

У нашому сьогоденні енергія витрачається на опалення приміщень, постачання 
гарячої і холодної води, роботу електричних приладів.

Економити енергію не так вже й важко, варто лише дещо змінити деякі свої 
звички.

спРОбУй:

 Стежити за тим, як ти сам використовуєш електроенергію.

 Щоразу, коли збираєшся придбати новий прилад, поцікався, скільки енергії 
він споживає. 

 Вимикати світло у під’їздах житлових будинків, на кухнях гуртожитків  
тощо на нічний час. 

 З’ясувати, які прилади у тебе вдома споживають багато електрики. Подивись, 
як реагує лічильник на вмикання (вимикання) того чи іншого приладу. Головними 
«підозрюваними» є: холодильник, пральна машина, електроплита, пилосос. 
Обговоріть з членами родини, як можна оптимізувати використання найбільш 
енергомістких приладів. 

 Виробити звичку завжди вимикати світло у кімнаті, в якій на цей момент не 
знаходишся.

 Частіше протирати лампи і плафони. Якщо вони забруднені, освітленість  
у квартирі може знижуватися на 10-15 %.

 Не залишай без нагляду ввімкнені телевізор, приймач чи інші прилади.  
Це доречно також з точки зору протипожежної безпеки. 

 Замінити звичайні лампочки у люстрі, яка частіше використовується,  
на енергозберігаючі. Вони мають триваліший строк експлуатації – до 8000 годин.  
Це у 8 разів більше, ніж у звичайної лампи розжарювання, а споживання 
електроенергії на 80 % менше.

 Підтримувати нормативну температуру в житлових та службових кімнатах, 
але в останніх температура має бути нижчою, ніж у перших.

 Якщо є така можливість, знижувати витрати тепла вночі.

У результаті ти зможеш скоротити споживання електроенергії на 10 %.

Щоразу, коли температура у приміщенні знижується на 1 °С, економія енергії  

на опалення становить до 8-10 %.

Рекомендовані температури повітря: спальні кімнати шкіл-інтернатів, спортивна 

зала +16 °С; медичний кабінет, роздягальня спортивної зали +20 °С; навчальні майстерні  

+15 °С; класні кімнати, лабораторії, їдальня, кабінети викладачів, адміністрації та ін. +18 °С.

Якщо ти скоротиш власне споживання електроенергії на 1 кВт/год, загальна кіль-

кість заощадженої електроенергії складатиме 1,4 кВт/год – адже на доставку елек-

трики до помешкання також витрачається енергія.

Òåðìîðåçèñòîð äëÿ ìèòòºâîãî
çàïóñêó áåç ìèãîò³ííÿÑòàá³ë³çàòîð ñòðóìó

Ïðèñòð³é äëÿ ïðèãí³÷åííÿ
ðàä³îïåðåøêîä

Ïåðåìèêàþ÷³ òðàíçèñòîðè

Êîíäåíñàòîð, ùî çàáåçïå÷óº 
ðîáîòó áåç ìèãîò³ííÿ

Урок 2. енергозбереження у твоїй оселі
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еволюція опалення

Стародавні люди тисячі років 
тому обігрівалися відкритими 
вогнищами.

Пізніше, в XV-XVIII ст., успішно 
застосовувалися цегляні, гли-
няні і кахельні печі. 

Каміни в середньовічних замках 
Європи.

Сьогодні використовують все те 
ж водяне опалення.

«Російська система» опалення 
виникла в ХІV ст. 

Новітні установки, що вико- 
ристовують тепло землі.

У першому столітті до нашої 
ери почали підігрівати підлогу 
приміщення за допомогою 
пічних димових газів, які 
проходили крізь підпільні 
порожнини.

У ХІХ ст. впроваджувалися 
центральні системи водяного 
(парового) опалення.

В Європі з IX ст. використо- 
вували курні печі або печі-
кам’янки.

Електричне опалення: підлога  
з підігрівом, різноманітні 
сучасні каміни.

З ХІІІ ст. набули поширення 
вогнекам’яні печі примітивного 
повітряного опалення. 

Опалення сонячною енергією.

Урок 2. енергозбереження у твоїй оселі
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Урок 3. Упроваджуємо домашню економію!

У дитинстві я боявся темряви. 
Виріс, почав сплачувати рахунки за електрику і… 

став боятися світла.

енергозбереження на кухні

Щонайменше половина загальної кількості спожитої енергії вдома витрачається 
на кухні: на приготування і збереження їжі, миття посуду. Навіть перестановка 
холодильника у прохолодніше місце може дати помітний ефект. А накриваючи 
каструлю кришкою, ви зможете скоротити витрати енергії більш ніж удвічі!

спРОбУй:

Оптимізувати роботу холодильника і морозильної камери, для цього:

 виміряй температуру в холодильнику та відрегулюй її так, щоб вона становила 
4-7 °С;

 виміряй температуру в морозильній камері і також встанови нормативну – 
мінус 18 °С;

 якщо можна, відсунь холодильник і пилососом очисти його задню стінку. 
Роби це раз на рік;

 при використанні електропечей та електроплит пам’ятай про тепло розігріву 
та охолодження. Можна зекономити від 10 до 25 % електроенергії, якщо виклю-
чати піч на 5-10 хвилин перед закінченням приготування їжі;

 не допускай, аби витяжка чи вентилятор на кухні працювали без потреби. 

Розумно використовуй тепло під час приготування їжі, для цього: 

 якщо потрібна лише одна склянка чаю, не кип’яти повний чайник.  
Для приготування відварів лікарських трав користуйся термосом;

 використовуй каструлі, що підходять до певної конфорки за розмірами;

 завжди закривай каструлю кришкою.

Не опалюй вулицю

Майже третина усієї енергії, що виробляється, витрачається на опалення наших 
будинків та постачання гарячої води. Розумно використовуючи цю енергію, ти 
приносиш користь природі. Економія електроенергії завжди позитивно позначається 
на сімейному бюджеті. 

Більшість жителів міст має центральне опалення, і регулювання споживання 
тепла, на жаль, для багатьох недоступне. Зазвичай регулятори кранів батарей або 
відсутні, або не працюють. З настанням холодів багато хто з нас вмикає додаткові 
нагрівальні прилади, а іноді й газ... Усі зусилля з економії енергії летять шкереберть. 

спРОбУй: 

 Закривати двері у під’їздах, а також двері на горище 
й у підвал.

 Перевірити, чи добре утеплені вікна, балкон, двері.
 Розставити меблі правильно. Наприклад, не варто 

розміщувати диван, письмовий стіл чи тумбочку навпроти 
батареї – доступ теплого повітря до приміщення буде 
утруднений, а меблі швидше вийдуть з ладу – розсохнуться.

 Закривати шторами вікна, аби утримувати тепло,  
але таким чином, щоб вони не закривали батареї (до підвіконня).

 Встановити спеціальні відбивачі тепла на стіні за батареями опалення.

Внаслідок цих нехитрих заходів витрати на опалення скорочуються приблизно 
на 5-10 %. До того ж покращується мікроклімат квартири, і внаслідок цього – 
здоров’я твоєї родини.  

Відбивачі тепла, встановлені на стіні за батареями опалення, дозволяють повертати у квартири 
тепло, яке без них поглинається стіною будівлі. Так вдається заощадити близько 5 % кімнат-
ного тепла – приблизно 1 градус. А це не так вже й мало!

Готових відбивачів у продажу немає. Але їх нескладно виготовити власноруч. Для цього знадо-
биться спеціальний матеріал «Пенофол» або «Алюфом». Основа цього матеріалу – алюмінієва 
фольга, прикріплена до спіненого м’якого матеріалу, товщина якого – 2-10 мм. Зважай, що 
товстіший матеріал ефективніше зберігатиме тепло, але й коштуватиме дорожче. Фольга має 
бути дійсно металева – вона краще відбиває тепло. Значно гірше діє алюмінієве напилення  
на лавсановій основі. Для того, аби пересвідчитися в якості фольги, потрібно обережно підпа-
лити край матеріалу: справжня фольга не розплавиться.

Розмір тепловідбивача має бути трохи більшим за розміри батареї. Його обов’язково слід прикле-
їти по всій поверхні до стіни за батареєю, але так, щоб ребра батареї не торкалися фольги. Мате-
ріал ефективно відбиває тепло, якщо між батареєю і фольгою є повітряний простір близько 3 см.  

Встанови відбивач тепла в одній із кімнат або в класі і зверни увагу, чи стала температура 
повітря комфортнішою. 

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ:  
Виготовлення відбивачів тепла

Урок 3. Упроваджуємо домашню  
економію!Урок 3

При температурі -18 °С забезпечується якісне зберігання продуктів, а подальше 

зниження температури підвищує споживання енергії на 5 % на кожен градус.

Сучасні холодильники обладнані терморегуляторами – чим більше теплого повітря 

зайде у холодильник за той час, коли ти щось дістаєш, тим більше енергії витра-

титься потім на зниження температури до встановленої норми. Тому щоразу перед 

тим, як відкрити холодильник, подумай, що саме ти хочеш взяти і де цей продукт 

знаходиться.  

Урок 2. енергозбереження у твоїй оселі

берегти енергію може кожен! просто треба дещо змінити деякі свої звички!
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тивні прилади мають клас А. Хоча вже можна зустріти і мар-
кування більш високої енергоефективності від А+ до А+++.  
Від А класу до G енергоефективність знижується. Холодильник 
старого зразка щомісяця споживає 90-150 кВт годин електроенер-
гії. Модель холодильника із символом «А», яка має такий самий 
об’єм камери, щомісяця потребує не більше 30 кВт/год. Сума, яку 
ви заощадите за 5 років, купивши холодильник нового зразка, ста-
новитиме вартість такого холодильника середнього класу.

 Зверни увагу на знаки маркування на упаковці електроприладів та електроніки. 
Існують знаки, що підтверджують енергоефективність продукції. Ось вони:

Знак, що підтверджує енергоефективність приладів у рамках 
програми «Energy Star», яка діє в США та країнах ЄС.

Знак «ENEC» (European Norms Electrical Certification),  
що підтверджує відповідність приладів вимогам європейських 
стандартів, у т.ч. енергоефективності. 

Цей знак належить міжнародному органу сертифікації  
ІТ обладнання – TCO Development. Стандарти ТСО визначають високі 
вимоги до надійності, енергоефективності, поліпшених екологічних 
характеристик на усіх етапах життєвого циклу персональних 
комп’ютерів, ноутбуків, офісної техніки та оргтехніки.

Дорогий друже, пропонуємо тобі та твоїй родині перевірити на практиці 
ефективність наших порад з енергозбереження.

Якщо у тебе є посудомийна машина, нею теж 
варто користуватися розумно:

 запускай машину лише у тому разі, 
якщо вона повністю завантажена;

 якщо можливо, вимикай і відкривай 
машину до того, як вона почне виконувати 
програму сушіння. 

У результаті ти та твоя родина зможете ско-
ротити витрати електроенергії ще майже на 5 %.

енергозбереження під час прання

На прання і висушування білизни може витрачатися десята частина усієї енергії, 
яка споживається у вашому домі. Не всі ці витрати можна вважати виправданими. 
Сьогодні ми перемо часто і багато – іноді після одного дня вжитку одягу.  
А провітрюємо речі ми рідко. На прання витрачається не лише електроенергія, а й 
вода, миючі засоби, час. До того ж, речі швидше зношуються.

спРОбУй: 

 Прати тоді, коли накопичилася така кількість 
білизни, яка необхідна для повного завантаження 
машини. В іншому разі використовуй спеціальні 
режими неповного завантаження.

 Використовувати коротшу програму прання, 
ніж зазвичай. Подивись, за якого режиму ти 
домагаєшся результатів, які тебе влаштовують,  
і завжди використовуй цей режим.

 Упродовж тижня переглядати речі, які ти складаєш до корзини для білизни. 
Деякі речі, особливо вовняні, можуть стати напрочуд свіжими після звичайного 
провітрювання.

 Прати деякі дрібні або тендітні речі руками.

 Сушити білизну не в машині.

Загалом, використовуючи воду, спробуй митися швидше! А також щільніше 
перекривай воду.

У результаті дотримання цих порад ти заощадиш ще приблизно 2 % електроенергії 
та отримаєш більше вільного часу, а речі будуть носитися трохи довше.

будь вимогливим покупцем!

 Вимагай від продавців відомостей про енергоспоживання техніки, яку ти 
хочеш придбати. 

 Зверни увагу на клас її економності. Вважається, що найбільш енергоефек-

Одна ванна потребує 100-150 л води. Витрати води під час використання душу  

становлять приблизно 8-10 л води за хвилину.

Заведи разом з батьками домашній щоденник економії «Сімейний гаманець». Ти вноситимеш  

в нього показники лічильників води, газу, електроенергії раз на місяць та підраховуватимеш 

їх вартість. Ці показники чітко продемонструють, скільки енергії вдалося зекономити за умови 

бережливого використання та на яку суму. Для зручності ми вже розробили такий щоденник. 

Ти знайдеш його в додатку до цієї книги.

Відслідковуйте показники протягом 6 місяців. Потім можна порівняти свій щоденник  

із щоденниками друзів і визначити найекономнішу родину. Організуйте відзначення 

найбережливіших сімей грамотами та символічними призами, приурочивши це до однієї  

з екологічних дат навесні.

Аналіз отриманих показників із щоденника допоможе родині скласти план подальших дій 

або коригувати існуючі заходи з енергозбереження. Для того, аби ніхто вдома не забував  

про економію, розмістіть наклейки із закликами: «Вимикай світло!», «Вимкни кран!», «Закритий 

кран – твій новий ноутбук», «До магазину – зі своєю сумкою!», «Збираємо макулатуру» тощо. 

Зразок декількох наклейок ми наводимо у додатку. Ти можеш проявити фантазію та виготовити 

їх самостійно, придумавши свої цікаві заклики.

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ:  
підраховуємо економію

Урок 3. Упроваджуємо домашню  
економію!

економія ресурсів, тепла, енергії в побуті допомагає берегти довкілля та 
заощаджувати кошти!
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періоди розкладу деяких видів відходів у природних умовах

Купувати менше сміття!

спРОбУй: 

 Розглядати свої покупки й інші придбання з точки 
зору «сміттєємності»: уяви собі, скільки сміття ти привезеш  
з магазину додому і яку частку складають дійсно необхідні продукти. 

 Взяти за правило завжди брати сумку, вирушаючи за покупками. 
До речі, на виготовлення такої 
сумки можна використати тканину  
з одягу, що вийшов з ужитку (став зама-
лий чи не модний), наприклад, зі старих 
джинсів.

 Поміркувати, які одноразові 
предмети зазвичай використовуються  
у домашньому господарстві вашої родини 
і спробувати замінити хоча б один з них 
на багаторазовий.

 Враховувати спосіб пакування 
товару, обираючи покупки: надавати 
перевагу великим упаковкам і концен-
трованим засобам (продуктам), а також 

Урок 4. проблема побутових відходів
Дорога цивілізації  

вимощена консервними бляшанками. 

Альберто Моравіа, італійський  письменник

Серед багатьох сучасних екологіч-
них проблем є одна, до якої всі ми 
причетні безпосередньо, повсякчасно, 
незалежно від віку, статі, професії 
чи роду занять. Це – проблема побу-
тових відходів або сміття. У повсяк-
денних клопотах ми й не замислює-
мося, наскільки ця справа серйозна. 
А насправді кожен з нас здатен зупи-
нити навалу сміття. У цьому блоці 
ми допоможемо тобі зрозуміти, що 
можна зробити. 

Зростання кількості відходів – 
результат, передусім, способу життя людей. Кожен з нас може сприяти вирішенню 
проблеми або навпаки – примножувати гори сміття.

Найперше правило – викидати сміття лише у спеціально відведених місцях. 

Вирішення проблеми побутових відходів полягає у:

• зменшенні його кількості;

• повторному використанні побутових речей;

• вторинній переробці (рециклізації) речей, що вийшли з ужитку.

Спробуй критично переглянути свій спосіб споживання. Відповідально підхо-
дячи до придбання нових і використання наявних предметів побуту, можна спри-
яти вирішенню проблеми побутового забруднення. Це може виявитися цікавою 
і захоплюючою справою, що потребує терпіння та винахідливості! Спробуй сам і 
запроси батьків та друзів.

Урок 4
Урок 4. проблема побутових відходів

ñêëÿíà ïëÿøêà – 1 000 000 ðîê³â

àëþì³í³é òà éîãî ñïëàâè – â³ä 80 äî 200 ðîê³â

ïîë³åòèëåíîâèé ïàêåò, ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè 
òà îäíîðàçîâèé ïîñóä – â³ä 500 äî 1000 ðîê³â

íåäîïàëêè öèãàðîê – â³ä 1 äî 5 ðîê³â

ãàçåòà – 2-4 òèæí³

íåäîãðèçîê ÿáëóêà – 1-2 ì³ñÿö³
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товарам в упаковці багаторазового використання або в упаковці, що піддається 
переробці. 

 Поясни друзям, батькам, продавцям, чому так потрібно робити.

Беручи сумку з дому, ти не купуватимеш поліетиленові пакети в магазині.  
5-6 пакетів на тиждень, не відправлених у відро для сміття, означають 55 неви-
трачених літрів нафти, яку використовують для виготовлення поліетилену.  
Це на 150 кг на рік скорочує викиди вуглекислого та інших газів, що спричиня-
ють парниковий ефект. Також допоможе тобі заощадити трохи грошей. А може, й  
не трохи, якщо кожен пакет коштує 1 гривню. Порахуй сам!

сортувати сміття!

Відходи лише тоді можуть стати вторинною сировиною, якщо різні матеріали 
відділені один від одного. Загальний обсяг відходів необхідно якомога зменшити.  
З пакетів, бляшанок, коробок, одноразових пляшок слід видавити повітря шляхом 
стискання, скручування, складання.

 

спРОбУй:

 Дізнатись, як і куди можна здавати розсортоване сміття. У більшості районів 
можна здавати папір, склотару, у деяких – пластмасу, метал.

 Придумати практичний спосіб сортування сміття за такою схемою:

•  скло;

•  газетний папір і картон;

•  бляшанки з-під напоїв;

•  пластикові пляшки та різні пластикові упаковки;

•  металолом (відходи металів);

•  шкідливі і небезпечні відходи.

 Сортувати відходи та здавати їх.

Для цього знадобляться ємності для різних типів сміття (поміркуй  
над тим, як надати їм привабливого вигляду); маркер і етикетки, щоб позначити,  
що до яких ємностей збирати.

Щоразу, здаючи розсортоване сміття, матимеш нагоду пишатися, що тим самим 
скорочуєш витрати сировини та енергії, сприяєш збереженню природних ресурсів 
і довкілля.

скоротити витрати паперу!

виробництво паперу не лише потребує багато енергії – воно також пов’язане  з 
витратами природних ресурсів і забрудненням довкілля. Для виготовлення паперу 
вирубуються чималі площі лісів – головних постачальників кисню. 

спРОбУй:

 Здавати макулатуру на приймальні пункти. Якщо з якихось причин цього 
поки не хочеться робити, склади макулатуру окремо біля бака зі сміттям – її забе-
руть та здадуть інші люди.

 Використовувати аркуші паперу з обох боків: на зворотному боці можна 
малювати, робити чорнові записи, замітки. Відведи у квартирі зручне місце  
для зберігання такого паперу.

У результаті, якщо здавати на макулатуру одну газету щодня, 
за рік буде збережено щонайменше одне дерево. Для цього тобі 
необхідно знайти найближчий пункт прийому макулатури,  
а також виділити місце для зберігання макулатури і використаного паперу.

Щоб у домі не було отрути

У звичайному помешканні завжди знайдуться залишки лаків, фарб, розчинни-
ків чи інших хімікатів, лампи денного освітлення чи використані батарейки тощо. 
Усі ці речі – джерела небезпечних відходів. Вони можуть викликати алергічні 
реакції або й більш важкі порушення здоров’я. 

спРОбУй:

 Довести батькам необхід-
ність переглянути домашній 
запас хімікатів.

 За допомогою батьків віді-
брати непотрібні хімікати і здати  
на переробку до спеціалізованого 
пункту.

 Разом з батьками прий- 
няти рішення: надалі обирати 
найменш шкідливі товари для 
ведення домашнього господар-
ства; здавати на переробку від-
працьовані батарейки, навіть 
якщо вони знаходяться у приладі, який вийшов з ладу і не підлягає ремонту.

У цій справі головне – заручитися підтримкою батьків! Якщо батьки чи інші 
дорослі не підтримали твоєї ініціативи, спробуй ще раз пізніше, у жодному разі  
не займайся цією справою самостійно!

Через деякий час, коли зібрали все, чого необхідно позбутися, здайте відходи  
на приймальний пункт.

У результаті помешкання стане екологічно безпечнішим, а у тебе з батьками 
знайдеться ще одна спільна справа, підґрунтя для порозуміння.

Урок 4. проблема побутових відходів
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До речі, можна організувати пункт для збору небезпечних відходів і в своїй 
школі. Лідери шкільного руху «Зелена дружина» м. Єнакієве організували у своїх 
навчальних закладах пункти зі збору відпрацьованих батарейок, розробили лис-
тівки і плакати на цю тему. А чи знаєш ти, що одна пальчикова батарейка може 

отруїти до 14 м2 ґрунту,  а це, 
наприклад, половина дитя-
чого майданчика. 

Щоб обговорити, як буде 
огранізовано збір та утилі-
зацію «шкідливих» старих 
батарейок, активісти «зеле-
ного» руху міста Єнакі-
єве зустрілися за круглим 
столом. Його організували 
громадський союз «Зелений 
центр Метінвест», відділ 
освіти Єнакієвської місь-
кої ради та ПАТ «ЄМЗ». До 

юних «зелених дружинників» та їх педагогів-кураторів приєдналися фахівці відді-
лів міської ради, місцеві екологи та представники громадськості. 

Власними силами діти змонтували ролик про те, що кожна викинута на зва-
лище батарейка забруднює 20 м2 землі або 400 л води. За словами школярів, вони 
вже зробили чимало, але залишилося 
головне питання – як утилізувати бата-
рейки. 

Відповідальність за це на себе взяв 
«Зелений центр Метінвест», який орга-
нізував доставку зібраного вантажу 
на державне підприємство «Арген-
тум» у Львові. Це єдиний в Укра-
їні завод, який після глибокої пере-
робки з батарейок отримує лом заліза 
і цинку, нікель, оксид марганцю, 

хлорид амонію, електролізні цинк і залізо,  
а також інші матеріали.  

Інформацію про утилізацію батарейок 
слід доносити батькам, жителям районів біля 
навчальних закладів, а також на сторінці «Зеле-
них дружин» у соціальних мережах. 

Урок 4. проблема побутових відходів Урок 5. Відходи – у доходи
Урок 5

Урок 5. Відходи – у доходи
У надрах нашої країни можна  

знайти багато корисних копалин, 
а на поверхні – багато шкідливих.

Стас Янковський, гуморист

повторне використання

У магазинах існують окремі полиці та відділи з товарами для зберігання інших 
товарів: банками, пакетами, контейнерами... Щороку покупці викладають чималі 
суми за речі, які потім викидають. Цих витрат можна уникнути. Чи знаєш ти,  
як дати тарі нове життя?

спРОбУй:

 купувати напої у пляшках багаторазового використання і здавати порожню тару;

 поміркувати, які з викинутих речей можна було б використати знову.  
Це можуть бути, наприклад, скляні банки, пляшки, різноманітні коробочки,  
які зручно використовувати для зберігання їжі, варення, грибів;

 маленькі поліетиленові пакети, в які можна покласти овочі чи фрукти, – 
поклади їх до сумки, з якою ходять до магазину.

Тобі потрібно лише кілька хвилин для прийняття рішень і трохи місця для збері-
гання  речей, а в результаті зменшиться вміст відра для сміття та буде заощаджено 
трохи грошей.

Старим речам можна дати друге життя. Колишня популярність магазинів,  
де продавали речі, що були у вжитку, доводить: те, що для одного – непотріб, 
сміття, для іншого – бажане придбання. Чи не цим пояснюються існування нині 
розгалуженої мережі «Second Hand», а ще інтернет-сайти безкоштовних оголошень 
«з рук у руки»: olx.ua, torg.ua та інші. Речі, якими не хочеться користуватися, 
можуть бути передані новому власнику чи одержати нове життя.  

спРОбУй:

 Разом з батьками переглянути, що зберігається у комірчині, на антресолях,  
у чемоданах; дістати та оцінити необхідність речей, які давно там зберігаються і, 
може, просто займають місце.

 Обговорити разом з дорослими і друзями, що ви разом або кожен окремо могли б  
зробити з цими речами, наприклад:

 •  віднести їх до пункту, де приймають текстиль на переробку;

 •  продати ці речі або роздати їх безкоштовно – самостійно чи через благо-
дійну організацію;

 •  організувати розпродаж (чи обмін) речей через мережу Інтернет;

 •  виготовити зі старих речей нові: килимки, іграшки, серветки – силу-си-
ленну корисних і гарних речей, які можна потім не лише використовувати самому, 
а й дарувати друзям, продавати. Ще більше порад можна знайти в мережі Інтернет.

Відходи – це не сміття, а вторинна сировина!



26 27

У результаті звільниться місце у квартирі, гаражі, на дачі. Все, що марно про-
падало, знову буде використовуватись, і збережеться чимало природних ресурсів.

Крім цього, речі можна полагодити. Раніше звичка лагодити панчохи чи шкар-
петки, ремонтувати побутові прилади була звичайною справою. Однак і сьогодні 
ця звичка може виявитися не лише способом зекономити, а й стати цікавим хобі. 
Можна відкрити у собі приховані таланти і здібності. У результаті збережуться  
не лише кошти, а й природні ресурси, а ще не доведеться розлучатися з улюбле-
ними речами.

Перш ніж купувати новий прилад (чи будь-яку іншу річ), подумай, чи не краще 
полагодити те, що вже є. Ремонтувати можна не лише прилади, а й меблі, одяг, 
взуття.

Для цього тобі знадобляться деякі вміння (якщо здійснювати ремонт власноруч) 
або трохи часу і коштів, а також певні зусилля над собою (якщо нести речі до спе-
ціальної майстерні).

Харчові відходи – чудове добриво

Харчові відходи за різними підрахунками складають чи не половину усього 
того, що потрапляє до відра для сміття. Ці відходи можуть стати сировиною  
для виготовлення компосту на присадибній ділянці чи дачі. Чому б не спробувати? 
Але будь обачним з самого початку – краще робити все поступово, аніж зіштовхну-
тися із проблемами, які відіб’ють будь-яке бажання цим займатися.

спРОбУй:

 Зважувати харчові відходи протягом тижня аби мати уявлення про їхню 
кількість.

 Пошукати літературу або одержати консультацію фахівця щодо  того,  
як правильно компостувати відходи.

 Підготувати місце для зберігання харчових відходів до компостування,  
а поруч вивісити список відходів, придатних для цього.

Компост – добриво, що отримують у результаті розкладання різноманітних 

органічних речовин мікроорганізмами. Для виготовлення компосту 

використовують бур’ян, листя, зіпсовані овочі та фрукти, фекалії, деякі види 

сміття, відходи м’ясного виробництва тощо. Все це складають у великі купи 

або ями, періодично зволожують. Під час компостування температура всередині 

резервуару значно підвищується внаслідок діяльності мікроорганізмів. Процес триває  

від декількох тижнів до кількох років залежно від сировини. Готовий компост повинен 

мати колір та запах ґрунту.

Самотужки компостувати харчові відходи в умовах великого міста надто про-
блематично. Можна спробувати інший шлях: знайти серед мешканців найближчих 
сіл людей, що забиратимуть харчові відходи (або хоча б їх частину) для згодо-
вування домашнім тваринам. Познайомитися з такими людьми можна на ринку 
(дотримуйся правил ввічливого спілкування! Подібне звернення може виявитися 
для співрозмовника несподіваним).

Існує чимало рецептів страв, які можна виготовити з черствого хліба: квас, 
сухарі, навіть торти і тістечка! Спробуй розшукати ці рецепти в мережі Інтернет і 
використати їх. Навчись правильно готувати запропоновані страви. Коли виходи-
тиме добре, пригости батьків, друзів. 

Для цього знадобляться бажання і час, терпіння, відповідна інформація, ємності 
для зберігання відходів, підтримка з боку батьків.

У результаті на сміттєзвалище потрапить на 40 % менше сміття, рослини одер-
жать необхідну підкормку (якщо вдасться компостувати відходи), тварини – додат-
ковий корм (якщо відходи передаватимуться їхнім власникам), ти порадуєш рідних 
і друзів смачними стравами, здобудеш корисні кулінарні навички.

поради покупцям

Сучасні заклади торгівлі, реклама пропону-
ють широкий асортимент найрізноманітніших 
товарів і послуг. Часом важко вирішити, який 
саме пральний порошок, телевізор чи молоко 
купувати. Намагайся звести до мінімуму спо-
живання продукції одноразового використання. 

Уважно стався не лише до ціни та якості, 
але й до екологічної чистоти товарів. Звертай 
увагу на знаки екологічного маркування про-
дукції: для багатьох споживачів знак «підля-
гає вторинній переробці» означає більше, ніж 
знак якості.

Викидай сміття лише у спеціально відведе-
них місцях.

Поширюй свої знання і корисні навички 
серед друзів, знайомих.

Це має стати справою кожного!

Для всіх нас дуже важливо усвідомити, як це усвідомили мешканці розвинених 
країн, наскільки «сміттєвий вал» небезпечний для міста, довкілля. Не менш важ-
ливо й те, що цю проблему можна легко подолати, зробивши невелике зусилля над 
собою.

Знак рециклінгу, який має 

ще назву «Стрічка Мебіуса»,  

у заштрихованому варіанті озна-

чає, що продукт чи його упаковка 

містять повторно перероблену 

сировину (наприклад, макула-

туру), а незаштрихованим знаком 

позначають продукцію чи її упа-

ковку, які можуть бути повторно 

перероблені. 

Урок 5. Відходи – у доходи
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спРОбУй:

 Разом із батьками та вчителями започаткувати роздільний збір відходів  
у своїй школі. Насамперед необхідно організувати місце з окремими контейнерами 
(ящиками) для паперу, скла, пластику, металу тощо. Дуже важливо забезпечити 
подальше вивезення сміття для переробки. Для цього попросіть дорослих домови-
тися з найближчим пунктом прийому вторсировини або вашою житлово-експлуата-
ційною організацією.

 Визначте відповідальних чергових, які б слідкували за цим збором.

 По школі необхідно розмістити інформаційні стенди та плакати із закли-
ками збирати відходи окремо та інформацією про загрозу, яку становить сміття  
для нашої планети та конкретно вашого району, міста або селища.

 Також доцільно розміщувати інформацію та звіти про ваші заходи у вигляді 
інформаційних листків поблизу школи та у своїх дворах з метою привернення уваги 
населення до проблеми відходів та шляхів її вирішення.

 Можна також організувати змагання між класами на найбільшу кількість та 
найякісніше сортування відходів. Підбити підсумки та нагородити переможців можна  
під час проведення екологічного свята.

Ми пропонуємо тобі зробити внесок у збереження довкілля 

та привернути увагу до проблеми відходів. 

Зробіть доброю традицією проведення суботників 

«Дружною сім’єю ми зробимо більше!». Разом із друзями 

та батьками зробіть прибирання та благоустрій шкільного 

подвір’я, прибудинкової території або прилеглого парку. 

Це буде чудова нагода весело й корисно провести час  

на свіжому повітрі в колі сім’ї та друзів.

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ:  
стоп, сміття!

Урок 6. Дикі тварини поруч з нами

Якби снігова людина була,  

її б давним-давно не було.

 

Серед величезної різноманітності живих істот перше місце за кількістю видів 
посідають тварини. Немає такого куточка на Землі, хоч трохи придатного для життя, 
в якому не було б тварин.

Важко перебільшити значення тварин у навколишньому світі та у житті людини. 
Вони відіграють важливу роль у кругообігу речовин і трансформації енергії – проце-
сах, які є обов’язковою умовою існування життя. До складу будь-якого біогеоценозу 
(ліси, луки, степ, різні водойми тощо) входять численні види тварин, які перебува-
ють у складних взаємовідносинах між собою, з рослинами, мікроорганізмами, нежи-
вою природою.

Багато видів комах сприяють розмноженню деяких вищих рослин. Чимало тварин 
є природними ворогами різних шкідників сільського і лісового господарств та стри-
мують їх розмноження, сприяючи цим підвищенню врожайності сільськогосподар-
ських і лісових культур.

Зникаючі види тварин – проблема не тільки організацій з охорони природи,  
але й кожної людини окремо, адже багато цих істот загинуло не внаслідок природ-
них земних процесів або катаклізмів, а через жорстокість, безвідповідальність та 
безпечність людей. Тварини гинуть від голоду, жадібності браконьєрів чи через еко-
логічні зміни, що відбуваються на нашій планеті.

Урок 6. Дикі тварини поруч з нами
Урок 6

Урок 5. Відходи – у доходи

повторне використання та переробка відходів допомагають економити кошти, 
а також скоротити видобуток ресурсів нашої планети та зменшити об’єм  
сміттєзвалищ.

 Õàð÷îâ³ ëàíöþãè â íàçåìíèõ åêîñèñòåìàõ

Çåëåí³
ðîñëèíè
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ïîðÿäêó
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òðåòüîãî
ïîðÿäêó

ßñòðóá

Çì³ÿ
ßù³ðêà

Çàºöü

Ìèøà
Êîíèê

Ì³êðîîðãàí³çìè, ùî ðîçêëàäàþòü îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè

У Донецькій області 

мешкає більше 2000 видів 

тварин, з них 96 видів 

занесено до Червоної 

книги України.

Щодня до Червоної книги 

заносяться нові види 

рослин та тварин.



30 31

Тваринний світ Донеччини

Миша пасиста

Лисиця руда

Перепілка

Заєць сірий

Одуд

Куріпка сіра

Жайворонок

Ворона сіра

Ластівка Горобець

Качка

Лисуха

Дятел

Кулик

Мартин

Сіра гуска

Урок 6. Дикі тварини поруч з нами
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У лісах на півночі Донецької області поширені також окремі види, які проникають 
у регіон уздовж заплави Дінця:

Лось європейський

Борсук

Сарна європейська

Єнот уссурійський

Дикий кабан Вивірка руда

Фазан Грак

Сова

Синиця

Сорока

Горлиця

Соловей

У річках області зустрічаються 

риби: короп, карась, щука, крас-

нопірка, лящ, рибець, товстолоб 

білий, сом звичайний, йорж, окунь, 

судак, лин.

В акваторії Азовського моря: бичок, 

шпрот європейський, хамса, оселе-

дець, пузанок азовський, камбала, 

піленгас та інші.

Їжак білочеревий Кріт європейський

Урок 6. Дикі тварини поруч з нами



34 35

Зверни увагу на найближчі поле чи ліс, які звірі та птахи там живуть.

Невеликі тварини, які найчастіше зустрічаються – ящірки, жаби, їжаки, – 
чекають допомоги від юних друзів природи.

Ремізи

У молодих лісопосадках для залучення та створення сприятливих умов існування 
птахів і звірів можна створювати ремізи. Реміза – це невелика галявина площею 
близько 0,1 га, де висаджуються по периметру ягідні чагарники, а в середині – 
медоносні рослини. Ягідні кущі та плодові дерева – горобина, дика груша – повинні 
утворювати важкопрохідні зарості. Плоди і насіння дерев призначаються для птахів 
і дрібних звірів. У центрі ремізи для залучення комах-запилювачів підсівають рос-
лини з великими суцвіттями: таволгу, валеріану, волошку лугову, дудник, борщів-
ник. По краях ремізи виставляють штучні гнізда для птахів, створюють 2-3 купи 
хмизу для їжаків, ящірок і дрібних птахів, будують пташині поїлки. Можна скласти 
кілька пірамід зі старих колод для жуків, викопати ями зі схилами, обернутими  
до сонця, для земляних ос. Для мисливських тварин висівають овес, соняшник, 
жито, просо, конюшину. Польові ремізи розташовують уздовж балок, полезахисних 
смуг або біля невеликих озер.

Польова реміза

1. Захисна смуга з листяних дерев  
     та чагарників.
2. Смуга високої трави.
3. Водоймище.
4. Групи кущів різних порід.
5. Годівниці для зайців.
6. Посіви кормових культур.
7. Годівниці для пернатої дичини.
8. Невеликі стоги сіна.
9. Порхалища.
10.  Галечники.

Лісова реміза

1. Захисна смуга з листяних  
    та хвойних порід дерев.
2. Смуга високої трави.
3. Годівниці для птахів.
4. Кущі різних порід.
5. Солонці.
6. Порхалища.
7. Посіви кормових культур.
8. Годівниці для копитних.
9. Галечники.
10.  Водоймище.
11.  Навіси-укриття для копитних.

спРОбУй:

Напевно, ти бачив звичайну щебінку, якої вдосталь залишається після будів-
ництв. Але мало хто знає, що це прекрасний матеріал для будівництва притулків 
для різних дрібних звірів. Склади їх у невеликі горбки висотою до півметра десь  
у затишному місці – на польових межах, у кінці городу або саду. У цих купах змо-
жуть жити ласки, горностаї, їжаки; з птахів – кропив’янки, плиски, а також жаби, 
мідянки, джмелі, жужелиці, стоноги, павуки і мокриці. 

Допомога їжакам

Їжаки знищують травневих хрущів, волохатих жужелиць, гусінь монашки, 
непарного шовкопряда тощо.

Як і багато інших видів тварин, їжаки сильно страждають від сусідства з людиною.

Напевно, тобі доводилося бачити на вулицях 
розчавлених машинами їжаків. Автошляхи – це 
найбільша загроза для їжаків. Справа в тому, що, 
вийшовши вночі погуляти, неквапливий їжачок не 
тікає від автомобіля, що швидко мчить, а згортається 
клубком. Такі нічні зустрічі призводять до повіль-
ного, але постійного скорочення популяції їжаків у 
природі. 

спРОбУй:

 Гуляючи вулицями і помітивши на дорозі їжака, обов’язково перенеси його 
подалі від дороги. 

Íåáåçïåêà äëÿ 
¿æàê³â

Òâàðèíè ñòàþòü 
æåðòâàìè 

àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó

Ïëîù³, ùî çàéíÿò³ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè 
óã³ääÿìè, íå íàäàþòü ¿ì 
íåîáõ³äíî¿ ¿æ³ ³ æèòëà

Çá³ð ëèñòÿ â ñàäàõ ïîçáàâëÿº 
ìîæëèâîñò³ áóäóâàòè 

¿æàêàì ãí³çäà

Òâàðèíè 
ïîòðàïëÿþòü 

äî êàíàâ

Ùå ïðèäàòí³ äëÿ æèòòÿ 
ïðèðîäí³ çîíè ÷àñòî âæå íå 

ç'ºäíàí³ ì³æ ñîáîþ, ³ ¿æà÷êîâ³ 
ïîïóëÿö³¿ êîæíî¿ ³ç çîí 
ïîñòóïîâî âèðîäæóþòüñÿ

Ïåñòèöèäè ³ ì³íåðàëüí³ äîáðèâà 
çíèùóþòü ïðèðîäí³ äæåðåëà 

õàð÷óâàííÿ ¿æàê³â

Урок 6. Дикі тварини поруч з нами
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Дорогий друже, ось і настав час канікул!  
Але для захисника природи це не відпочинок,  

а найгарячіша пора. Ми наведемо кілька прикладів 
практичної роботи з охорони природи, яку можна 

здійснювати разом  
з друзями та батьками.

 Зроби поїлку для їжаків. Часто в сухе 
літо їжаки страждають від спраги. Тому 
рекомендується виставляти неглибокі чаші  
з водою (але не з молоком!).

Будівельні ями, глибокі канави можуть вияви-
тися для їжаків смертельними пастками, адже 
впавши в них, не можуть вибратися. З цієї ж при-
чини потрібно замикати восени відкриті підвали.

Щоб їжаки жили на вашій присадибній ділянці, 
створіть десь у затишному місці, в кінці городу для них надійні місця для зимівлі: 
багаторічні купи хмизу, водонепроникні дерев’яні ящики, засипані торішнім листям.

Молоді їжаки, які не досягли до кінця жовтня маси тіла 500-600 г, навряд чи 
переживуть зиму. Цих тварин людина може врятувати. Для цього слід тримати 
їх при кімнатній температурі (близько + 20 °С) і добре годувати. Їжакам потрібне 
м’ясо, варені яйця, сирні кірки, борошняні та дощові черв’яки, слимаки, м’які 
фрукти, вітаміни і мінеральні солі. Достатньо давати 2 столові ложки їжі 1 раз  
на добу ввечері. Не забувай давати воду. 

Уникай перегодовування (дорослий їжак важить близько 1 кг). Розміщувати 
їжаків потрібно в картонних коробках або дерев’яних ящиках, набитих листям, 
сіном, м’ятим газетним папером. Притулок потрібно чистити. Навесні – наприкінці 
квітня – їжачків, які у вас перезимували, слід випустити на волю якомога подалі  
від вулиць із пожвавленим рухом.

Всупереч пошире-

ній думці, молоко 

їжакам шкідливо, і 

їх не слід годувати 

молочними продук-

тами, оскільки ці тварини 

страждають непереносимістю 

лактози.

чим зайнятися на осінніх канікулах?Урок 6. Дикі тварини поруч з нами

У деяких країнах для охорони їжаків організовують спеціальні товариства і 

лікарні. Так, в Англії їжаків, які залишилися живими після наїзду автомобіля, 

доглядають у спеціальній клініці. Вона отримала назву «Свята Тіггіцінкль»  

– на честь їжачихи-прачки, героїні дитячої казки Беатріс Поттер. Клініка 

розрахована на 200 колючих пацієнтів.

Пропонуємо тобі гру, що допоможе  

не тільки весело провести час з друзями 

та родиною, а й ближче ознайомитися з 

представниками зникаючих видів тварин 

і рослин. У вкладці ти знайдеш настільну 

гру «Червона книга України».

гРаЄмО РаЗОм!

пРОВОДИмО РейДИ З бЛагОУсТРОю

Бруд починається з маленького папірця, 
 кинутого повз смітник, 

а закінчується несанкціонованим звалищем.

Як гарно, коли на вулицях та дворах 
твого міста чи села панує чистота, доглянуті 
газони та клумби, парки і сквери, впоряд-
ковані ігрові та спортивні майданчики! Така 
картина не тільки естетична, а й дуже пози-
тивно впливає на життя міста з санітарної 
точки зору.

Відповідальність за благоустрій насе-
лених пунктів покладається на місцеву 
владу та комунальні служби. Також залуча-
ються підприємства, організації, установи, 
навчальні заклади, об’єкти торгівлі та побу-
тового обслуговування, за якими закріплю-
ється територія для утримання її у належ-
ному санітарному стані. Особлива увага має 
приділятися наведенню порядку на автошля-
хах і дорогах, прибиранню дворів, вулиць, 
смітників, дитячих та спортивних майданчи-
ків, парків і скверів, кладовищ та братських 
могил, пам’ятників тощо.

Але, на жаль, не завжди на наших вули-
цях чистота та краса. Зарадити справі може 
«Зелена дружина»: по-перше – здійсню-
вати традиційні суботники з благоустрою,  
а по-друге – проводити рейди з виявлення місць, 
що занедбані та потребують наведення ладу.

через людську діяльність постійно скорочується чисельність тварин  
на Землі. Кожен з нас може зробити хоча б маленький добрий вчинок  
для збереження братів наших менших!
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Для того, аби допомогти кажанам, треба, 
насамперед, їм не заважати. По можливості, 
домовся з дорослими не проводити робіт на горищі, 
якщо там оселилися кажани. Бажано залишати 
на місці старі, не функціонуючі віконниці. Старі 
віконниці, що знаходяться на відстані 2-5 см від 
стіни будинку, – хороший притулок для цих тва-
ринок. Вирощуй на стіні будинку плющ та інші 
повзучі рослини. Вони не тільки позбавлять 
будинок від вогкості, але й приваблюватимуть 
кажанів. Кажани взимку часто оселяються у під-
вальних приміщеннях. Підвали повинні бути про-
холодними, тихими та спокійними, щоб не пору-
шити спокій тварин. 

Кажани миттєво реагують на коливання тем-
ператури приміщення, а також на порушення 
спокою – прокидаються. При цьому тіло їх нагрі-
вається від + 3 °С до + 38 °С. Кілька таких пору-
шень – і тварини можуть загинути. Якщо ви 
виявили зимову «квартиру» кажанів, наступного 
року їм можна допомогти. Для цього досить у 
стіні зробити кілька виїмок, щоб тварини могли 
легко на них повисати. 

Печери, природні заглиблення, підвали 
повинні бути захищені залізним дротом, щоб туди не пролізли будь-які хижаки.  
За допомогою дорослих такі ґрати можна встановити влітку. 

Потрібно стежити, щоб у садах, 
парках, лісах не вирубували старі 
дуплисті дерева, адже це «багатопо-
верхові» будинки для різних птахів 
і кажанів. Для приваблення кажанів 
можна використовувати і спеціальні 
штучні гнізда у вигляді ящиків або 
дуплянок. Їх розвішують зазвичай  
у садах, на краю лісу, біля озер та 
галявин на висоті 3-8 м по 5-8 штук 
в одному місці.

ДОпОмОга КажаНам

Кажани є частиною екосистеми. Вони активно винищу-
ють комах, шкідливих у сільському господарстві. Так, навіть 
одна коричнева летюча миша здатна за годину зловити близько  
1200 комах. Але не всі кажани харчуються комахами, деякі тропічні види полю-
ють на дрібних птахів, ящірок або жаб, а деякі — вегетаріанці і люблять ласувати 
фруктами.

Штучні гніздівлі для кажанів

Дуплянка для кажанів

чим зайнятися на осінніх канікулах?

поради щодо проведення рейду: 

Визначте групу відповідальних людей  
із «Зеленої дружини», що увійдуть до складу 
комісії.

Під час рейдів «Зелена дружина» має 
обходити околиці та виявляти місця, що 
потребують благоустрою.

Визначайте конкретні об’єкти для обсте-
ження, наприклад, спортивні або дитячі 
майданчики чи парки і сквери. Також 
треба визначити конкретні райони, вулиці.  
Не варто розпорошувати увагу й намагатися 
охопити все за один раз. Краще діяти поступово.

Під час обстеження об’єктів звертайте 
увагу в першу чергу на засмічення. Спор-
тивні та дитячі майданчики вимагають 
огляду їх технічного стану, цілісності кон-
струкції, стану зварних швів, місць крі-
плення і кріпильних деталей, надійності 
установки, якості лакофарбових покриттів, 
габаритних розмірів та зовнішнього вигляду.

Фотографуйте та робіть стислий опис 
виявлених проблем.

Інформацію, зібрану за результа-
тами рейдів, необхідно узагальнювати  
та передавати  офіційними зверненнями  
до місцевої влади з вимогою наведення 
порядку. Обов’язково потрібно відстежувати 
звернення та вимагати усунення виявлених 
проблем. За законом, протягом місяця уста-
нова має відреагувати на ваше звернення – 
надати відповідні доручення відповідальним 
особам та проконтролювати їх виконання.

У світі існує всього 3 види кажанів, 

які живляться кров’ю. Вони водяться 

в Центральній і Південній Америці 

та п’ють кров великих тварин, 

наприклад, корів. А кажани, що живуть у 

Донецькій області, – комахоїдні.
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Пропонуємо тобі разом із другом зіграти в гру «Кажани». Як тобі відомо, кажани ніколи  

не ударяються об стіни, хоча літають дуже швидко в повній темряві у приміщеннях.  

Їм допомагає чудова здатність – випромінювати ультразвуки в усі сторони. Ультразвук 

відбивається від стін, і кажани дізнаються, де перепона, а куди можна летіти.

У цій грі тобі належить стати кажаном і вибратися з лабіринту, створеного твоїм суперником. 

Сам він буде пролітати у твоєму лабіринті. Хто подолає лабіринт швидше, той і переміг. 

пРаВИЛа гРИ

• Намалюй поля, як у «Морському бою». Гра йде на двох полях одразу. На поле зліва ти 

проставляєш стіни свого лабіринту, на полі праворуч – досліджуєш чужий. 

• Ходять по черзі. Гравець починає від нижньої смуги «К» і посилає сигнал на клітини  

в будь-який бік (по діагоналі, горизонталі та вертикалі). Довжину імпульсу (скільки 

клітин) він визначає сам.

• Якщо названий імпульс влучив у стінку, хазяїн лабіринту повідомляє про це, гравець 

креслить хвилясту лінію, залишається на місці й віддає хід супернику. 

• Якщо ж озвучений маршрут не зустрічає перешкод, кажан автоматично переміщається  

у кінцеву точку імпульсу. 

• Перемагає гравець, який першим дійде до смуги «А».

• Правильні стіни не можуть стикатися одна з одною ні кутами, ні сторонами. На полі «К» 

(стартовому для суперника) стінку розміщувати не можна. Загальна довжина стін вашого 

лабіринту дорівнює 30 клітинам.

Ваш ігровий компас.

Оголошуючи напрямок ходу, користуйтеся компасом, 

щоб не було непорозумінь. 

Типове оголошення ходу: «К4, північний схід, 2 клітини». 

Це значить, кажан знаходиться на К4, посилає імпульс 

на 2 клітини ліворуч-вгору. Зрозуміло, що, будучи внизу, 

посилати імпульси доцільно тільки в 3 напрямки, але  

у процесі гри цілком можна потрапити у глухий кут –  

 і тут знадобляться всі напрямки.  

Так може виглядати зіграна партія: орієнтуючись у чужому лабіринті (праворуч), ти дійшов 

до поля «А», а твій суперник трохи не встиг і закінчив партію на смузі «Б». 

Перебуваючи на стартовому полі «К», гравець може обирати будь-яку точку старту. Першим 

ходом суперника (зліва) було: «К4, північ, 1 клітина». Імпульс не натрапив на стіну, тому 

летюча миша перемістилася на хід уперед. Щоразу, коли імпульс наштовхується на стіну, 

гравець малює хвилясту лінію, а летюча миша залишається на місці. Якщо в перший хід 

на смузі «К» вас чекала невдача, у наступний ви можете спробувати піти з будь-якої іншої 

клітини. Надалі такої свободи маневру у вас не буде.

Потрапивши в глухий кут, кажан завжди може повернутися назад по розвіданому шляху –  

по ходу за кожен поворот свого маршруту. Наприклад, з точки Д3 в точку И5 він повернеться 

за 2 ходи.

Пн.

Пд.Пд. Зх. Пд. Сх.

Пн. Зх.

Зх.

Пн. Сх.

Сх.

Пн.

Пд.Пд. Зх. Пд. Сх.

Пн. Зх.

Зх.

Пн. Сх.

Сх.

Пн.

Пд.Пд. Зх. Пд. Сх.

Пн. Зх.

Зх.

Пн. Сх.

Сх.

гРаЄмО РаЗОм!

чим зайнятися на осінніх канікулах?
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ВИсаДжУВаННЯ ДеРеВ

З новітнього підручника: 

«Дерева дуже корисні – вони виділяють кисень, 
життєво необхідний для згоряння палива автомобіля».

Життя на нашій планеті неможливе без дерев. Їх значення дуже велике:

● продукування кисню;

● очищення повітря;

● заспокійлива дія на людину;

● захист від буревію;

● домівка для птахів;

● захист від спеки;

● створення і захист екосистеми.

Ось чому дерева необхідно берегти: висаджувати нові та доглядати за старими. 
До питання догляду за старими деревами ми звернемося навесні, а зараз дамо 
поради та розкриємо деякі секрети висаджування дерев.

Восени починаються роботи з висаджування лісу. Викопувати дерева і чагар-
ники потрібно гостро відточеною лопатою з грудкою землі, діаметр якої повинен 
бути не менше десятиразової товщини дерева у шийці кореня. 

Під час транспортування головне – зберегти корені від висихання. Для цього 
рекомендується корені огорнути рясно змоченою мішковиною, брезентом чи іншим 
м’яким матеріалом. 

Доставлені до місця посадки саджанці негайно прикопують рядами в затіненому 
місці так, щоб коренева система повністю була закопана в землю. Прикопування 
навалом і купчасто здійснювати не можна! 

Розміри ям повинні бути не менше 80х80х80 см. Верхній родючий шар землі 
треба відкладати в один бік, а нижній – в інший. 

Перед посадкою саджанці ретельно оглядають і пошкоджені, надламані або зла-
мані корені та гілки видаляються гострим 
секатором або ножем вище місця пошко-
дження. Корені саджанців змочують  
у торф’яно-глиністій бовтанці (суміш рівних 
частин глини, торфу і води, можна додати  
1 таблетку гетероауксину на 10 л води). 

Посадка проводиться так: родюча земля 
(верхній шар) або завезений рослинний 
ґрунт, торф, перепрілий гній тощо насипа-
ються конусоподібно в ямку. На насипаний 
горбик ставлять дерево і, якщо ком осипався, 
розправляють його корінці, не допускаючи 

загинів їх угору. Залишати корені на відкритому повітрі тривалий час не можна. 
Засипають поступово, спочатку лише злегка струшують землю з лопати, намагаю-
чись заповнити всі порожнини між краями (для цього потрібно легенько потрясти 
дерево). Коли коренева система остаточно покриється землею, останню ущільнюють 
ногами від країв ями до її центру й оформляють місце посадки лункою. Посаджене 
дерево у 2-3 прийоми рясно поливають водою і, коли вода вбереться, зверху лунку 
злегка присипають землею. 

При посадці коренева шийка (місце переходу надземної частини дерева в корінь) 
повинна бути на рівні ґрунту. 

Садити дерева потрібно восени – з другої половини вересня до промерзання 
ґрунту, а також навесні – з моменту відтавання ґрунту до розпускання бруньок. 

Якщо садити дерева у звичайну круглу посадкову яму, то спочатку корені 
ростуть горизонтально, а потім шукають пухкий ґрунт і часто розташовуються  
у його верхньому шарі. Іноді корені саджанців знаходяться так близько до поверхні 
ґрунту, що їм не вистачає вологи, і деревця гинуть. А якщо вони і приживуться, 
то під час обробки ґрунту в пристовбурових ділянках часто ці корені отримують 
сильні пошкодження, а в суворі зими вимерзають. 

Хто спостерігав і вивчав ріст коренів, той знає, що корені більшості дерев витя-
гуються у той бік, де в ґрунті більше поживних речовин. Знаючи це, можна зму-
сити корені рости у потрібному напрямку. Як це зробити? 

Викопай звичайну круглу яму, а від неї в радіальному напрямку на таку ж гли-
бину прорий 3-4 канавки завдовжки 1-1,2 м і завширшки 18-20 см. 

З вільхи або верби заготов жердини або прути завдовжки 
1-1,2 м, діаметром 1-3 см і просочи їх розчином, який скла-
дається з аміачної селітри (12-15 г), суперфосфату (25-30 г),  
калійної солі (12-15 г), гетероауксину (1 таблетка),  
цукру (20-40 г) і води (10-12 л). 

Занур жердини у розчин на 8-10 годин, потім підсуши 
їх і при посадці дерева уклади по 1-2 у кожну радіальну 
канавку так, щоб жердини однією стороною торкалися 
коренів саджанців. Інші операції тобі відомі: корені роз-
правляють, землю утрамбовують. Пам’ятай, що коренева 
шийка саджанців повинна бути на 2-3 см вище рівня землі. 

спРОбУй:

  Посади кілька дерев таким чином, а кілька – звичайним.  
За 1-3 роки ти помітиш, що саджанці, посаджені звичайним способом, відстають у 
рості, а якщо через деякий час відкопати канавку, в яку поклали жердини, можна 
помітити, що на їх місці виросли так звані скелетні корені деревця.

Як вирощувати дерева з насіння?

Спочатку насіння заливають чистою, найкраще дощовою водою при темпера-
турі +18-20 °С і витримують так до повного набухання та розм’якшення. Для цього 
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може знадобитися від 5 до 24 годин. Потім насіння розсипають тонким, до 10 см, 
шаром на дні миски, поливають дощовою водою. Миску ставлять у тепле місце, 
накривають вологою мішковиною. 

За 4 години насіння перемішують рукою, додають воду. Якщо оболонка почала 
лопатися приблизно у половини насінин, його висівають. 

Восени сіють жолуді, букові горішки, насіння ялиці, клена, минулорічне про-
росле насіння липи та ясена, насіння, зібране наприкінці літа і вимочене до моменту 
висівання. Навесні теж можна сіяти це насіння, а крім нього, в кінці квітня –  
на початку травня насіння осики, верби, в кінці травня – на початку червня – 
насіння в’яза, берези, у серпні-вересні – насіння чагарників, роздавлені плоди горо-
бини, зріле насіння ясена, липи, граба. 

Насіння дерев сіють на грядках або у борознах. Зверху його присипають шаром 
легкого ґрунту. Потужність шару залежить від порід дерев: для хвойних – 1 см,  
для жолудів – 5 см, для букових горішків – 3 см, для насіння інших листяних де- 
рев – 2-3 см. Насіння берези та вільхи сіють на глибину 0,5 см, насіння білої тополі 
та верби засипати не треба. Після посіву грядки покривають хмизом або очеретом.  
Щойно з’являться сходи, хмиз і очерет прибирають. Грядки з насінням обережно 
поливають, раз на два тижні розпушують. Бур’яни прополюють. Саджанці можна 
отримати і вегетативним способом, із живців. Таким способом розводять тополі, 
вербу, бирючину, айву, таволгу, садовий жасмин, білу жимолость. Живці нарізають 
гострим ножем або садовими ножицями з однорічних непошкоджених пагонів  
з великими бруньками. Це можна зробити пізньої осені, до морозів, або  
ранньою весною, до руху соку, а в більшості чагарників – до розвитку бруньок,  
тобто наприкінці травня – на початку червня. 

Живці повинні бути завдовжки 15 см, а в тополі до того ж в діаметрі мати  
не менше 7 мм. Зверху і знизу робляться перпендикулярні до осі живця надрізи, 
без зазубрин. Кору намагаються не пошкодити. Весняні та літні живці садять  
у той же день або не пізніше, ніж за три дні після їх нарізки. В іншому випадку 
їх зберігають у вологому приміщенні, канаві й часто змочують. Узимку живці  
зберігають у вологих і прохолодних підвалах, занурюючи на одну третину в ящики  
з мокрим піском. Живці не повинні засохнути або замерзнути. Якщо почнуть 
раптом розпускатися, їх переносять у більш прохолодне місце. Перед висаджуван-
ням живці протягом доби тримають у свіжій прохолодній воді. 

ЯК ВИРОЩУВаТИ гРИбИ

Осінь – пора грибників. Якщо ти з родиною любиш збирати гриби, то наші 
поради, як зберегти та розмножити гриби в лісі, для вас. Лісові гриби можна 
успішно штучно вирощувати – «висівати» спорами. Є кілька способів посіву грибів. 
Наприклад, можна старі, перезрілі капелюшки грибів покласти на новому місці під 
деревами і прикрити їх зверху мохом або опалим листям. Щоб збільшити ймовір-
ність сходів грибів, потрібно час від часу зволожувати лісову підстилку в тому місці,  
де знаходяться капелюшки грибів. 

Дещо вдосконалений спосіб посадки 
білих грибів: капелюшки білих грибів 
(зрілих) зрізалися, переверталися ниж-
ньою стороною вгору і доставлялися  
до місця посадки, де їх розрізали на неве-
ликі шматочки та підсушували на сонці.  
У місці посадки дерев’яною лопат-
кою піднімали верхній шар дернини,  
куди клали посадковий матеріал, після 
чого дернина злегка ущільнювалася. 
Урожай грибів – мінімум за 2 роки. 
А можна просто капелюшок дозрілого 
гриба покласти на аркуш чистого папе- 
ру – за добу на папір висипляться спори 
гриба, якими можна робити посів. 

Грибники-ентузіасти запропонували ще один спосіб: капелюшки дозрілих грибів 
вкладаються у посудину з дощовою водою і витримуються там близько доби. Потім 
цим грибним місивом, що містить мільярд спорів, поливають ту ділянку лісу,  
в якій раніше не росли гриби. 

Таким чином можна 
виростити у себе білі 
гриби на плантації 
площею 12 м2 і збирати 
урожай по 50-60 пер- 
шосортних білих грибів з 
1 м2. Щоправда, ділянку 
під посів потрібно спеці-
ально готувати: покласти 
свіжий кінський гній 
шаром 12-15 см, потім 
зверху суміш, що склада-
ється з 4 частин дерену,  
3 частин прілого листя, 2 
частин гнилого дерева та 
1 частини глини. 
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Пророщені жолуді Молоді дубові пагони Висаджений дуб

Білі гриби
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Цими прийомами гриби можна вирощувати як у себе на городі, так і в лісі. 

Білі гриби можна розводити ще й так. 

У другій половині серпня – на початку вересня підшукуються великі білі нечер-
виві гриби, у яких низ капелюшка зелений (вони в цей час зустрічаються частіше, 
ніж дрібні). Потім підбирається хороша багатостовбурна (два або три) береза 
30-40-річного віку, що зростає або на підстилці з гниючої хвої, листя і гілочок, 
опалих з дерев, або ж у місцях, де була дрібна трава білоус. За наявності високої 
трави або осоки, а також у низинах, де довго стоїть весняна вода, займатися розве-
денням білих грибів не рекомендується. 

Зробивши під березою по колу від стовбура 3-4 невеликі ямки глибиною 2-3 см, 
на відстані близько 1 м, у них закладається щіпка зеленої грибної маси, яку потім 
присипають землею. Вся ця нехитра операція проводиться по можливості в сиру, 
але без стійких дощів і посух погоду. На третьому році в період, коли достигає 
малина в міських садах, протягом місяця через кожні 2-3 дні грибник спостерігає 
за результатами «посіву».

 

   Анекдот:

Потрапив програміст у ліс. Йде 
з ноутбуком. Бац – перший гриб...  
Він в Інтернет. Там упізнав – «Білий 
гриб». Тисне на клавішу: «Відправити  
в корзину». 

Йде далі, бачить – мухомор... Він 
в Інтернет. Там – «Мухомор». Він 
тисне: «В корзину». Комп’ютер видає: 
«Помилка! Гриб доступний тільки  
для читання…»

поради грибникам:

 Ніколи не куштуй у лісі сирі гриби. 

 Не клади у кошик незнайомі та малознайомі гриби. 

 Не бери гриби, в яких на основі ніжки є клубнеподібне потовщення, покрите 
розірваною оболонкою. 

 Не збирай перерослі старі гриби – у таких грибах накопичено багато токсич-
них речовин. 

 Гриби краще збирати при мряці або великій вологості повітря. У спеку і 
посуху в грибах дуже швидко накопичуються токсини. 

 Не бери гриби поруч з автомобільними дорогами та біля міст. У таких місцях 
гриби буквально просякнуті вихлопними газами та іншими отруйними відходами.  

 Не збивай ногами непотрібні тобі грибочки. У лісі вони комусь і знадобляться. 
Не варто забувати – в лісі ти просто гість.

майсТРУЄмО шпаКІВНю

Людська діяльність часто призводить до зміни середовища, що спричиняє зни-
ження чисельності багатьох видів птахів. Багато що залежить від нас з тобою, доpогий 
юний читачу. Допомога пеpнатим – досить доступне і шляхетне завдання для юних 
любителів природи. Перш за все, це може бути виготовлення штучних гніздівель, 
захист існуючих місць гніздування, підгодівля птахів тощо. 

Чи не найбільш pозповсюджений спосіб 
допомоги птахам – штучні гнізда. Шпаківні  
у нас стали вішати ще багато століть тому. 

Штучні гнізда, як пpавило, імітують 
пpиpодні місця pозміщення гнізд: шпаківні, 
синичники, дуплянки – дупла дерев; напів-
дуплянки – різноманітні ніші та порожнини 
в стовбурах; гніздівлі для лелек – широку 
основу для гнізда на зламаній веpхівці деpева, 
будівлі. Влаштовувати штучні гнізда можна 
як з метою компенсації нестачі пpиpодних 
місць гніздування, так і для залучення птахів у визначені місця – до осель, на поля,  
природоохоронні території. Можна й навпаки, за допомогою гніздівель відволікати 
птахів від гніздування в небажаних місцях, наприклад, лелек на електричних стовпах 
або пам’ятниках. Як кажуть вчені, це екологічна система упpавління поведінкою птахів. 

Існує безліч різноманітних ваpіантів штучних гніздівель для дуплогніздників. 
Деякі найбільш розповсюджені з них ти бачиш на малюнках. Конкpетний вигляд 
будиночка залежить від можливостей, наявного матеpіалу і фантазії. Ми не будемо 
детально описувати кожну із гніздівель, – зупинимося лише на деяких загальних 
пpинципах їх виготовлення. 

Hайкращий матеpіал для гніздівлі – деpев’яні дошки. За товщиною вони повинні 
бути не менше 1,5 см, а краще – 2-2,5 см, щоб стінки будиночка добре утримували 
тепло в холодну погоду. За відсутності великих дошок місце гніздування можна зро-
бити і з таpного ящика, необхідно лише щільно підігнати дощечки, щоб не було щілин 
у стінках.
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Шпак годує пташеня
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Внутрішню повеpхню дошки стpугати не можна  
в жодному разі, тому що птахи вилазять з будиночка, 
чіпляючись кігтиками за стінки житла, годують пташенят, 
повиснувши на них. По гладенькій поверхні лапки ковзають, 
і птахи уникають поселення в такі гніздівлі. Збивати 
будиночок необхідно так, щоб не було щілин між стінками. 
Кришку краще робити зйомну – для спостереження  
й очищення гніздівлі. Для цього до нижньої частини кришки 
пpибивають втулку таких pозміpів, як дно, на якій кришка 

буде триматися. Втулку можна робити і не суцільну, а з двох планок, pозміщених 
або паpалельно біля протилежних стінок, або під пpямим кутом біля сусідніх.  
Пpибиваючи планки, необхідно pозмістити їх так, щоб кришка не зміщувалася 
у різні боки. Бажано її також пpикpіпити якось до стінок. Пpостіше всього  
зробити це за допомогою петель із дроту. Для цього з веpху однієї із бічних стінок  
і на відповідному pебpі кришки забивають по два цвяхи. Їх загинають,  
щоб утворилися вушка, і з’єднують гнучким дротом – мідним або алюмінієвим.  
Одну або дві паpи таких вушок роблять і на протилежній стоpоні. Далі з щільного 
сталевого дроту роблять гачки. Звеpху їх пpикручують до вушок, а знизу загинають  
і вставляють у нижні вушка. Утворюються своєрідні гачки, які міцно утримують 
кришку, і її легко відкривати. Можна зробити й бічну стінку, що відкриватиметься,  
але це складніше та й велика ймовірність утворення щілин.

Будиночок, зроблений зі свіжих дошок, висітиме без капітального ремонту 
років 10-15. Пpодовжити його життя допоможе фарбування зовні. Яскраві кольори 
не бажані, краще фарбувати в брудно-зелений або буpуватий колір. Самих птахів 
яскраве забарвлення може і не лякати, але в лісі такі гніздівлі в першу чергу при-
вернуть увагу різних хижаків. 

Якщо дошок немає, гніздівлю можна робити із саману – суміші глини та соломи. 
У Німеччині, Польщі шиpоко використовується так званий «деревний бетон»  
із суміші тирси і цементу. Гніздівлі з чистої глини або цементу погано утримують 
тепло, тому робити їх можна хіба що на півдні.

Дуплянку виготовляють зі шматка стовбура. Тpухляве нутро видовбують, 
прибивають кришку і дно, пpосвеpлюють льоток – місце гніздування готове.  
У лісовому господарстві є пристрої, за допомогою яких можна висвеpлити порожнину  
і в ноpмальній деревині. Щопpавда, після такого свеpління внутpішні стінки  
виходять досить гладенькими, і птахи не завжди охоче заселяють такі будиночки.  
Можна зробити дуплянку, pозколовши поліно на чотири частини, а потім стесати 
внутpішню частину отриманих чуpок. Потім така констpукція щільно затягується дротом. 

Для кожного виду птахів гніздівля має визначений діаметр. Природно, що  
для шпака він буде більшим, ніж для синиці. Але буває, що й шпаки заселяють 
тісні синичники, а синиці – занадто великі для них шпаківні. Та все ж діаметр 
гніздівлі має значення. З одного боку, в маленькому будиночку пташенятам тісно, 
pозміp виводку зменшується. У великих, порівняно з pозміpами птахів, гніздівлях 
батькам важко зігріти своє потомство. У разі затяжної негоди частина виводку 
гине. Як бачимо, в обох випадках загальна чисельність пташенят, які доживають 
до вильоту з гнізда, зменшується. Ось чому важливо робити гніздівлі оптимальних 
pозмірів, хоча заселятися можуть і будиночки з певними відхиленнями від них. 

Синичник (а) та шпаківня (б)  
із солом’яних або очеретяних матів.

Розміри вказані в сантиметрах

Гніздівлі із підручних засобів:  
ліворуч – з квіткового горщика,  

в центрі – з труби, праворуч – з ящика

Приклади напіввідкритих гніздівель
Саманна гніздівля.  

Форма для виготовлення  
саманної шпаківні

Виготовлення дуплянки з розколотого 
чурбана

Синичник  
з бересту для 

гаїчки та інших 
дрібних синиць

Штучна гніздівля 
для підкоришника. 
Розмір вказаний  
у сантиметрах

чим зайнятися на осінніх канікулах?



50 51

Лелеки, що залишилися зимувати, тримаються 
поблизу феpм, звалищ, можуть залетіти у двіp і харчу-
ватися разом з домашніми птахами. Для них допомога 
людини вкрай необхідна, адже добувати їжу взимку 
дуже важко. Для лелек, що будують гнізда, підгодівля 
може мати велике значення у разі тривалої негоди, 
нестачі їжі, а також, якщо в гнізді знаходиться велика 
кількість пташенят – 4-7. Багатьом відомо: якщо не 
вистачає коpму, найслабші пташенята гинуть, а зна-
чить, підгодівля допоможе їм вижити. 

Люди нерідко рятують птахів із біди, приносячи їх 
у зоопарки або даючи прихисток у себе в господарстві. 
Лелеки легко приручаються та іноді до кінця життя 
залишаються у господарів.

Для підгодівлі підійдуть pізні м’ясні відходи, 
дощові чеpв’яки, комахи, жаби, дрібні гpизуни, pиба, 
сир. З метою облаш-
тування майданчика 

для підгодівлі необхідно обрати будь-яке підне-
сене місце недалеко від гнізда, напpиклад, на 
плоскому даху гаpажа або саpаю. Для того, щоб 
їжу не поїдали воpони і соpоки, можна закидати її 
невеликими порціями пpямісінько у гніздо за до- 
помогою довгої легкої жеpдини.

Сусідство з людьми залишається для лелек небезпечним через застосування 
пестицидів і забруднення атмосфери отруйними речовинами. Ці фактори призводять 
до зниження природного  приросту популяції лелек. 

Охорона білого лелеки в Україні закріплена законодавчими актами. Він 
охороняється Законом України «Про тваринний світ», а також Боннською, 
Бернською та Рамсарською конвенціями. Таким чином, цей вид захищений  
від фізичного винищення та руйнування середовищ його існування.

Під час розвішування гніздівель краще оpієнтуватися льотками на східну 
стоpону обрію – від південного до північного сходу. Такі будиночки найбільш охоче 
заселяються птахами.

Для виготовлення штучних гніздівель для птахів можна обійтися і без дошок.  
Є старий укpаїнський наpодний спосіб, який використовується переважно в півден-
них pайонах, – робити будиночки з пляшкових гарбузів. Такі будиночки мають свої 
переваги: вони легкі, всього 250-300 г, не пpомокають, їх легко робити і пpикpіплю-
вати до деpев. У них можуть оселитися ластівки, синиці, одуди, шпаки, сиворакші, 
мухоловки строкаті, боривітри. Виготовляється будиночок так: береться пляшко-
вий гарбуз, збоку пpорізається льоток – отвір (для дрібних птахів діаметром 2-4 см,  
для більших – 4,5-7 см і, відповідно, для великих птахів має бути великий гарбуз), 
ложкою вибирається насіння і за допомогою дрота або міцної мотузки гарбуз за гоpло-
вину прикpіплюється до гілки деpева. Гарбузовий будиночок для птахів готовий.

 Головне, коли робиш шпаківню, щоб не вийшло, як в анекдоті:
— Що це таке?

— Шпаківня.
— А де отвір? Як же туди шпак потрапить?

— А він уже там…

ЛеЛеКИ

В Україні історично лелека – особливо 
шанований птах, у народному сприйнятті 
наділений людськими властивостями.  
У легендах він виступає в ролі охоронця  
та очищувача землі від нечистої сили. 

Зв’язок білого лелеки як стародавнього 
тотема з людиною відображено не лише  
в народній творчості, а й у численних гео-
графічних назвах, прізвищах, геральдиці 
тощо. В Україні є прізвища Чорногуз і Лелеченко; річки та струмки Бузьків Яр, Гай-
строва Струга, Лелечий Потік, Лелечиха, Чорногузка; села Боцянівка, Лелеківка,  
Чорногузи тощо. В європейських країнах безліч населених пунктів, вулиць, площ 
має «лелечі» назви. Зокрема, білий лелека зображений на гербах Гааги, Гроссботвара, 
Темпельбурга, Альтлансберга, Тирасполя, Біловодська, Ананьєва та інших міст.

У природі цей птах знищує змій, жаб і комах. 

Лелеки часто гніздяться по сусідству з людьми, обираючи для цього дахи будин-
ків, димарі на будинках, опори ліній електропередач або дерева, що ростуть поблизу 
будівель. Птахи обирають для гнізд високі місця, звідки добре проглядається місце-
вість. Селяться лелеки, як правило, на березі ставків, річок або заболочених лугів.  
На період гніздування та вигодовування пташенят білий лелека прилітає до Європи, 
а зимує – в Південній Африці. 

Далеко не всі птахи відлітають зимувати на південь. Одні надто слабкі, в інших 
пошкоджені крила, і єдиний порятунок їм приносить зустріч із людиною. 

Лелеки під час перельотів можуть періодично засинати (до 10 хвилин), не опу-
скаючись на землю. Утомлений лелека переміщується в центр косяка, закри-
ває очі і дрімає, а зберігати напрям і висоту польоту в цей час йому допомагає 
загострений слух. Здатність до сну під час польоту орнітологи також відзначали  
у чорних стрижів (або чорних серпокрильців) і темних крячків.

Цікава особливість лелек у тому, що вони, як і деякі інші птахи, збирають  
у гніздо все, що заманеться. Як вважають деякі орнітологи, сороки та ворони – 
загальновідомі злодійки, але й вони поступаються лелекам у «збиральництві».  
В їх гніздах знаходять не тільки різні дрібниці, але й досить незвичайні великі речі, 
такі як майки або простирадла. Деякі із зібраних речей можуть бути небезпечними 

для птахів, наприклад, поліетиленові пакети, що не дають стікати воді з гнізда, або різні 
мотузки, в яких птахи можуть заплутатися.

чим зайнятися на осінніх канікулах?



52 53

Оріґамі – японське стародавнє мистецтво скла-

дання фігурок з паперу. Лелека вважається 

однією з найпопулярніших фігурок. При-

йнято думати, що цей птах є справжнім сим-

волом щастя, здоров’я та удачі. Японська 

легенда свідчить: якщо зробити тисячу лелек  

з паперу, то бажане неодмінно збудеться. Щоб 

зробити лелеку, необхідно взяти квадратний 

аркуш будь-якого розміру і кольору. Краще 

всього використовувати спеціальний папір для 

оріґамі, але підійде і звичайний папір. Білі аркуші 

паперу можна пофарбувати за бажанням акри-

ловими фарбами. Після цього сміливо берися  

до роботи за запропонованою схемою відомого япон-

ського майстра оріґамі Фуміаки Шингу.

майсТРУЄмО сВОЇмИ РУКамИ

чим зайнятися на осінніх канікулах?

Урок 7. Забруднення водойм

Христос ходив по воді. 
Якщо забруднення річок не припиниться, 

скоро ходити по воді зможе кожен.

 

Проблема виснаження водних 
ресурсів викликана зростанням 
споживання води промисловістю, 
сільським і комунальним господар-
ствами з одного боку і забрудненням 
водних джерел – з іншого. Щорічно 
людством використовується в серед-
ньому до 6000 км3 води, з них у 
сільському господарстві – близько 
3400, промисловості – 2200, на 
комунально-побутові потреби – 400 
км3. 

Ми пізнаємо цінність води,  
лише коли колодязь пересихає.

Бенджамін Франклін, американський політичний діяч

Найбільше забруднюють воду заводи та фабрики, якщо вони не мають необхід-
ного обладнання для очищення стоків.  Тоді стоки містять шкідливі речовини, які 
потрапляють у річки, озера чи моря і спричиняють загибель живих організмів. 
Дуже шкодять воді також мінеральні добрива, які змиваються з полів дощами. 
Вони потрапляють у підземні води, річки та озера, роблячи прісну воду непридат-
ною для використання. 

Якщо людина вживає неочищену чи некип’я-
чену воду, у неї, в першу чергу, ушкоджу-
ються органи травлення – шлунок, кишеч-
ник. У воді одночасно можуть бути не тільки 
отруйні речовини, але й мікроби, що викли-
кають різні інфекційні захворювання – 
дизентерію, тиф, холеру. 

Вважається, що прісна вода є найціннішим 
природним ресурсом. Усього на Землі 30 % 
прісної і 70 % солоної води. Проте прісна вода 
насамперед зосереджена у льодовиках та під 
землею. А в річках та озерах знаходиться усього 
0,02 % запасів прісної води. Людина здебільшого 
споживає воду саме з річок та озер. 

Урок 7. Забруднення водойм
Урок 7

Щорічно у світовий океан потрапляє 

(млн т): 0,2-0,5 – отрутохімікатів, 

0,1 – хлорорганічних пестицидів, 

5-11 – нафти та інших вуглеводнів, 

10 – хімічних добрив, 6 – фосфорних сполук, 

0,004 – ртуті, 0,2 – свинцю, 0,0005 – кадмію, 

0,38 – міді, 0,44 – марганцю, 0,37 – цинку, 

1000 – твердих відходів, 6,5-50 – твердого 

сміття, 6,4 – пластмас. У Північній Атлантиці 

нафтова плівка займає 2-3 % площі.
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Шкодить людина і солоним водам світового 
океану. Щорічно до океанів потрапляють міль-
йони тонн нафти, тисячі тонн отруйних речо-
вин, викидається величезна кількість сміття.

Зараз у світі існує вислів «пластикова чума». 
Так називають явище, коли поліетиленові, 
пластикові, гумові, залізні речі разом зі сміт-
тям потрапляють до океанічних вод. Більша їх 
частина довгий час плаває на поверхні океану, 
переноситься хвилями та течіями в інші райони, 
до інших материків. Вони привертають увагу мор-
ських тварин, особливо птахів, черепах, тюленів, 
дельфінів. Тварини заплутуються у цьому смітті, 
ковтають його, від чого згодом гинуть.

Більшість шкідливих речовин потрапляє до океану з річок, які в нього впа-
дають. Отже, стічні води з промислових підприємств, полів шкодять не тільки 
річковим живим організмам, а отруюють і морських тварин. Отруйні речовини 
накопичуються у планктоні, рибах, молюсках, вони нікуди не зникають і продов-
жують «обертатися» серед жителів океану тисячі років через ланцюги живлення.  
А до океанів постійно продовжують надходити нові порції отрути.

Забруднені океанічна та морська 
води теж можуть згубно впливати  
на організм людини. Людина не п’є 
морську воду, проте вживає в їжу 
морську рибу та інші продукти моря – 
крабів, креветки, молюсків, водо-
рості. Всі вони дуже корисні, проте 
можуть приховувати небезпеку, 
оскільки накопичують у собі шкід-
ливі речовини.

Отже, вода є джерелом життя  
на планеті. І від того, як ми будемо 
ставитися до неї, залежить майбутнє 
природи та людини. 

Допомога струмку та річці

Геракліт стверджував,   
що в одну річку не можна вступити двічі. 
Сучасні екологи стверджують, що є річки, 

в які не можна вступити і разу.

Євген Кащєєв, сучасний поет

Найперша справа, яку ти можеш здійснити, щоб допомогти струмку та річ- 
ці, – це розчищення. Як же розчищати струмки? Багато джерел, які тобі зна-

Протягом останніх кількох років 

санітарні служби влітку закривають 

частину узбережжя Чорного та 

Азовського морів. Це не примха,  

а необхідність. Побутові стоки, які зливаються 

у ці моря з Одеси, Миколаєва, Херсона, 

Бердянська та інших міст, так забруднюють 

моря, що їх вода стає небезпечною для купання 

і відпочинку.

йомі, найчастіше засипані сміт-
тям. Збери друзів, батьків та 
разом спробуйте їх відшукати. 
Визначте, що потрібно зробити 
для відродження джерел. Сміття 
завантажте на візок і відвезіть 
на звалище. Перекопайте землю 
навколо джерела, зніміть нако-
пичений бруд. Щоб до джерела 
було зручно підійти, можна 
обкласти його великими каме-
нями. Біля спуску до струмка 
потрібно встановити табличку  
з назвою джерела, вказати пріз-
вища людей, які взяли над ним 
шефство. Також необхідно роз-
чистити і русло річки. Наступ-
ний етап розчищення деяких замулених джерел серйозніший. Спочатку потрібно 
відвести воду, щоб не заважала земляним роботам, потім розчистити джерело, 
викопавши (обов’язково вручну!) яму глибиною 1-1,5 м і діаметром 2-3 м –   
це якщо, звичайно, джерело б’є скупчено, з однієї точки. Якщо ж підземна вода 
вибивається на поверхню розсіяно – поруч за кілька метрів, то копають канаву. 
Схили ями або канави покривають так званим «зворотним фільтром», тобто спо-
чатку кладуть шар піску, а потім більш великий фільтруючий матеріал – гравій 
та щебінь. На нього встановлюють залізобетонне кільце-колодязь, дерев’яний 
зруб або просто плетену корзину; на дно колодязя для тиску на фільтр укладають 
шар каменю-кругляка; навколо колодязя – шар глини, яку добре утрамбовують.  
Не варто змінювати русло джерела, порушувати його вихід. 

Бажано обкласти стінки джерела твеp-
дими матеpіалами. Для цього використовують 
бетонні кільця діаметром 0,8-1,2 м і висотою 
0,7 м. Також можна зробити і деpев’яний зpуб. 
Гарним матеpіалом для нього є дуб, в’яз, вільха, 
модрина. Hе слід використовувати сосну та 
осику – вони надають воді непpиємного запаху 
і швидко загнивають. Деpевина, з якої роблять 
зpуб, має бути здоpовою, без червоточин і цвілі. 
Біля джерела бажано посадити деpева, кущі,  
для чого найчастіше використовують вербу, 
горобину, калину. 

Для глибоких, повноводних джерел після розчищення землі на бережках  
в ґрунт забивають металеву трубу довжиною 2-3 м, діаметром 25-30 см. У нижній 
частині труби повинні бути прорізи – перфорації. Ґрунт із труби вибирають,  
а перфоровану частину засипають піщано-гравійною сумішшю і притискають 
більшими каменями. 

Біля зливного отвору можна покласти дерев’яну колоду, підступи вимостити. 
Струмок бажано обсадити вербами, поставити лавку. 

Урок 7. Забруднення водойм

Забруднена поверхня ріки
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Зроби реєстр джерел, що є біля твого міста, в районі. Цей реєстр може містити інформацію  

про місце знаходження, історію джерела, фотоматеріали, сучасний стан та необхідність 

охоронних заходів. Зроби фотографії та відео джерел у різні пори року. Цю збірку можна 

використовувати під час планування природоохоронної роботи вашої «Зеленої дружини», також 

це гарний ілюстративний матеріал під час проведення екологічних бесід, лекцій, семінарів, 

конференцій, а ще для оформлення експозиції у вашому шкільному музеї тощо.

Тобі може стати у нагоді перелік найвідоміших джерел Донбасу.

Заповідані джерела:

●						джерела біля витоків Кальміусу знаходяться у с. Мінеральне поруч з Ясинуватою;

●						джерело, впорядковане Ясинуватським машзаводом. Найбільший потік джерельної 

води витікає з-під скелі з назвою Геркулес;

●						джерело мінералізованих вод у с. Коньково неподалік с. Хомутове, де знаходиться 

відомий заповідник Хомутовський степ;

●						крейдяні джерела у с. Шандриголове Краснолиманського району.

 

Є ще цілий ряд відомих вшанованих історичних природних джерел, такі як:

●						джерело святителя Миколая в м. Авдіївка;

●						джерело в с. Киселівка, що пробилося з кам’янистого схилу високого пагорба  

за декілька кілометрів від Касперівського монастиря вище за течією річки Грузька;

●						Ремовське джерело цілителя Пантелеймона, що знаходиться у верхів’ях невеликої  

річки Горіхова, в балці на південній околиці м. Сніжне, в с. Ремівка;

●						Харцизьке живе джерело, що знаходиться біля автомагістралі, яка огинає з півдня  

м. Харцизьк;

●						Монаховське срібне джерело, що рясно ллється з невеликої скельної стінки на схилі 

балки біля с. Монахове, яке лежить між Макіївкою та Єнакієвим.

А ще є джерела в с. Богородичне, на Святих горах, у с. Нікольське, біля Миколо-Василівського 

монастиря, Тишкина Криниця, в с. Іллічівка на р. Булавін, Козача Криниця, на кручі  

над Кальміусом у с. Солнцево, в с. Торське на р. Жеребець та багато інших.

Як широковідомих, так і місцевого значення джерел та криниць багато біля православних 

храмів. Багатьом відома криниця із цілющою водою біля старовинного Одігітріївського храму  

в Киселівці. 

Найбільш відвідуваними стають джерела, розташовані біля жвавих автомагістралей.  

На трасі Донецьк – Маріуполь вельми популярне джерело поблизу Волновахи, відоме  

під назвою Криниця.

Зараз можна лише радіти тому, що на Донбасі джерела почали упорядковувати, брати  

під захист закону як пам’ятки природи. Їх освячує церква, краще оберігають жителі. Тож,  

не полишайте цієї доброї справи, дорогі захисники природи!

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ:  
Досліджуємо джерела

На допомогу «Зеленої дружини» 
чекають не тільки джерела, але й 
озера, річки. Щоб відродити в річці 
життя, потрібно зробити на її дні 
через кожні 100-200 м завали з ка- 
міння. Так-так, не дивуйся, саме 
завали з каміння. На них будуть 
селитися водорості, молюски, які 
стануть очищати воду. Поруч поч-
нуть ховатися мальки риб. Вода, 
долаючи перепади висот, перелива-
ється і дзюрчить. Це їй на користь: 
органічні речовини перетворюються 
у проточній воді в мінеральні, нако-
чуючись на камені, вода аерується 
та поповнює запаси кисню. Пере-
шкоди, що змушують воду перели-
ватися, дзюрчати, – такі ж цілителі 
води, як досвідчені лікарі для хво-
рого. 

Для завалів на дно річки беруться 
переважно ніздрюваті й шорсткі 
камені завдовжки в декілька десят-
ків сантиметрів. 

Їх можна навалити один на од- 
ного або ж опустити на дно кілька 
сіток з каменями по 20-50 кг кожна. 

Як показує досвід, кам’яні завали  
не тільки сприяють очищенню води  
і збільшенню риб’ячого царства.  
За кілька років у цих місцях знову 
почнуть цвісти кубушка та біле 
латаття. 

Урок 7. Забруднення водойм

Басейн на місці найбільшого джерела 
витоку Кальміусу

Джерело святителя Миколая 
 в м. Авдіївка

Вода – джерело життя на Землі, тож бережімо її!
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Урок 8. Допоможемо птахам узимку!

Бог полюбив птахів і створив дерева.  
Людина полюбила птахів і створила клітки. 

Жак Деваль, французький кінорежисер 

Перед зимуючими у нас птахами постають 
два життєво важливих питання: як прогодува-
тися і куди сховатися від холодів. Світла частина 
доби скорочується, доступної їжі стає значно 
менше, а потреба в ній зростає – збільшуються 
витрати енергії на протистояння організму низь-
ким температурам. Ось чому синиці, повзики, 
снігурі стають взимку такими ненажерливими 
– практично увесь день тільки тим і займа-
ються, що шукають їжу. Адже добрий шар жиру  
під шкірою захищає від морозів.

Hаскільки важлива підгодівля для самих 
птахів? Зимові обмеження, звичайно, не загро-
жують вимиpанню всіх синиць або снігуpів. Вони 
зможуть прогодуватися і в пpиpоді. Але значна 
частина зимуючих птахів гине. Особливо небез-
печні для них обмерзання та налипання мокpого 
снігу. Природний коpм для багатьох видів стає 
пpактично недоступним. А паpу днів зовсім 
без коpму, та ще в холоди, навіть для здоpо-
вої пташки означає загибель, не кажучи вже  
про ослаблену. Таким чином, ми не рятуємо 
птахів від повного вимиpання, але завдяки нашій 
допомозі до весни їх доживе набагато більше, 
багатшими будуть наші ліси і паpки. Кpім того,  
не варто забувати про естетичну і моpальну 
стоpони. Яке задоволення для любителів при-
роди спостерігати за птахами біля годівниці! Тим 
більш, що взимку вони легко йдуть на контакт  
з людиною, і можна пpивчити їх навіть бpати їжу 
з pук. Допомога птахам у важку хвилину виховує 
у людей доброту, душевну щирість. 

Підгодовувати можна практично будь-яких 
птахів. Підготовку до цього необхідно починати 
ще з літа, заготовляючи корм.

Щоб підгодувати синиць, спРОбУй:

 Коли їси кавуни та дині влітку, збери і 
просуши зерна.

 Заготуй насіння соняшнику та гарбуза 
(не смажене).

 Використай шматочки несолоного сала і 
м’яса, різні жири – маргарин, масло тощо.

 Вивіси на цвях за вікном у сіточці пачку 
маргарину або шматок плавленого сирка. 

Птахи звикають до людей і через кілька днів 
ти зможеш спостерігати за їх метушнею через 
віконну раму. Охоче їдять синиці і крихти хліба. 
Краще використовувати подрібнений черствий 
хліб. Свіжий на холоді замерзає, і птахи не 
можуть з ним нічого зробити. З радістю поласу-
ють хлібом також горобці й голуби. 

Для снігура та інших зерноїдних птахів з літа 
й осені сушать пучки трав – лободи, кропиви, кін-
ського щавлю, лопуха тощо; для омелюхи і дроз-
дів-горобинників – ґрона ягід калини, горобини, 
чорної і червоної бузини. Охоче ласують ними і 
снігурі, але, на відміну від попередніх видів, їдять 
не ягоди, а кісточки. 

Взимку біля годівниці ти побачиш серед міста 
таких лісових мешканців, як повзик, дятел, 
сойка. Повзики і дятли харчуються разом із сини-
цями, нерідко тримаються у спільних зграях. 
Повзики їдять все те, що і синиці, а дятлів цікав-
лять насамперед вивішені сало, м’ясо, шматочки 
жиру. Сойки також їдять сало, хліб. Спеціально 
для них з вересня-жовтня можна запасати гос-
тинці – назбирати жолудів.

Урок 8. Допоможемо птахам узимку!
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Зимуючі птахи  
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Пам’ятай, що не можна давати 

птахам солону їжу і житній хліб!
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Анекдот: 
– А знаєш, чим пташки на людей схожі? 

– Чим? 
– Злітаються туди, де корм.

Робимо годівницю правильно!

Виготовляємо:

Пpи облаштуванні годівниці не варто занадто ускладнювати констpукцію. 
Краще зробити кілька пpостих і нагодувати більше птахів. Важливо тільки, щоб  
у них, по можливості, коpм був захищений від негоди. Взимку птахам  
не до pозкоші – аби вижити. 

У найпростішому варіанті це дощечка з прибитими по краях бортиками, щоб 
їжу не здувало вітром. Можна використати пакети з-під молока, кукурудзяних 
паличок, банки, коробки тощо. 

Іноді для ускладнення конструкції роблять різні кришки, бічні стінки. 

Якщо годівниця розміщена в місті, важ-
ливо захистити їжу від голубів, інакше синицям 
просто нічого не дістанеться. Для цього її роблять 
закритою з невеликим входом, куди не можуть 
залізти голуби. Синиці  
не бояться проникати всере-
дину і швидко освоять нову 
їдальню. Краще зробити 
окремі вхід і вихід навпроти 
один одного. Зручні різні 
варіанти годівниць-автома-
тів, в яких їжа висипається 

поступово по мірі її споживання. Для цього кормову суміш 
засипають у пляшку, яку потім перевертають догори, або 
роблять конусоподібний «бункер» із дощок з вузькою щіли-
ною знизу. 

Друже, у вкладці ти знайдеш уже готову годівницю,  
її потрібно тільки скласти та повісити на дерево.

Розміщуємо:

У малолюдному місці можна 
влаштувати цілий «ресторан»  
для пернатих. Під загальним вели-
ким навісом розміщують основну 
годівницю посередині, а по краях 
розвішують шматочки сала, пучки 
ягід тощо. У цьому випадку одно-

часно зможе годуватися набагато більше птахів. 
Тут краще зробити кілька маленьких годівниць, 
ніж одну велику, адже синиці дуже агресивно 
зустрічають конкурентів. Одночасно на годівниці 
можуть перебувати 1-2 пташки. Хіба що дуже при-
печуть холод і голод, тоді вони влаштовуються і по 
кілька на шматок сала. Взагалі краще підгодову-
вати різні види птахів окремо. Якщо ж звалити все  
в одну купу, то обережніші й вибагливіші просто 
не будуть з’являтися. 

Годівниці для синиць можна розміщувати 
скрізь. Вони знайдуть їх і в лісі, і в центрі міста 
на підвіконні. Снігурі, щиглики, чечітки, чижі 
обережніші. Їх краще підгодовувати на узліссях, 
у великих парках, на пустирях. Пучки бур’янів і 
ягід прив’язують на гілках кущів або дерев неви-
соко над землею. Можна взагалі встромляти їх  
у сніг. Для омелюх і дроздів ґрона ягід також під-
вішують на гілках або біля великих кормових сто-
ликів. 

У садах і парках наших міст взимку можна побачити чорну пташку, яку часто 
приймають за шпака. Це чорний дрізд. У Європі вже сформувалася своєрідна міська 
форма цього птаха, що не відлітає на зиму (лісові дрозди перелітні). Для його 
підгодівлі можна використовувати яблука, пучки горобини, бузини. Годівницю  
для чорного дрозда роблять так: дно шматка фанери пробивають цвяхом, на який 
кріпиться яблуко. 

Доглядаємо:

На жаль, зимова підгодівля часто перетворюється у нас в чергову кампанію. 
На початку зими в міському паpку з’являється безліч годівничок. І якщо в перші 
місяці в них ще є коpм, то в дpугій половині зими – найважчому пеpіоді для птахів – 
значна частина їх висить порожніми прикрасами. Краще зробити одну годівницю, 
але щоб вона працювала всю зиму! Підгодівля повинна бути pегуляpною. Птахи 
звикають до постійних місць годівлі і відвідують їх з точністю до години. 

Якщо годівницю влаштовують з року в рік в одному і тому ж місці й у ній 
завжди достатньо коpму, взимку біля неї будуть триматися десятки і сотні птахів. 
Тобі може здатися, що тільки кілька синичок шниpяють туди-сюди, адже всі вони 
схожі, але pезультати кільцювання на годівницях показують, що це зовсім не так. 
Така концентpація птахів може пpинести велику користь садівникам. Узимку 
зграйки синиць шиpоко кочують у пошуках їжі. У щедpих на неї місцях птахи 
можуть затриматися на всю зиму або періодично повертатися до них. Пpи цьому 
синиці не тільки поїдають те, що є в годівниці, а й ретельно оглядають гілки і стов-
бури деpев, що знаходяться поблизу, знищуючи зимуючі форми шкідників. Якщо 
на ділянці цим будуть займатися протягом зими кілька десятків синиць, то навpяд 
чи кому-небудь із комах вдасться уціліти. 

Щоб спостерігати за синицями в 

годівниці, одну зі сторін можна 

зробити з прозорого матеріалу або 

взагалі прилаштувати годівницю 

боком до вікна.

Урок 8. Допоможемо птахам узимку!
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порятунок птахів, що не полетіли у вирій

Восени можна знайти птахів, ослаблених пеpельотом або поранених. Вони потра-
пили в біду і взимку можуть загинути. Hайбільш помітні лелеки, чаплі, кулики, деякі 
хижі птахи і сови. Усі вони потребують допомоги: їх треба відловити і перетримати  
до весни. 

Взимку для наших пеpнатих дpузів настають найважчі часи – голод і холод. 
Для сіpих куpіпок влаштовують підгодовувальні майданчики у вигляді захищених 
від снігу куренів чи навісів. Під час розкладання корму майданчик необхідно очи-
щати від снігу. Майданчик для підгодівлі краще облаштувати біля кущів, посадок, 
на галявинах, де куpіпки могли б сховатися від ястpуба. 

За останні десятиліття на внутpішніх водоймах Укpаїни на зимівлі зустріча-
ється близько тpьох десятків видів різноманітних водоплавних птахів. Але частіше 
за все – кpижень і лебідь-шипун. Вони часто гинуть від холоду й голоду. Чим году-
вати птахів? Коли і скільки коpму викладати? 

Рецепт для лебедів

Добова потpеба їжі одного лебедя-шипуна 
– 800-1000 г. Для одного птаха на добу вида-
ється 270 г пташиного комбікоpму, 130 г зеpна,  
300 г овочів, 150 г чоpного хліба. 

Як зеpнову підгодівлю використовують 
ячмінь, овес (бажано пpоpощений). Птахи 
гарно вживають сирі овочі, перетерті моpкву 
і капусту, варену каpтоплю. Птахам дають 
вівсянку, зваpену разом із каpтоплею. Щодня 
додають до їжі цибулю – 10 г на птаха. 

Можна без особливих зусиль про-
pощувати зеpна. Покласти овес або 
ячмінь у деpев’яний ящик і щодня 
змочувати водою. Протягом 10-12 днів 
з’являться паростки. 

Годувати лебедів бажано тpичі  
на добу. Вранці викладають половину 
добового pаціону, решта розподіля-
ється на рівні частини для денного та 
вечіpнього годування. Їжу виставляють 
птахам на лід у невисоких коpитах або 
в інших випадках – близько від води. 

Рецепт для качок

Підгодівля качок вимагає менше кло-
поту. Ось пpостий pецепт. Обідній стіл для 
цих птахів – харчові відходи з місцевих їда-
лень з додаванням зеpнових компонентів.

Викладати корм треба так, щоб качки 
встигли помітити і з’їсти його. 

У важких умовах зими і голодної весни 
турбота про птахів шляхом оpганізації під-
годівлі – це не тільки гуманний, високо-
моpальний, а й виховний пpиродоохорон-
ний захід. 

Однак бувають випадки, коли дикі 
качки, гуси або лебеді настільки осла-
блені від голоду, що за кілька днів 
неминуче загинуть, якщо не пpийти їм 
на допомогу. У такому випадку вихід 
один: птахів потрібно відловити і пере-
тримати якийсь час у приміщенні. 
Вилов здійснювати потрібно обов’язково  
із дорослими, юннати тільки допомагають. 

Лебедя-шипуна починають ловити тільки тоді, коли ополонка зменшиться 
настільки, що її можна обнести сіткою. Лебедів потрібно вигнати на беpег і там 
накрити сіткою або сачком. Hе можна давати птахам можливість pозбігтися для 
зльоту, на що їм необхідно 6-8 м. Відловлених птахів саджають у ящики або 
мішки з отвором для голови і пеpевозять до найближчої незамеpзлої водойми 
або в місце пеpетримки. Утримання лебедів у приміщенні небажане, до нього 
варто звертатися лише в тому випадку, якщо немає можливості підгодовувати 
птахів у природних умовах. Основна допомога водоплавним птахам – перетримка  
з метою відновлення сил і здатності літати. Тому досить пpотримати їх  
2-10 днів. Інша справа – поранена пташка. Таких треба перетримувати до повного 
одужання. Hевеликі свіжі pани пpомивають однопpоцентним розчином пеpекису 
водню, обробляють йодом і засипають поpошком стpептоциду. Hеобхідний спокій.  
Hе можна, щоб поранена пташка хвилювалася і билася. Для лікування сеpйоз-
них pан потрібна допомога ветлікаря.

Урок 8. Допоможемо птахам узимку!

птахи узимку особливо вразливі через голод та холод. Допоможи  
пернатим перезимувати!
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Для оленів та козуль у годівниці підкладають 
лугове і лісове сіно, злаки. Можна додати корене-
плоди, силос, жолуді, гілки. Але не можна вико-
ристовувати корми в чистому вигляді. Необхідно 
їх змішувати з іншими компонентами, обов’яз-
ково вводити соковиті корми, інакше суха під-
годівля може не перетравитися і тварина загине. 
Вішають віники з верби, осики, берези. Віники 
найкраще заготовляти з середини травня до сере-
дини червня. Рекомендують у кожен віник дода-
вати по 2-3 стеблини полину. Щоб віник став 
«смачнішим», його обприскують розчином кухон-
ної солі. Сушать віники на сонці 1-2 дні. Якщо їх 
змочив дощ – можна вважати, що робота пропала. 
Зберігають віники в добре провітрюваному примі-
щенні. 

Зайцям-білякам викладають віники біля 
осик. Підвішувати їх не можна, адже зайці побо-
яться підходити до віника, що вільно бовтається.  
Для зайців-русаків кормовий майданчик краще 
всього влаштувати на піднесеному відкри-
тому місці, віддаленому від населених пунк-

тів. У землю вбивають півтораметровий кілок і на нього нанизують підсоле-
ний необмолочений вівсяний сніп. Такі годівниці виставляють у різних місцях  
по кілька штук. 

Для лосів головним джерелом їжі є хвоя соснових молодняків, пагони і кора 
верби, дуба, горобини, осики.  Для підгодівлі підрубують пошкоджені дерева (най-
краще осики) з великою кількістю гілок так, щоб при валці комель залишався на 
пні заввишки 1-1,5 м. Для підгодівлі лосів, які ігнорують годівниці, підійдуть від-
ходи лісових рубок – гілки осики, хмиз верби, інших листяних дерев. Їх складають 
у купи, які лосі відвідують протягом усієї зими. У передмістях варто використову-
вати і гілки тополі, що залишилися після підрізання міських насаджень. 

У сніжні зими дуже страждають кабани. Їх улюблена їжа – картопля і кукуру-
дзяні качани. 

Бажано зсипати їх в одному постійному місці ще з пізньої осені, щоб кабани 
звикали до своєї «їдальні». 

Лосі, олені, козулі потребують також мінеральної підгодівлі. Відомо, що зви-
чайна кухонна сіль надає сили тваринам, сприяє активному обміну речовин, росту 
рогів і шерсті. Солонці можна влаштувати у пнях дерев, вирубавши сокирою неве-
лику воронку не нижче 0,5 м. Краще закладати сіль у солонці в сиру погоду, тоді 
вона швидше проникне в деревину пня. 

Обираючи тип солонця, потрібно прагнути до того, щоб сіль була доступна для 
звірів і не вимивалася дощами. На відміну від годівниць, солонці влаштовують 
незалежно від кількості копитних, оскільки природні виходи солі в угіддях рідко 
зустрічаються у достатній кількості. Норм підгодівлі сіллю не існує, перебувати  

Урок 9. Зимова підгодівля звірів
Урок 9

Урок 9. Зимова підгодівля звірів

Життя несправедливе. 
Хижаки люблять травоїдних, 

а травоїдні хижаків – ні.

Взимку потребують підгодівлі не тільки птахи, 
а й лісові звірі, наприклад, лосі, олені, кабани, 
зайці. У лісгоспах та мисливських господарствах 
Донецької області обов’язково проводиться під-
годівля звірів узимку. «Зелена дружина» також 
може долучитися до цих заходів, але зважайте 
на те, що робити це треба тільки спільно з дорос-
лими, адже справу маєте з дикими тваринами, 
які можуть бути небезпечними.

Зимова підгодівля диких тварин має велике 
значення в забезпеченні птахів і звірів відсутніми 
мінеральними речовинами та мікроелементами. 
Проведеними в останні роки дослідженнями 
доведено, що самки, які не отримували в період 
вагітності мінеральні речовини (кальцій, залізо, 
магній), приносять нежиттєздатне потомство,  
а в розвитку самих тварин спостерігаються ано-
малії, або, наприклад, у кабанів народжується  
не 5-8, а 1-2 дитинчати. 

Взагалі підгодівля тварин починається  
у листопаді. Це допомагає привчити їх регулярно 
відвідувати підкормові майданчики. Коли випа-
дає сніг або збільшується його шар, збільшують і 
підгодівлю.

Кабан

Заєць-русак

Козуля

Лось

Май на увазі, що зледенілі овочі 

тварини з’їсти не зможуть, вони 

просто не поміщаються у них в роті 

і не піддаються розкушуванню.

...та взимку

Заєць-біляк влітку...  
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в солонцях вона повинна постійно. Мінеральну підгодівлю тварин найзручніше 
проводити в тих же місцях, де виробляється викладка сіна або кормових дерев.  
Вважається, що солонці потрібні звірині увесь рік.

   Як не треба робити солонці:

 

Навесні працівники лісових господарств дезінфікують землю на майданчиках 
підгодівлі. Зазвичай дезінфекцію проводять 3 % розчином хлористого вапна, а годів-
ниці обробляють марганцівкою з розрахунку 1 чайна ложка на 1 відро води або про-
палюють паяльником. 

У парках і лісових зонах міста люди можуть надати 
посильну допомогу білкам, організувавши відкриті годів-
ниці. Головне – знати, чим годувати білок узимку. 

У природі гри-
зуни із задоволенням 
вживають шишки  
і навіть кору дерев.  
Але якщо є бажання 
піднести тварині 
ласощі, то найкраще 
зупинити свій вибір  
на горішках. З 
великим апе-
титом гризуни 

з’їдять соняшникове насіння, кедрові 
горішки або фундук. Екзотичними горіхами – кешью, фісташками або бразиль-
ським горіхом – годувати не можна. Смажені також давати небажано. До речі,  
від арахісу білки частенько ввідмовляються, а будуть раді фруктам і 
ягодам, особливо в сушеному вигляді. Шматочки яблук, родзинки, курага,  
чорнослив – все це можна запропонувати зголоднілим тваринам. 

Урок 10. жила-була ялинонька і... вмерла в Новий рік
Усі люблять Новий рік, 

лише ялинки його ненавидять!

Друже, давай трохи поринемо в історію, 
адже традиція прикрашати ялинку старо-
давня – їй понад 2000 років. Вважалося, що 
всі дерева наділені силою, бо в них живуть 
добрі духи. Люди прагнули задобрити цих 
духів, розвішуючи на деревах ласощі та пода-
рунки. Вічнозелена ялинка особливо шанува-
лася людьми: вона була священним осеред-
ком, символом відродження й вічного життя. 

Традиція ставити й прикрашати в будинку зрубані ялинки з’явилася 
значно пізніше в Баварії у ХVI столітті. Дерево підвішували під стелею і при-
кріпляли до нього свічки, гірлянди та яблука. А до того часу все було  
з точністю до навпаки: Різдво в Німеччині відзначалося не вирубуванням,  
а насадженням молодих ялинок!

З Німеччини традиція прикрашати різдвяні ялинки помандрувала  
до Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії… Далі цей 
звичай почав розповсюджуватися по землі швидко,  
як степова пожежа. Вже до середини ХІХ століття ялинка 
завоювала всю Європу і стала популярною на американ-
ському континенті, куди перенесли цю традицію німецькі 
поселенці. Лише на Сході звичай вирубувати дерева до 
свята не прижився. Навпаки, тут продовжували шанувати 
приховану в них силу, адже дерево в багатьох східних куль-
турах і нині сприймається як наставник: його необхідно 
слухати, розмовляти з ним, як із людиною. І тому вважа-
ється, що вбите дерево, яке за тиждень-другий перестане 
тішити тебе, – дуже велика й невиправдана жертва святу. 

Історично в Україні Новий рік святкували з Дідухом (при-
крашеним снопом жита, пшениці чи вівса). Ялинки ж почали 
використовувати примусово за часів Петра І. Після його указу 
від 20 грудня 1699 року день «новоліття» (Новий рік), який 
відзначався на Русі 1 вересня, було перенесено на 1 січня. 
Також цар повелів проводити у цей день свято і прикрашати 
вулиці ялинковими, сосновими, ялівцевими гілками та дерев-
цями.

З давніх-давен українським символом новорічних свят 
був Дідух. Виготовляли його в різних регіонах по-різному.  
Як тільки починалися жнива, перші снопи жита, пшениці 
та вівса ставали основою для формування Дідуха. У цьому 
виявлялася триєдність філософії наших далеких пращурів: 
у снопику поєднувалися три різновиди злаків, а внизу роби-
лося трійчасте розгалуження, щоб Дідух стійко тримався  
на покуті, столі чи лаві. 

Урок 9. Зимова підгодівля звірів Урок 10. жила-була ялинонька і...  
вмерла в Новий рікУрок 10

підгодовуй звірів узимку! Це не тільки весело та приємно, це реально може 
врятувати тварині життя!
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Зелене майбутнє лісових красунь – у наших руках! Почни із себе! Зверни увагу 
батьків! Це зовсім не означає відмову від улюблених новорічних свят, навпаки, 
можна весело й цікаво відсвяткувати їх, лишаючи живі ялинки там, де вони будуть 
справді живими, – в лісі. 

спРОбУй:

 Купити штучну ялинку, яка служитиме 
багато років, та й вибір таких новорічних кра-
сунь зараз чималий.

 Маючи власний будинок та двір, можна 
виростити свою ялинку чи сосну, прикрашаючи 
її на новорічні свята. 

 Якщо ти живеш у квартирі багатоповер-
хівки, можна прикрасити ялинку, що росте 
поруч із будинком. 

 Скористатися новою послугою – прокатом 
(покупкою) ялинок у горщиках. Після свят живу 
ялинку можна висадити навесні в ґрунт.

 Прикрасити оселю оригінальним ялинко-
вим букетом, не рубаючи все дерево, адже, щоб 
ялинка виросла на 1 м, потрібно від 3 до 6 років. 

 Виростити кімнатну рослину араукарію різнолисту, яка зовні мало чим від-
різняється від своєї лісової родички – ялинки. 

 Звернутися до українських традицій і разом з друзями чи рідними змайстру-
вати Дідуха. 

 
   Чому б і нам не прикрасити свої домівки зимовим букетом? І хай кожен радіє  
з того, що йому вдалося своєю позицією врятувати зимову красуню!

Прикрашали Дідуха ягодами калини, 
квітками материнки, нагідок, м’яти, 
чебрецю та кольоровими стрічками. Виго-
товлення Дідуха вважалось особливою 
мистецькою роботою.

Для наших далеких предків Дідух 
символізував спадкоємний землеробський 
родовід, поклоніння збіжжю як святині, 
оберегу. Праукраїнці-землероби також 
свято вірили, що лікарські та їстівні рос-

лини мають спільне походження та кровну спорідненість з їхнім родоводом.

У багатьох селах у давнину замість традиційного Дідуха ставили гілку вишні.  
Її відрізали за 10-15 днів до старого Нового року і ставили у глечик з водою. Як тільки 
листочки починали розбрунюватися, гілочку прикрашали колосками, запашними 
лікарськими рослинами, різнокольоровими паперовими прикрасами та стрічками. 

Від історії перейдемо до практики. 
Хвойний ліс – не лише радість очам 
та душі, але й чудовий фільтр повітря. 
Він «виловлює» з атмосфери такі шкід-
ливі речовини, як азот та свинець... 
Ось чому в лісовому повітрі бактерій  
у 300 разів менше, ніж у міському, і нам 
так легко там дихається. 

Щороку в результаті фотосинтезу 
– надзвичайної здатності рослин пере-
творювати сонячну енергію – на Землі 
утворюється близько 150 млрд т орга-
нічних речовин, засвоюється 300 млрд т 
вуглекислого газу й виділяється близько  
200 млрд т кисню. 

Проте щороку до новорічних свят в Україні вирубуються від 1,5 до 5 млн хвой-
них дерев різних розмірів та видів, а сотні тисяч варварським чином позбавляються 
верхівок, які зовні схожі на молоді деревця. Такою кількістю понівечених лісових 
красунь, за підрахунками природоохоронників, можна щороку засадити сотні гек-
тарів лісу. 

Окрім того, площа лісонасаджень катастрофічно зменшується. Наслідком цього 
є виникнення повеней та засух, зсувів ґрунту, руйнування доріг, мостів, комуніка-
цій, знищення орних земель. 

Таке грубе порушення природного балансу призводить до глобальних змін клі-
мату. Спостерігаючи за розколюванням антарктичної криги чи опусканням під воду 
ще однієї острівної держави, слухаючи прогнози екологів про те, що незабаром і  
в нас з’являться не властиві нашій території комахи й нові хвороби, мало хто 
думає про причини цих подій. Проте якщо бути байдужими і залишатися осто-
ронь екологічних проблем, то невдовзі Новий рік буде не лише без ялинок,  
а й без снігу… 

а як рятують лісових красунь…

Американці та англійці на Новий рік прикрашають 
кімнати омелою.

Німці майструють новорічні композиції з шишечок, 
маківок, сухоцвіту та яблук.

Японці складають букети з хвойних гілок і прикрашають їх банти-
ками та ялинковими іграшками.

Угорці підв’язують до стелі ялинкові гілочки з блискучим дощиком.

Австрійці розташовують новорічні композиції на обручах, обгорне-
них фольгою, зі свічками.

Урок 10. жила-була ялинонька і...  
вмерла в Новий рік

 Ариукарія

Збережи життя хвойних дерев у переддень Різдвяних свят! Використовуй 
альтернативні новорічні композиції та прикраси!
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Урок 11. Операція «Ялинка»
Особливу увагу ми хочемо звернути на проведення 

операції «Ялинка». Можливо, тобі та твоїм друзям 
стане у нагоді такий досвід, і ви організуєте подібний 
проект або його елемент у своїй школі, дворі, гуртку. 

Операція «Ялинка» – це досить складна робота, 
що передбачає оперативні рейди в лісництвах, чер-
гування на вокзалах і постах ДАІ, проведення анке-
тувань. Все це, звичайно, під силу лише дорослим. 
Однак є кілька напрямів, у яких з успіхом можуть 
брати участь і юні захисники природи. Це збирання 
викинутих новорічних ялинок для їх утилізації, про-
паганда охорони хвойних насаджень, а також про-
ведення виставки ялинкових букетів та оздоблення 
ними громадських місць із супроводжуючими пла-
катами і закликами. Причому проводити виставки 
зимової ікебани, або ялинкових букетів, особливо 
сподобається дівчаткам. Адже тут можна проявити 
свою майстерність, художній смак, фантазію. 

Виставки зимових букетів надзвичайно близькі до проведення виставок квітів, 
дарів осені, які організовуються товариством охорони природи, товариствами садів-
ників. 

Починати роботу з організації виставки потрібно зі збирання необхідного мате-
ріалу: свічки, свічники, різноманітні вази, корчі, шишки хвойних дерев, лишай-
ники, мохи, вата, різні сухоцвіти (їх можна придбати на ринку, в ботсаду або зібрати  
в полі під час оперативних рейдів), клей, пінопласт, м’який тонкий дріт, пласти-
лін, святкові іграшки, мішура та багато іншого – все це дуже знадобиться. Чим 
ширший вибір матеріалів, тим різноманітнішими будуть букети і легше їх скла-
дати. Тому збирання матеріалу потрібно починати ще у листопаді. Хвойний лапник 
заготовляється у лісництві.

У цей же час потрібно подбати і про майбутнє зовнішнє оформлення виставки. 
Виготовте оголошення про виставку, газету про «ялинкову» проблему та шляхи її 
вирішення, плакати і, найголовніше, – гасла. Без них виставка «німа», багато хто 
сприймає її як просто прикрасу приміщення. Гасла можуть бути найрізноманітніші. 

Виставки новорічних букетів, оформлення вітрин і залів кінотеатрів, будинків 
культури, аптек, магазинів проводяться в останні два тижні грудня. Варто зазда-
легідь домовитися з адміністрацією, з’ясувати умови проведення, ознайомитися 
з інтер’єром. Привозити букети найкраще в спеціально пристосованих для цього 
ящиках. Перед транспортуванням найбільш вдалі композиції фотографуються. 

До оформлення виставок бажано залучати фахівців: дизайнерів, художни-
ків-оформлювачів, квітникарів, людей, які володіють мистецтвом ікебани. Букети 
слід розставляти з урахуванням інтер’єру і, по можливості, на окремих столиках. 
Кожен експонат оформлюється табличкою із зазначенням автора та назви букета 
(«Ніжність», «Жарт», «Зимова казка», «Пісня снігура», «Новорічне диво» тощо). 
Виставку добре дооформити плакатами, гумористичними малюнками на ялин-

кову тематику. Під час роботи виставки необхідно вести чергування, особливо в 
суботні та недільні дні. Черговий повинен стежити за збереженням експонатів, 
відповідати на питання, розповідати про правила складання букетів. Наші поради  
щодо оформлення ялинкових композицій ти знайдеш далі по тексту.

Потрібно також підготувати «Книгу відгуків». Вона дозволить орієнтовно оці-
нити корисність виставки, а також дасть великий фактичний матеріал, який можна 
буде використовувати в подальшій агітації. Під час чергування непогано підраху-
вати середню кількість відвідувачів, відзначити, яка аудиторія була ознайомлена  
з ідеєю організації ялинкових букетів. 

Виставку ялинкових букетів бажано проводити спільно з природоохоронними 
організаціями. Вони допоможуть у закупівлі живих квітів, ваз, свічок, ялинкових 
іграшок, фотоматеріалів; в оформленні гасел, плакатів і оголошень; у заохоченні 
активних учасників.

Досвід проведення подібних заходів є у багатьох громадських екологічних орга-
нізацій. Наприклад, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» про-
тягом 2005-2010 років у м. Києві впроваджувала кампанію «Збережи ялинку»; 
проводилися конкурси ялинкових композицій, малюнків та віршів, організовува-
лися виставки конкурсних робіт та нагородження переможців; розповсюджувалися 
інформаційні листівки та плакати, що привертають увагу до «ялинкової» проблеми.

Організовуючи виставку у себе в школі, бажано в усіх класах розповідати  
про «ялинкову» проблему, ознайомити з розвитком мистецтва ікебани в Японії, 
по можливості використовувати фотографії, слайди. Це можна зробити на класних 
годинах або зайняти 10-15 хвилин уроку з біології. 

Виставка може проходити у форматі конкурсу, в якому братимуть участь учні 
5-11 класів. Переможцям (класам або окремим учням) обов’язково вручаються призи. 
Букети можна використовувати для оформлення зали, де святкуватиметься Новий рік. 

Великий агітаційний поштовх може дати проведення дитячих вуличних вистав, 
святкових маніфестацій, карнавалів, що пропагують ялинкові букети. 

Що відбувається з новорічними ялинками після Нового року? Усім нам це 
добре відомо. Тисячі, мільйони ялинок викидаються у двори, на вулиці, заха-
ращують місто і надовго залишаються там німим докором людям. Фахівці під-
рахували, що тільки у великих містах з мільйонним населенням щорічно йдуть  
у міське сміття (у перерахунку на деревину) близько тисячі кубометрів використа-
них новорічних ялинок. Тисячі кубометрів! І все йде на смітник! Чи є інше рішення 
проблеми? 

Урок 11. Операція «Ялинка»
Урок 11
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Ось кілька ідей, які допоможуть тобі зробити цікаві новорічні іграшки та прикраси прак-

тично з нічого – з пластикових пляшок і мінімуму підручних засобів. 

  

ЗРОбИ сам:  
прикраси з пластикових пляшок

Рішення вже давно є! Ще  
в 1983 році школярі Донецької 
області за ініціативи обласної моло-
діжної газети «Комсомолець Дон-
басу» вперше в СРСР провели опера-
цію «Ялинка», мета якої – збір після 
новорічного свята хвойних дерев  
з метою їх вторинного викори-
стання. Операцію підтримала міс-
цева влада і доручила всім підві-
домчим організаціям допомогти 
провести акцію. 

Перелік заходів щодо утилізації новорічних ялинок: 

1. Насамперед, необхідно заручитися підтримкою місцевої влади. 

2. Заздалегідь знайти підприємства, які можуть виступити як замовники на 
хвойну сировину. Досвід підказує, що ними можуть бути: 

• меблеві фабрики, підприємства з переробки тари, деревопереробні комбінати, 
одним із продуктів яких є технологічна тріска для отримання деревно-стружкових 
плит, або підстилки для худоби; 

• заводи, що виробляють кормові дріжджі; 

• котельні, що використовують хвойні гілки як паливо, матеріал на полях  
для снігозатримання, паливо для теплиць, штучні нерестовища для риб. Є досвід 
заповнення новорічними ялинками ярів з метою попередження ерозії ґрунту. 

Якщо наявні в місті (області) підприємства можуть, але не бажають брати участь 
у переробці новорічних ялинок, необхідно впливати на них за допомогою листів, 
розпоряджень, рішень місцевих органів влади. 

3. Підключення засобів масової інформації необхідне для активізації операції, а 
також кращого інформування населення. 

4. Безпосереднє збирання ялинок починається відразу після закінчення зимових 
канікул, з 12 по 30 січня. Він проводиться учнями шкіл, які стягують їх у шкільні 
двори, на стадіони, на зразок збору металобрухту або макулатури. 

Ялинки збирають по дворах, приносять із дому, з місць проведення новорічних 
свят – клубів, кінотеатрів, шкіл. 

При збиранні й короткостроковому зберіганні ялинок необхідно дотримува-
тися правил пожежної безпеки. Транспорт для вивезення ялинок можуть виділяти 
шефи шкіл, місцеві органи влади, зацікавлені в переробці ялинок підприємства. 
Хід кампанії повинен широко висвітлюватися у засобах масової інформації. Після 
проведення кампанії зі збирання та переробки ялинок необхідно підвести і широко 
висвітлити підсумок, а також відзначити найбільш активних учнів та вчителів 
шкіл, шефів, які виділили транспорт, журналістів тощо.

Ялинку можна прикрасити за допомогою 

ось таких оригінальних куль (в їх основі 

кільця, вирізані з пластикової пляшки,  

а декор можна придумати будь-який): 

Якщо ялинка у вас велика, можна зробити 

для неї золоті дзвіночки:

Сніжинки добре виглядають, якщо є 

можливість пофарбувати їх золотою 

фарбою:

Новорічні підсвічники з пластикових 

пляшок зробити дуже просто: 

Можна зробити прості ялинкові іграшки 

власноруч – і залежно від того, як ви їх 

декоруєте або чим наповните, можна отри-

мати безліч варіантів:

А можна – шишки з пластикових пляшок 

коричневого кольору: 

Ось така куля може стати прикрасою кімнати, 

а кілька куль, підвішених біля входу в буди-

нок, створять незабутню святкову атмосферу: 

Урок 11. Операція «Ялинка»

Залучай усіх оточуючих до операції «Ялинка»! Разом можна врятувати 
цілий хвойний ліс!
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Соковитий помаранчевий колір зберігається  
у ліхтариків фізалісу, який краще засушувати вниз 
плодами, обірвавши все листя. Оксамитовий качан 
рогозу (його часто неправильно називають очере-
том) довго тримає форму, якщо зрізати на початку 
дозрівання. Прикрашають зимову композицію білі, 
ніби снігові пластівці, китиці пухівки. 

Доповнити та прикрасити новорічний букет 
можна строкатим осіннім листям. Гілки різних 
рослин із пожовклим або почервонілим, але ще не облетілим і не висохлим листям 

треба зрізати та поставити в суміш з двох частин води й 
однієї частини гліцерину (якщо немає чистого, підійде 
і косметичний запашний гліцерин). Зрізані кінці гілок 
повинні бути занурені в рідину сантиметрів на п’ять. 
Рослини поступово вберуть суміш води з гліцерином, 
її рівень у посудині знижуватиметься, але підливати  
не варто. Увібравши суміш, гілки збережуть осінні 
кольори аж до весни. Після такої обробки добре вигля-
дають листя берези, горобини, глоду, шипшини, 
каштана, багато трав. 

Дуже добре поруч із хвоєю виглядають усі живі 
квіти (троянди, гвоздики, кали та інші), гілки чагар-
ників – барбарису, горобини, сніжноягідника. Довгі 
голки глоду можна забарвити у яскравий колір або, 
наприклад, наколоти на них будь-які ласощі. Кві-
тучі кімнатні рослини – фіалка, цикламен, квітучі 
кактуси та інші – також вдало вписуються у компо-
зицію. Горщик потрібно прикрити хвоєю, а в землю 
увіткнути красиву хвойну гілку. 

Якщо до композиції входять зрізані квіти, то 
можна поставити їх у флористичну вазу або пляшечку 
з водою і замаскувати мохом, шишками, корою, 
фольгою. Корисно застосовувати спеціальні прийоми, 
що сприяють продовженню й збереженню свіжості 
квітів. Зрізані квіти потрібно тримати в посудині з достатньою кількістю води і  

в темному місці. Щоб рослини, які починають в’я-
нути, знову ожили, їх кроплять водою, потім загор-
тають у вологий папір приблизно на годину. Щоб 
продовжити свіжість квітів, їх стебла треба обрізати 
ще раз у воді так, щоб повітря не потрапило всере-
дину стебла, тоді вода легко буде живити рослини, 
піднімаючись угору по стеблах. Міняти воду також 
потрібно досить часто, але не кожен день. 

Сприяють збереженню свіжості квітів щодня 
деякі спеціальні прийоми. Так, добре присипати 
сіллю зрізану гілку або стебло. Або розбити молот-

Урок 12. Оформлення ялинкових букетів

Новорічний анекдот:

Три стадії дорослішання людини: 
– вона вірить у Діда Мороза;

– вона не вірить у Діда Мороза; 
– вона сама Дід Мороз.

Як створити новорічну композицію? Дуже 
важливо правильно вибрати розташування компо-
зиції і вдало знайти фон. Перевагу віддають спо-
кійному, нейтральному фону, але можливі і кон-
трасти. Розміщуючи новорічні букети в підлогові 
вази, треба пам’ятати про колір і малюнок стін, 
оскільки яскраві букети доречними будуть лише 
на спокійному однотонному фоні; до стін з малюн-
ком пасує лише однотонний сухий букет. 

Складаючи букет, необхідно враховувати, 
що червоний колір має інтенсивний тональ-
ний вплив і завжди рельєфно виділяється. Він 
гарний у невеликій кількості у поєднанні з білим і  
блідо-рожевим тонами. 

Помаранчевий і жовтий кольори вважаються 
найтеплішими й означають життя, світло, радість. 
Наявність синіх забарвлень зменшує теплоту, вони 
належать до найбільш холодних тонів. Синій і бла-
китний кольори добре поєднуються з усіма відтін-
ками жовтого, помаранчевого, ніжним відтінком 
рожевого кольору, а також білим. 

Біле забарвлення в колоритній композиції діє 
нейтрально. Білий колір гармонує з усіма іншими і 
гарний як самостійний. Зелений колір, що знаходиться у шкалі забарвлень посере-

дині, діє на наше око найбільш сприятливо.

Для ялинкових композицій підійдуть садові рос-
лини – кермек, безсмертник, суцвіття гігантської 
цибулі, деревію. У зимових букетах чудово виглядають 
висушені лугові трави (тимофіївка, тонконіг), злаки 
(жито, овес, пшениця, гривастий ячмінь) – їх краще 
збирати, коли колоски ще не пожовкли. Найкраще  
в невеликих кількостях запастися різноманітними тра-
вами і рослинами. 

Злаки збирають і сушать наприкінці літа, коли вони набувають золотистого 
кольору; кермек – у різний час: в момент цвітіння, трохи пізніше та восени. 

Урок 12. Оформлення ялинкових букетів
Урок 12



Друже, ти можеш зробити  
багато корисних справ з охорони природи 

під час зимових канікул.  

Ми наводимо кілька прикладів 
природоохоронних заходів,  які можна 

здійснювати взимку. Сподіваємося,  
вони стануть тобі в нагоді!
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ком зрізаний кінець гілки і втерти в нього галун. 
Нерідко зрізаний кінець гілки підпалюють, поки він 
не стане чорним, а потім відразу ж занурюють у воду 
– так обробляють рослину з товстими стеблами, при 
цьому саму рослину потрібно чим-небудь обгорнути, 
щоб уберегти від дії вогню. Можна занурити стебла 
рослин, таких як троянда, наприклад, на 2-3 хвилини 
в окріп, перед тим як ставити у вазу. У деяких рослин 
спочатку підсушують кінчики, а потім занурюють на 
кілька хвилин в оцет або спирт. Слабкий розчин сір-

чанокислого магнію надає свіжості квітам. Таку ж дію надають борна кислота і 
марганцевокислий калій. Хризантеми, гвоздики і троянди довше зберігаються, 
якщо додати півпігулки аспірину на 3 л води. 

Для найбільш поширених квітів, що використовуються у новорічних компози-
ціях, можна дати такі рекомендації: зрізаний кінець стебла кали присипають сіллю 
або природними галунами; зрізані стебла гвоздики на кілька секунд занурюють у 
спирт; зрізаний кінець троянди підпалюють. 

Якщо живих квітів під рукою немає, їх можна замі-
нити штучними або зробити самим із пір’я, паперу, 
шишок. Наприклад, розрізати шишку поперек, щоб 
лусочки нагадували пелюстки. При складанні компо-
зицій, до яких входять штучні квіти, усе готують заз-
далегідь: розправляють пелюстки квітки, дуже пряме 
стебло злегка згинають, листочки квітки розташову-
ють так, щоб вони не затуляли один одного, а утворю-
вали мозаїку, немов розвертаючись на сонці. До новорічного букета можна включити 
різні за формою і розміром квіти одного відтінку (монохромний букет) або контраст-
них кольорів, наприклад, жовтого і синього, помаранчевого і блакитного. 

Хвойні гілки можна встановлювати у вазах  
з водою, що сприятиме тривалому збереженню ново-
річного букета. Якщо ж гілки не ставляться у вазу, 
а кріпляться до різних природних матеріалів, вико-
ристовуються у настінних і підвісних композиціях 
тощо, то продовжити їх свіжість допоможе такий 
прийом. Нижній кінець гілки змочується і щільно 
обмотується невеликим шматочком поліетиленової 
плівки, який закріплюють ниткою, лейкопластиром 
або ізоляційною стрічкою. Підготовлені таким чином 

гілки простоять, не осипаючись, у 2-3 рази довше. 

Підставки для композицій використовують найрізноманітніші: квіткові вази, 
кошики, всілякі природні матеріали: корчі, зрізи дерев, гриби-трутовики тощо. Най-
частіше замість традиційних ваз успішно використовуються глечики, піали, соусниці.

Сподіваємося, наші поради стануть тобі у нагоді! Тож творчої тобі наснаги!

Урок 12. Оформлення ялинкових букетів чим зайнятися на зимових канікулах?

бОРОТьба ІЗ ЗамОРамИ РИб 

Анекдот:

– До чого ж мені набридло жити в цьому брудному 
ставку! – скаржиться один карась іншому. 

– А ти ухопись за гачок, – заздалегідь  
радить той, – і відразу ж потрапиш у сметану.

Важко зиму-
вати мешкан-
цям річок і озер. 
Настали холоди. 
Сніг укрив землю. 
Річки, ставки 
скуті кригою. 
Чим міцніше мо- 
роз, тим товща 

крига. І буде непереливки рибі під товстим 
шаром льоду. Адже їй не вистачає кисню, 
нічим дихати. І тому взимку часто трапля-
ються риб’ячі замори.

До замору в тій чи іншій мірі схильні 
практично всі дрібні водойми, в яких від-
сутня течія. Слід зазначити, що першими 
гинуть види риб, більш чутливі до нестачі 
кисню (осетрові, окуневі), а також раки, 
молюски (перловиця, беззубка) та деякі 
види водяних клопів.

Зниження концентрації розчиненого  
у воді кисню призводить до кисневого голоду-
вання (гіпоксії) – риби починають активніше 
рухатися, метатися. У результаті потреба  
в кисні у них ще збільшується. Якщо таку 
рибу вдається виловити, то у неї вияв-

Замор риби – різно-

вид екологічного лиха, 

масова загибель риби 

від задухи в результаті 

кисневого голодування, 

викликаного недоліком чи повною від-

сутністю розчиненого у воді кисню або 

появою у воді отруйних речовин.

Ялинковий букет – чудова альтернатива зрізаному новорічному дереву. 
прояви творчість та фантазію!
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ДОпОмОга ВИДРІ

Не шукайте серед тварин ворогів –  
у кожного виду своє завдання у природі.

Європейська річкова видра, або видра зви-
чайна, відноситься до ряду хижих ссавців  
родини куницевих. Ця тварина занесена до Чер-
воної книги України, та в Донецькій області 
вона досить поширена. Видри ведуть сутінко-
во-нічний напівводний спосіб життя. Живуть у 
норах з 1-2 входами, що розташовані під водою 
і над нею, часто займають старі ондатрові та 
боброві житла. Харчуються рибою, амфібіями 
та річковими раками. Не гребують вони реп-
тиліями, водоплавними птахами, гризунами та 
землерийками. Іноді ховають їжу під навісами 
берегів. 

Для видри найважчим періодом року 
є зима. Взимку вона мешкає в тих місцях 
pічки, де не замеpзає вода і можна пір-
нати за pибою. Якщо ж у сильні морози вся 
повеpхня річки вкривається кригою, видpі 
загрожує загибель від голоду. Щоб цього 
не сталося, ти разом із дорослими можеш 
допомогти видpі. Для цього на повільних і 
неглибоких pічках, каналах, де мешкає цей 
звір, встановлюються спеціальні деpев’яні 
загороджувальні споруди. Вони назива-

ються бpуіpи. Призначення бруірів – запобігання утворенню криги. Бpуіp являє 
собою стіну з колод, забитих у дно.

ляється блідість зябер і слизової оболонки 
рота, яка іноді набуває синюшного або бруд-
но-синюшного відтінку. Очі стають мутними. 
Дихання прискорене, рот і зяброві кришки 
відкриті. У результаті кисневого голодування 
утворюється багато недоокислених продуктів, 
у тому числі й молочної кислоти, концентра-
ція якої в крові та м’язах на момент загибелі 
риби досягає 120 мг.

Під час огляду загиблої у резуль-
таті замору риби зазначаються всі 

ознаки кисневого голодування: рот широко відкритий, зяброві кришки під-
няті й сильно відстовбурчені в сторони, зябра розпластані, кров темно- 
вишневого кольору, погано згортається. 

Як же допомогти рибі? Головне – 
робити все потрібно разом із дорос- 
лими: батьками або вчителями. 
Треба прорубати в кризі віконця-о-
полонки, кисень через них надходи-
тиме   до води і змішуватиметься з 
нею. Це врятує рибу. Лунки можна 
рубати за допомогою ломів, льодо-
рубів, різних рибальських пристосу-
вань. Постарайтеся зустрітися з пра-
цівниками рибінспекції або інших 
природоохоронних органів, вони 
покажуть, в яких водоймах лунки 
потрібно робити в першу чергу. Щоб 
лунка довше не замерзала і, віповідно, працювала на збагачення води киснем, в неї 
треба щільно встановити зрізаний очерет та припорошити снігом. 

 

Два типи бруірів – пристосувань з дерев’яних кілків та брусків, – які встановлюються попе-
рек русла річки та викликають бурління води. Внаслідок цього вода не замерзає, а видра має 

вільний доступ до води

чим зайнятися на зимових канікулах?
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Підведення підсумків, нагородження та вручення призів відбулися в торго-
во-розважальному центрі «Кокос», де для кожного учасника приготували невели-
кий сюрприз.

Бpуіpи ставлять не далі ніж за 10 м від ям, де багато pиби і видра зазвичай риба-
лить. Для будівництва беруть колоди діаметром 10-18 см і жеpдини. Всю pоботу 
потрібно закінчити ще до листопада, оскільки опале у воду листя закриває щілини 
між колодами, що підсилює потік води чеpез пpопускний отвір. Наприкінці зими – 
навесні бруіри знімаються.

 
ЗеРНЯТКО ДЛЯ пТашеНЯТКа

Під час зимових канікул юні природоохоронники обов’язково мають звернути 
увагу на підгодівлю птахів. У цій книзі ми вже детально розглядали, як виготовля-
ється годівниця, як її правильно розмістити та чим наповнювати. Зараз хочемо звер-
нутися до ще одного дуже важливого питання. Самотужки всіх птахів не нагодуєш, 

тому своїм прикладом та деякими інформа-
ційними заходами потрібно залучати яко-
мога більше людей, аби допомогти птахам 
перезимувати. Для цього можна організову-
вати різні інформаційні акції та конкурси.

Багато дітей уже має досвід піклування 
про пернатих, адже в школах проводяться 
акції «Годівничка»: діти виготовляють 
годівниці з різних коробок або майструють 
дерев’яні на уроках праці, а потім розвішу-
ють їх навколо школи. 

Гарний приклад організації такої роботи 
в Центрі дитячої та юнацької творчості 

м. Єнакієвого, коли стартувала екологічна акція «Зеленого центру Метінвест»  
під назвою «Зернятко для пташенятка». У ній взяло участь близько 
200 школярів та їх батьків. Дорослі та діти вчилися доглядати за пта-
хами в зимовий період, брали участь у сімейній фотосесії, отримали стар-
товий набір кормів, годівницю, значок та брошуру про зимуючих птахів. 
Ця невелика книжечка містить у собі загадки, вірші та поради для батьків  
про те, як правильно спостерігати за птахами під час прогулянок з дитиною  
на свіжому повітрі. 

У рамках фотоконкурсу «Я допома-
гаю птахам узимку» всі бажаючі зробили 
свої сімейні світлини з годівницею «Зеле-
ного центру Метінвест» та виклали їх  
на сторінці ВКонтакте «Зернятко для пта-
шенятка». Там також можна було знайти 
актуальну інформацію про конкурс. Пріо-
ритет надавався сімейним фото, які містили 
цікавий коментар про те, як потрібно 
піклуватися про зимуючих птахів. Учас-
ники акції додатково навіть надсилали 
свої малюнки, вірші та колажі про те, як і 
навіщо допомагати птахам узимку. 

Ще раз нагадуємо, що  

до всього треба підходити 

зі знанням справи: адже 

неправильно підгодовуючи 

птахів, легко їм нашкодити. 

Не потрібно тримати годівниці постійно 

наповненими, адже деякі птахи пере-

стануть шукати іншу їжу, якщо вони 

завжди можуть поїсти в певній годівниці. 

Годувати їх потрібно до кінця весни, при-

близно до середини квітня.

Плакат присвячений акції «Зернятко для пташенятка»

До акції долучилися не лише діти, а й батьки

Усі учасники фотоконкурсу отримали  
грамоти та подарунки

чим зайнятися на зимових канікулах?
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спРОбУй:

 Надавай перевагу більш екологічним 
видам транспорту, а також, по можливості, 
використовуй велосипед та ходи пішки.

 При виборі паперової або дерев’яної 
продукції орієнтуйся на маркування «FSC», 

яке свідчить, що вирубка лісу для 
виготовлення паперових виробів 
здійснювалася з лісових госпо-
дарств, які дбають про раціональне 
використання та відновлення лісів.

 Обирай продукцію, кращу для здоров’я 
та дружню до довкілля.

Продукція з покращеними екологічними 
характеристиками, яка пройшла сертифіка-
цію на відповідність екологічним стандартам 
згідно з ISO 14024, маркується знаком певної 
країни (країн) світу.

 Знаки екологічного маркування:

Крім знаків екологічного маркування, на упаковці також можна знайти інфор-
мативне декларування екологічного характеру, зроблене самими виробниками, які 
гарантують достовірність такої інформації. Прикладом можуть бути такі деклара-
ції: «вміст повторно переробленого матеріалу», «придатний для повторного переро-
блення», «придатний для компостування», «розбірна конструкція» тощо.

Урок 13. екологічно дружнє споживання
Анекдот:

– Вживання якого продукту призводить до ожиріння? 
– На ціннику якого написано: «Безкоштовно».

Усі ми є споживачами й усі ми прагнемо споживати якісне та корисне. Але не 
завжди ми отримуємо те, на що сподівалися, а іноді споживання неякісних продук-
тів призводить до суттєвого погіршення стану здоров’я.

До цього ж ми постійно перебуваємо під впливом різноманітних товарів, прила-
дів, матеріалів, якими себе оточуємо, і не завжди ці впливи є безпечними.

Оціни середовище, в якому ти живеш, що і як ти споживаєш. Чи можна жити 
здорово, якщо споживати забруднені харчові продукти та знаходитися під впливом 
шкідливих речовин, випромінювань, шуму тощо.

Багато хто з нас розуміє, що ні, але при цьому лишається пасивним у сподіванні 
на те, що всі проблемні питання вирішать політики, державні службовці, екологи 
та товаровиробники.

Так, дійсно, згідно з чинним законодавством виробники і постачальники повинні 
пропонувати та надавати послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг про-
дукцію вітчизняного або іноземного походження, що є безпечними для життя та 
здоров'я людини, тварин, рослин, забезпечувати охорону довкілля та природних 
ресурсів, запобігати недобросовісній конкуренції.

Держава повинна забезпечувати контроль за дотриманням цієї норми. Але 
при цьому варто зазначити, що на сьогодні в нашій державі досі існує понад  
14 000 застарілих стандартів, розроблених до 1991 року, що потребують перегляду; 
норми безпеки, переважно, значно нижчі, ніж в інших країнах, у т.ч. країнах-су-
сідів – Європейського Союзу, Росії, Білорусі, та й система ринкового нагляду є нее-
фективною і потребує докорінних змін.

Така ситуація потребує більш свідомого ставлення споживача при виборі якіс-
них харчових продуктів, промислових товарів, виробів, послуг... і навіть об'єктів 
нерухомості.

Для цього, перш за все, необхідно оволодіти певним набором правил та вміти 
орієнтуватися серед різноманітних знаків і позначень, якими маркується продукція.

Отже, орієнтуйся на більш якісне, безпечне та дружнє до довкілля.

Задля цього радимо тобі скористатися пам’яткою спожи-
вача, яку ти знайдеш у вкладці. Цю кишенькову книжечку 
з розшифровками позначок на упаковках можна носити із 
собою, наприклад, у гаманці.

Розумно споживай та дбай про довкілля!

Природні ресурси не є безмежними. Заощаджуючи їх, ми 
свідомо зменшуємо забруднення довкілля та заощаджуємо кошти. Тож, не забу-
вай користуватися у повсякденному житті порадами, про які ти дізнався з уроків, 
присвячених енергозбереженню та управлінню відходами.

Урок 13. екологічно дружнє споживання
Урок 13

Екологічний вид транспорту – 

транспортні засоби, що використо-

вують для руху переважно елек-

тричні двигуни.

Головною вимогою, що стоїть перед 

конструкторами й винахідниками, 

є пошук шляхів зниження викидів 

забруднюючих речовин та мініміза-

ція негативного впливу на природу.

 

Tesla Roadster, REVAi та Th!nk 
City на безкоштовному паркуванні 
та зарядна станція в Осло, Норве-
гія. У країні найбільше власників 
електричних авто на душу насе-
лення у світі.

ЄС України Країн Північної 
Європи 

Німеччини США

Термін «стале споживання та виробництво» вперше було використано на Конфе-

ренції ООН з питань з навколишнього середовища і розвитку в 1992 році. Тоді 

на офіційному рівні було визнано зв’язок між деградацією навколишнього сере-

довища й виробництвом і споживанням товарів та послуг.

Стале споживання – це використання товарів і послуг, що задовольняють основні потреби та 

підвищують якість життя з мінімальним використанням природних ресурсів і найменшою 

шкодою для навколишнього середовища.
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притримуйся правил здорового 
харчування!

Правильне харчування сприяє 
росту та розвитку організму, забезпе-
чує нормальний фізичний і психічний 
розвиток, підвищує імунітет та жит-
тєві сили.

Для формування збалансованого 
раціону радимо скористатися пірамі-
дою здорового харчування. Піраміда 
відображає пропорції різних видів 
продуктів в оптимальному раціоні 
здорової людини.

Варто також пам’ятати, що необ-
хідно споживати таку кількість їжі, 

що відповідає витратам енергії упродовж дня. Ненаситність і переїдання можуть 
призвести до зайвої ваги та різних недуг.

Здорове харчування захищає людину від безлічі хвороб, зміцнює імунітет до 
деяких хвороботворних факторів, підтримує на стабільному рівні масу тіла.

Анекдот:
Дружина посилає програміста за про-

дуктами: 
– Купи палку ковбаси, і якщо будуть 

яйця, візьми десяток. 
Програміст у магазині: 

– Дайте мені, будь ласка, палку ков-
баси. Спасибі. А яйця у вас є? 

– Є. 
– Тоді ще дев'ять палок ковбаси. 

Пам’ятай, що для здорового харчу-
вання слід обирати безпечні та якісні хар-
чові продукти.

Свіжість натуральних продуктів – 
овочів, фруктів, м'яса, риби – ще не означає 
їх безпечність та якість. Харчові продукти 
можуть бути результатом генної інженерії 

(ГМО), забруднені важкими металами та радіонуклідами, містити залишки нітратів 
і пестицидів або антибіотиків та гормональних препаратів. Придатні до вживання за 
терміном та зовнішніми ознаками продукти переробки і напої можуть містити потен-
ційно небезпечні та підозрілі харчові домішки, поки що не заборонені в Україні.

Виявити наявність цих речовин у продуктах без лабораторних досліджень майже 
неможливо. І кожен з нас несе відповідальність за себе, власне здоров’я і харчі, 
якими він живить свій організм.

Будь-який харчовий продукт переробки містить харчові домішки, до яких відно-

сяться і сіль, лимона чи оцтова кис-
лота та інші, які традиційно засто-
совуються людством тисячоліття 
для приготування їжі. Але розвиток 
хімічної та харчової промисловостей 
надав можливість виробникам засто-
совувати і сотні харчових домішок 
синтетичного походження, біль-
шість з яких при постійному вжи-
ванні викликає низку хронічних 
захворювань.

У разі, якщо в тебе немає мож-
ливості обрати екологічно чи орга-

нічно сертифікований продукт, варто звернути увагу на маркування з індексом «Е» 
(загальноприйнята практика маркувати харчові добавки з індексом «Е» з номером за 
класифікатором Європейського Союзу).

Завдання кожного споживача – орієнтуватися у маркуванні та складі продуктів і 
мати уяву про ті чи інші домішки, які можуть поступово руйнувати організм людини.

Обираючи продукти, надавай перевагу сертифікованим органічним продуктам або 
маркованим знаком екологічного маркування.

Замість того, щоб викидати картонні трубочки від паперових 
рушників або туалетного паперу, пропонуємо створити своїми 
руками чудові підставки під олівці. 

Залучи до роботи молодшого брата чи сестру!

Все, що потрібно для виготовлення, це паперові трубочки, папе-
ровий скотч, клей ПВА, кольорові нитки або пряжа, ґудзик і 
ножиці. Щоб було зручно майструвати, виміряй потрібну дов-
жину трубки та розріж її. Потім скотчем заклей один кінець 
труби, щоб вийшло дно. 

Наступний етап – намотування ниток. Для цього на низ циліндра наноситься клей невели-
кою смугою, потім намотуються 3-4 оберти ниток. Після того як шар клею закінчується, по- 
вторюємо знову: клей, намотування ниток... У процесі можна змінювати колір ниток. І так 
повторюємо, поки не заповнимо всю поверхню. 

Потім вирізаємо з фетру або товстої кольорової тканини листочки і кружечки, пришиваємо  
на них ґудзик кольоровими нитками та клеїмо поверх намотаних ниток декоративну квіточку.

ЗРОбИ сам:  
майструємо з відходів!

будь вимогливим споживачем! Купуй менше та якісніше! Це змусить вироб-
ників товарів і послуг вдосконалюватися та бути екологічно і соціально  
відповідальними.

Урок 13. екологічно дружнє споживання

Органічні продукти – продук-
ція сільського господарства 
та харчової промисловості, 
виготовлена відповідно до 

затверджених правил (стандартів), які 
передбачають мінімізацію використання 
пестицидів, синтетичних мінеральних 
добрив, регуляторів зростання, штучних 
харчових добавок, а також забороняють 
використання ГМО. 

Маркування органічних продуктів:

     США     Європейський Союз   Україна

Æèðè, öóêîð, ñ³ëü

Õë³á, êàø³, ìàêàðîíí³ âèðîáè

Ì’ÿñí³ òà 
ðèáí³ ïðîäóêòè

Îâî÷³Ôðóêòè

Ìîëî÷í³
ïðîäóêòè
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Урок 14. Фізичне забруднення навколишнього середовища

– Яка у вас в селі добра екологія! 
– Це у вас в місті екологія, а тут – природа!

Крім звичного нам хімічного забруднення довкілля, існують і фізичні чинники 
негативного впливу на довкілля. Серед таких: електромагнітне випромінювання, 
акустичне та теплове забруднення. Ці чинники особливо відчувають жителі вели-
ких міст.

На кожного з нас щоденно діють різноманітні електромагнітні поля. Вони мають 
природне походження (наприклад, електричне і магнітне поле Землі), а можуть 
створюватися штучно – електричними приладами. Перші (природні) поля – слабкі 
і нешкідливі для організму людини. А штучні електромагнітні хвилі справляють 
негативний вплив на здоров’я людей.

 
Якби електромагнітні хвилі були видимими,
 співробітники офісів не ходили б на роботу.

На думку Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
вплив електромагнітного випромінювання на організм 
людини є одним з найзначиміших чинників стану її 
здоров’я у внутрішньому середовищі помешкань. Адже 
людина сама є електромагнітним «приладом» і має 
власну, притаманну їй частоту вібрацій внутрішніх орга-
нів. Додаткові коли-
вання викликають 
функціональні роз-
лади у роботі вну-
трішніх органів і 
призводять до утво-
рення патологій.  

Ознаки впливу електромагнітного випромі-
нювання:

● втомлюваність, рівень якої не відповідає 
виконаній роботі;

● зміна складу крові;

● розлади гормональної системи. 

 
Тривала дія навіть слабкого випромінювання знижує імунітет, викликає пору-
шення у роботі нервової та серцево-судинної систем, викликає руйнування сітківки 

Урок 14. Фізичне забруднення  
навколишнього середовищаУрок 14

ока, прискорює процес руйнування зубів. Електромагнітні імпульси впливають  
на роботу головного мозку і порушують зв’язок «гіпофіз – гіпоталамус».  
Ризик захворювання лейкозом підвищується, якщо працювати за комп’ютером 
1,5-2 години на добу. 

50 хвилин перебування перед увімкненим телевізором чи монітором комп’ютера 
знижує рівень запам’ятовування інформації у 1,5 раза.

Навіть вимкнуті, проте приєднані до електромережі побутові прилади випромі-
нюють значні хвилі (а холодильник випромінює менше, коли починає працювати). 
Особливу електромагнітну небезпеку створюють бокові та задня стінки моніторів  
з електронно-променевою трубкою та задні стінки мобільних телефонів. 

Погіршує ситуацію неправильне розташування побутової техніки. Якщо кілька 
приладів розміщені поряд, випромінювання нашаровується. У цій зоні поле під-
силюється. Від телевізора і монітора утворюється поле у вигляді вісімки: кільця 
розташовані перед монітором та задньою стінкою. Тому ці прилади повинні розта-
шовуватися на відстані понад 1 м один від одного. А дивитися на телеекран бажано 
з відстані, не меншої ніж 5 діагоналей. 

Пральні машини, пилососи, 
кухонні електроприлади створюють 
незначні поля, оскільки «вдягнені»  
у металеву оболонку. Проте одночасна 
робота на обмеженому просторі (кухні) 
кількох приладів створює неспри-
ятливі умови для перебування там 
людей. Тому перед вмиканням елек-
троплитки, електроножа, комбайна, 
мікрохвильової печі, телевізора та 
пральної машини, що стоять на кухні, 
подумайте: можливо, салат можна 
нарізати вручну?

Особливу небезпеку створюють 
невеличкі електроприлади, що не ма- 
ють захисних металевих оболонок і 
використовуються нами практично 
щодня (й по кілька разів на день). 
Йдеться про фени, електробритви, 
мобільні телефони.

Електромагнітне випромінювання утворюється не тільки в наших оселях, а й 
поблизу ЛЕП, трансформаторних підстанцій, радіотехнічних об’єктів, мереж елек-
тротранспорту тощо.

Значення електричного поля поблизу потужних ЛЕП (понад 1000 кВ) переви-
щують норму в 20 разів. Електромагнітне випромінювання ЛЕП створює значну 
небезпеку для здоров’я людини. Тому наближатися до них ближче, ніж за 50 м,  
не варто. 

Базовими для ство-

рення єдиного євро-

пейського стандарту 

безпеки від електро-

магнітного випромі-

нювання є нормативи, прийняті  

у Швеції. Вони найжорсткіші 

у світі. Наші стандарти значно 

«м’якші» за європейські і до того 

ж враховують не всі сторони нега-

тивного впливу. 

Зовні потужність ліній 

електропередач (ЛЕП) можна 

визначити за кількістю проводів 

чи ізоляторів у гірлянді.  

Так, якщо ЛЕП однодротова, її потужність 

менша за 330 кВ, дводротова – 330 кВ, 

тридротова – 550 кВ, чотиридротова – 

750 кВ; 6-8-дротова лінія має потужність 

1150 кВ. 

Напругу малопотужних ЛЕП можна 

визначити за кількістю ізоляторів: 

15 штук – 220 кВ, 6-8 штук –  

110 кВ, 3-5 штук – 35 кВ, 1 штука –  

10 кВ.



88 89

Однак міський шум – один 
з найвідчутніших факторів 
впливу на здоров’я і самопо-
чуття людини. Проблема не в 
тому, що він є, а в тому, що він 
перевищує фізіологічно допу-
стимі норми і, на жаль, діє 
постійно. Допустимий шум – це 
той, що, діючи впродовж три-
валого часу, не викликає зни-
ження гостроти слуху і забез-
печує задовільну розбірливість 
мови на відстані 1,5 м від того, 
хто говорить. 

Шум негативно впливає на всі живі істоти, 
в тому числі і на людину. Так, під час пере-
бування у шумовому фоні у 70 дБ розлаго- 
джуються нервова та ендокринна системи,  
90 дБ – порушується слух, 120 дБ – з’явля-
ється нестерпний фізичний біль, який при  
140 дБ сягає больового порогу. Смертельно 
небезпечний шум – більше за 160 дБ.

Постійний фон навколишнього середовища 
знаходиться у діапазоні 35-60 дБ. Тихий шепіт 
чи шелест листя на відстані 1 м мають силу 
звуку 10-15 дБ, цокання годинника – 30, вода, 
що тече з крана, створює шум у 40-45 дБ. Теле-
візор здатен створити шум у 80-95 дБ, відбій-
ний молоток – 120 (на відстані 1 м). Спосте-
реження фахівців свідчать, що на концертах 
рок-гуртів у перших рядах звук сягає 118-120 
дБ, у задніх – 100-110 дБ.

Захистити свою оселю від елек-
тромагнітних полів, створюваних 
ЛЕП, фактично неможливо. Най-
кращий вихід – уникати випро-
мінювання, оселяючись подалі. 
Житло має споруджуватися з ура-
хуванням санітарно-захисних зон 
ЛЕП, залежно від їх потужності. 
Якщо напруга ЛЕП – 330 кВ, то 
санітарна смуга становитиме 20 м, 
500 кВ – 30 м, 750 кВ – 40 м, а при 
1150 кВ – 55 м. 

Міський шум також погіршує якість навколишнього середовища й негативно 
позначається на здоров’ї. 

Шум – сукупність різноманітних звуків, які швидко змінюються за частотою й 
силою; глухі звуки, що зливаються в одноманітне незлагоджене звучання; звуки, 
що сприймаються органами слуху людини як небажані сигнали і заважають сприй-
няттю мови, музики, відпочинку, роботі. 

Людина не може нормально 
почуватися в абсолютній тиші. 
Власники деяких зарубіж-
них компаній були змушені 
відмовитися від застосування  
в офісах технологічних новинок 
(спеціальних вікон, покриття 
підлоги, стінових матеріалів 
тощо), які зробили офіси повні-
стю непроникними для зовніш-
нього шуму. Відсутність звич-
них звуків дезорієнтовувала 
співробітників і знижувала 
ефективність їх роботи. 

Альтернативна думка: Деякі фахівці вважають, що шкідливий вплив 

електромагнітного випромінювання перебільшений (окрім тих ситуацій, коли 

людина постійно перебуває у зоні сильного випромінювання) і рекомендують 

ставитися до цієї проблеми стриманіше, за принципом «вовка боятися – у ліс 

не ходити». Мовляв, такі поля в умовах міста знаходяться майже всюди, і оскільки ми  

не можемо вплинути на них, не варто й перейматися.

Навіть вузькі смуги та однорядні дерево-чагарникові насадження знижують 

рівень міського шуму. Різні породи дерев і чагарників мають різну шумозахисну 

здатність. Найвищим показником характеризуються клен, тополя, липа, в’яз. 

Густі насадження або групи дерев поглинають більше шуму, ніж розріджені. 

Поглинають шум і міські газони: шум у міському житловому кварталі буде дещо нижчий за 

наявності трав’яного покриву, ніж за його відсутності.

Допустимий діапазон шумів всередині 

приміщень такий: 

 

Для відпочинку (сну) – 30-45 дБ.

Для розумової праці – 45-55 дБ.

Для лабораторних досліджень – 50-65 дБ.

Для виробничих цехів, гаражів, магазинів – 56-70 дБ.

Для житлових кімнат – 30 дБ.

Для прибудинкових територій – 45 дБ.

Урок 14. Фізичне забруднення  
навколишнього середовища



90 91

Встановлено, що молодь витримує більш інтен-
сивний шум, ніж люди віком 40-50 років (чи завжди 
нарікання твоїх старших родичів або сусідів на силь-
ний шум є несправедливим?).

 Важливим чинником негативного впливу шуму 
на організм людини є не лише його інтенсивність, 
а й час дії. Так, постійний вуличний шум інтенсив-
ністю 70-80 дБ спричиняє розлади сну у 55-65 % 
жителів великих міст і призводить з часом до чис-
ленних хвороб. Пристосуватися чи звикнути до шуму 
неможливо. Навіть якщо він не заважає, це не озна-
чає, що він не діє. Шум провокує стрес і, крім пору-
шень діяльності ЦНС, викликає руйнівні процеси  
в органах і тканинах організму. Особливо небезпеч-
ним є шум, який виникає як поодинокий імпульс  
(на зразок удару у дзвін) і постійно повторюється. 

Головним джерелом акустичного забруднення у місті є автотранспорт – кожний 
другий житель міста страждає від його шуму.

Теплове забруднення в містах характеризується підвищенням температури пові-
тря й геологічного середовища порівняно з територією за межами міста. 

Різниця температур між містом та приміською 
зоною іноді може сягати 5 °С. Тепловий вплив міста 
відчувається навіть на висоті у 100-500 м. Темпера-
тура повітря підвищується в напрямі до центру, де 
утворюється «пік острова тепла» з максимальною 
температурою повітря. Це відбувається й через «піді-
грів» повітря підприємствами та автомобілями, підви-
щену тепловіддачу від житлової забудови, порушення 
балансу сонячної радіації внаслідок забруднення 

атмосфери й надмірну заасфальтованість доріг. 

Іноді утворюються декілька таких «островів», обумовлених наявністю промис-
лових підприємств і щільною забудовою. Область підвищеної температури в місті 
«розривається» парками, водоймами, луками та іншими місцевостями, вкритими 
рослинністю. 

Через утворення «острова тепла» у місті спосте-
рігається явище «міського бризу»: тепле повітря  
над центром піднімається вгору, а на його місце над-
ходить прохолодніше з околиць. Здавалось би, це 
позитивне явище, однак на околицях міста розташо-
вані промислові підприємства...

По горизонталі:

3. Забруднення, пов’язане з проникненням у ґрунт 
і розмноженням у ньому небезпечних для людини 
організмів.

7. Стійка, саморегульована, просторово обмежена 
природна система, в якій функціонально взаємо-
пов’язані живі організми та навколишнє середовище.

11. Сукупність методів контролю екологічних обме-
жень при соціально-економічному розвитку країни, 
регіону світу чи людства у цілому.

По вертикалі:

1. Сукупність процесів і явищ, пов’язаних з перемі-
щенням та виходом на поверхню магматичних мас, 
супроводжуючих газів і водяної пари.

2. Культивування на незайманих ділянках терито-
рії населених місць дикорослих або окультурених 
рослин для поліпшення якості середовища.

4. Водна оболонка землі, яка включає води світового 
океану та води суходолу.

5. Внесення в природно-антропогенне середовище, 
виникнення у ньому нових, не характерних для 
середовища фізичних, хімічних, біологічних речо-
вин, агентів, які негативно впливають на людину і 
живі організми.

6. Організми з низькою пристосованістю до змін 
середовища (орхідеї, форель, далекосхідний рябчик, 
глибоководні риби).

8. Властивість деяких хімічних елементів, сполук 
і біогенних речовин згубно впливати на живі орга-
нізми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) та 
здоров’я людей (бензапірен, важкі метали, кислотні 
сполуки, оксиди азоту, сірки).

9. Сукупність методів і засобів отримання корисних 
для людини продуктів та явищ за допомогою біо-
логічних агентів (виробництво ліків, антибіотиків, 
дріжджів, виведення мікроорганізмів, бактерій, які 
продукують білок, або газ, або тепло тощо).

10. Співтовариство живих організмів та середовища 
існування, що становить єдине ціле на основі харчо-
вих зв’язків і способів отримання енергії.

Відповіді на кросворд на стор. 95

еКОЛОгІчНИй КРОсВОРД

Урок 14. Фізичне забруднення  
навколишнього середовища

Техногенне навантаження негативно впливає на довкілля та здоров’я меш-
канців населених пунктів. Людина може пристосуватися до змін у навко-
лишньому середовищі, а може змінити ситуацію на краще. Вибір за нами!
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Урок 15. Заповідання території
Урок 15

Урок 15. Заповідання території 
Найефективнішим способом досягнення збереження і відновлення природних 

комплексів та об’єктів є організація територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Сьогодні в Донецькій області створено 112 об’єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного і місцевого значення загальною площею 91,7 тис. га, що стано-
вить 3,46 % її території. Присутні 10 із 11 категорій територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду, що передбачені Законом України «Про природно-заповідний 
фонд України». Наявні біосферні заповідники. За площею переважають Національ-
ний природний парк і регіональні ландшафтні парки, які передбачають не тільки 
охорону природних комплексів та об’єктів, а й створення умов для організованого 
туризму, відпочинку населення у природних умовах, проведення еколого-просвіт-
ницької діяльності. Такий статус більш прийнятний для густонаселеного регіону, 
яким є Донеччина, і суттєво відрізняється від інших категорій природно-заповід-
ного фонду: природних заповідників, заказників, пам’яток природи, заповідних 
урочищ, де діють жорсткі охоронні правила.

Заповідник «Кам’яні Могили»

Заказник загальнодержавного значення «Білосарайська коса»

Заповідник «Хомутовський степ»
Свято-Успенська Святогірська Лавра на території  

Національного природного парку «Святі гори»
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За кількісним складом у Донецькій області переважають заказники місцевого 
значення. Вони, на відміну від заповідників, можуть бути постійними або тимчасо-
вими; у заказниках можливе часткове взяття під охорону тварин, рослин та інших 
природних ресурсів.

Залежно від характеру, мети організації та необхідності режиму охорони заказ-
ники поділяють на:

● ландшафтні

● лісові

● ботанічні

● загальнозоологічні

● орнітологічні

● ентомологічні

На території заказників існують певні обмеження та заборони. Господарську, 
наукову та іншу діяльність проводять із дотриманням загальних вимог до охорони 
навколишнього природного середовища.

Користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, оголоше-
них заказниками, зобов’язуються забезпечити режим їх охорони та збереження.

Створення заказників під силу місцевій громаді. Розпочинати варто з виявлення 
перспективних місць для організації охорони. Звертають увагу на унікальність, 
красу території чи об’єкта, наявність рідкісних видів тварин і рослин, місць скуп-
чення тварин на гніздівлі, зимівлі, шляхах міграцій; необхідність спеціальних охо-
ронних заходів; можливість організації природної території та реальність охорони. 

Далі йдуть досить складна робота компетентних людей з оформлення, подання  
у відповідні органи та супровід документів на створення заказника. 

Однак якщо з якоїсь причини створити державний заказник не вдається, можна 
зробити громадський (шкільний). 

Площа шкільного заказника визначається природними умовами місцевості, 
його цінністю і може коливатися від 2-3 га до 30 і більше, як, наприклад, шкіль-
ний заказник Харківського палацу школярів, – до 1 га в умовах міста.

Обговоривши можливість організації шкільного заказника й отримавши «добро» 
лісництва або керівництва підприємства-землекористувача, можна перейти до скла-
дання його проекту. Він включає карту-схему, фотографії, опис (видовий склад, 
кількість) тварин або рослин, вплив (позитивний, негативний) на цю ділянку 
людини. 

Після складання проекту шкільного заказника укладається угода, на підставі 
чого адміністрація господарства та керівництво школи (станції юннатів) беруть  
на себе певні зобов’язання щодо створення, утримання та охорони заказника. 
Лісгосп, наприклад, зобов’язується виставити на кордонах заказника спеціальні 
стенди, школа – проводити навесні патрулювання. 

Підписавши угоду, школа і землекористувач звертаються до місцевих органів 
влади з проханням прийняти рішення про організацію шкільного заказника.

У такому рішенні перелічуються господарські дії, які заборонені на території 
шкільного заказника, – меліорація, випас худоби, посадка дерев тощо. Рішення 
влади широко розповсюджується: про нього повинні знати не тільки учні школи, 
але й усі місцеві жителі. Тому бажано розмістити в районній газеті спеціальну 
замітку, розповісти про заказник на місцевому телебаченні та радіо. Біля охоронної 
природної території встановлюються спеціальні покажчики, щити з попереджу-
вальними написами. Межі заказника можна позначити глибокою борозною, про-
ораною плугом, у лісі обнести дротом і зробити фарбою мітки на крайніх деревах.

Створення шкільного заказника – це ще півсправи. Як свідчить досвід, багато 
заказників та пам’яток природи існує лише на папері. Тому потрібно постійно онов-
лювати їх огорожу і стенди, якщо є необхідність, упорядковувати територію заказ-
ника. Дуже важливо проводити патрулювання, охороняти заказник від порушни-
ків заповідного режиму. А то ж як буває, – тільки створили, скажімо, ботанічний 
заказник, а місцеві селяни вже пасуть у ньому кіз, збирають рідкісні рослини. 
І тому так важливо вести роз’яснювальну пропагандистську роботу, пояснювати 
жителям сусідніх сіл важливість природного об’єкта.

Махатма Ганді казав: «Світ досить великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, 

але занадто малий, щоб задовольнити людську жадібність». Влаштуйте дискусію з друзями 

щодо цього твердження або зробіть таку тему в блозі чи на сторінці вашої «Зеленої дружини»  

у соціальній мережі. Також можна влаштувати конкурс творів на цю тему.

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ:  
Задумайся про своє місце на планеті!

● іхтіологічні

● гідрологічні

● загальногеологічні

● палеонтологічні

● карстово-спелеологічні

Урок 15. Заповідання території

Відповіді на кросворд зі стор. 91 по вертикалі: 1. Вулканізм. 2. Озеленення. 4. Гідросфера. 
5. Забруднення. 6. Стенобіонти. 8. Токсичність. 9. Біотехнології. 10. Екосистема.  
по горизонталі: 3. Біологічне. 7. Біогеоциноз. 11. Екополітика.

Організація територій та об’єктів природно-заповідного фонду допомагає 
збереженню біорізноманіття. чим більше таких об’єктів буде в Україні, 
тим багатшим буде наш тваринний та рослинний світ!
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Урок 16. Збережемо первоцвіти!
Щоразу весна дивує нас пробудженням 

природи. Усе навкруги починає спішно готу-
ватися до того, щоб жити і радіти теплу. 
Скидають з себе сонне заціпеніння комахи 
та птахи. Виходять зі своїх сховищ звірі, 
відчувши потепління. Розцвітаюсь перші 
квіти, лопаються бруньки на деревах. 
Дзвенять струмки, зеленіє перша трава – 
все викликає бажання милуватися природою.

Проте початок 
весни – золота 
пора для «квітко-

вих» браконьєрів. Близько 20 мільйонів пролісків зни-
щують щороку в Україні саме на початку весни. 

Державна екологічна інспекція проводить щорічну 
традиційну акцію «Первоцвіт» –  у період з лютого по 
червень здійснюється посилений державний контроль у 
сфері збереження рідкісних та червонокнижних рослин.

Зокрема Державною екологічною інспекцією  
у кожному регіоні спільно з лісгоспами та міліцією створюються оперативні групи, 
організовуються рейдові перевірки, щоб припинити збір і торгівлю зникаючих перво-
цвітів. Рейди проводяться у місцях збору та збуту декоративних рослин, на шляхах 
перевезення та в пунктах пропуску через державний кордон. Порушники притягуються  

до адміністративної відповідальності за ст. 88-1 
та ст. 90 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення – штраф до тридцяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн) 
з конфіскацією незаконно добутого.

Зазвичай обсяги незаконної торгівлі пер-
воцвітами особливо зростають напередодні 
свят, зокрема 14 лютого і 8 березня.

У результаті акції «Первоцвіт» в останні 
роки продаж лісових квітів у деяких містах 
України вдалося скоротити. Наприклад, у 
Києві за сезон продавали до 5 мільйонів штук 
лісових квітів, а зараз цей «обіг» становить  
400 тисяч. «Загалом в Україні первоцвіт-

Урок 16. Збережемо первоцвіти!
Урок 16

ний бізнес поставлений на широку ногу, – кон-
статує еколог Володимир Борейко, керівник 
Київського еколого-культурного центру. «Львів, 
Одеса, Донецьк буквально завалені підсніжниками.  
У магазинах, різних ресторанчиках – скрізь їх 
повно. Це жахливо, бо один Київ не вирішить цього 
питання, треба контролювати цей бізнес і в інших 
містах. А там, на жаль, зусиль Держекоінспекції не 
вистачає. У нас є спостерігачі, які ведуть моніторинг. 
Ми знаємо, що підсніжники продаються букетами  
по 50 квітів. Шафран – десь по 25 квіток у букеті. 
Загалом по продажу первоцвітів: підсніжників про-
дають найбільше – десь 70 %, 20 % – це шафрани та 
інші – сон-трава, білоцвіт, проліски і цикламени».

 Як зазначає завідувач відділу екології фітосистем 
Інституту ботаніки Яків Дідух, в останньому виданні 
Червоної книги на 30 % збільшилася кількість рослин, 
що перебувають під загрозою або на межі зникнення.  
Рослинами, які потребують захисту в першу чергу, 
є і первоцвіти. «Коли обговорювалася нова редак-
ція Червоної книги, була думка, що підсніжник заносити в неї не потрібно,  
адже його є досить багато в деяких місцях. Але підсніжники знищуються вели-
кими кількостями, а людей потрібно привчати до того, що природу не можна отак 
нищити, рвати квіти, рідкісні рослини, а потім продавати. Тож підсніжник внесли  
до списку», – розповів учений.

Якщо нищення первоцвітів триватиме нинішніми темпами, то за 5-6 років біль-
шість видів зникне назавжди, стверджують природоохоронники. Зокрема, вже 
зараз у більшості лісів Донеччини пролісків майже не знайдеш.

Очевидно, що одними заборонами первоцвіти не врятуєш, а біля кожної квітки 
сторожа не поставиш. Ми апелюємо до екологічної свідомості громадян: закон обе-
рігатиме природу тоді і тільки тоді, коли кожна людина шануватиме його, цінува-
тиме кожну рослину, занесену до Червоної книги. 

Якщо у вашій школі або дворі ще немає загону, який взяв би під свою охорону 
первоцвіти, проявіть ініціативу. Допомогу вам можуть надати вчитель біології, 
методист станції юннатів, працівник природоохоронної організації, яка об’єднує 
громадських інспекторів з охорони довкілля. 

З чого почати? 

Насамперед, визначте зону дії вашого загону, складіть карту і позначте ті місця, 
де найчастіше відбувається збирання пролісків, рясту, сон-трави, підсніжників, 
конвалій та інших перших весняних квітів. Через ці точки і повинні проходити 
маршрути ваших рейдів. 

Варту найкраще організовувати по вихідних, святах, коли в ліс направляється 
багато людей. У приміських лісах, біля озер і річок до відпочиваючих можна звер-
нутися за допомогою мегафона: «Дорогі туристи! Ви прийшли у весняний ліс. Зараз 
тут цвітуть проліски, сон-трава, підсніжники. Не рвіть їх, даруйте своїм друзям  
і коханим не букети, а галявини цих квітів!». 

Приклад оформлення 
листівки щодо збереження 

первоцвітів

Працівник міліції складає протокол про 
виявлення незаконного збуту первоцвітів

Підсніжники
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ЗРОбИ сам:  
підсніжник із пластикових ложок

Тобі знадобиться: пластилін, паперова тарілка або картон, пластикові ложки та вата. 

Відламай у ложок ручки. 

Із зеленого пластиліну зліпи стеблинки й прикріпи до них ложки, як пелюстки. 

Серединки – з жовтого пластиліну. 

Сніг зроби з вати і приклей знизу.

Успіх операції «Первоцвіт» багато в чому 
залежить від громадських кореспондентів і 
художників вашої «Зеленої дружини». Нехай 
вони віднесуть до місцевої газети кілька статей  
з охорони рідкісних квітів, а художники оформ-
лять листівки і плакати, які можна розклеїти 
на вікнах приміських потягів та автобусів,  
на вокзалах. Шкільні ж поети можуть блис-
нути своїм умінням написати на цю тему влучні 
вірші. 

«Зелені дружини» можуть організувати 
чергування і в «гарячих» точках продажу первоцвітів – на вокзалах, ринках,  
у переходах, метро, біля великих магазинів. Якщо продавець первоцвітів ніяк  
не відреагує на зауваження «Зеленої дружини» і буде продовжувати торгівлю, тоді 
слід запросити міліціонера, державного інспектора з охорони навколишнього при-
родного середовища або громадського екологічного інспектора.

Ранньоквітучі рослини необов’язково рвати в лісі. Їх можна вирощувати  
на клумбі біля свого будинку так само, як, скажімо, братки або айстри. Для цього 
необхідна працьовитість, а ще знання декількох простих секретів, які ми розкри-
ваємо на наступному уроці, присвяченому вирощуванню первоцвітів.

Урок 16. Збережемо первоцвіти! Урок 17. Як вирощувати первоцвіти?
Урок 17

Урок 17. Як вирощувати первоцвіти?
Ранньоквітучі рослини можна вирощувати в садах, на міських клумбах, біля 

шкіл, церков, будинків молоді і навіть висаджувати в лісі – у тих місцях, де вони 
раніше росли, але через непомірний збір зникли. Ми дамо кілька різних порад  
з вирощування первоцвітів.

Якщо ти бажаєш милуватися сон-травою, збери насіння цих рослин (вони 
дозрівають наприкінці весни) і на початку червня або восени посій на грядках.  
На другий рік сіянці висади на постійне місце – клумбу, квітник, де вони за кілька 
років почнуть цвісти. 

Цибулини пролісків, підсніжників, орнітогалюсів, крокусів висаджують у від-
критий ґрунт у першій декаді вересня. Глибина посадки – 3-5 см, залежно від діа-
метра цибулини. Рекомендується саджати цибулини разом з пластмасовою банкою 
(з-під миючих засобів, наприклад) без дна або з продірявленим дном. Тоді посадко-
вий матеріал не псується і не травмується при викопуванні. 

Кращим субстратом є добре дренована земля. Якщо в ній дуже багато глини, 
то перед посадкою цибулин вносять перегній і пісок. При посадці між цибули-
нами залишають відстань 3-7 см. Це дозволить надалі пересаджувати їх один раз  
у 4-5 років. 

У середині грудня місце посадки покривають 3-5-сантиметровим шаром листя, 
торфу. Це покриття знімають у третій декаді лютого. 

Один раз на кілька років цибулини викопують. 
Це потрібно робити у травні, коли тільки пожовкне 
листя рослин. Викопаний матеріал зберігають у сухому 
прохолодному місці, недоступному для мишей. За 
тиждень до посадки розділяють гнізда, відокремлю-
ють дочірні цибулини від материнських. Усі перво-
цвіти – невибагливі рослини. Їх можна поливати в 
березні-квітні, якщо в цей час земля буде сухою. Щоб 
цибулини росли великими, можна додавати в землю  
2-3-річний перегній з розрахунку 0,5 л банка на  
1 цибулину. Для цього треба покласти перегній у лунку, 
в яку буде висаджуватися квітка. 

майже всі первоцвіти занесені до червоної книги України! Зривати їх не 
можна! пам’ятай про це та розкажи друзям!
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ІРИсИ

Більшість ірисів добре приживається 
на удобреному підзолистому ґрунті, на 
відкритих сонячних місцях. Кращий час  
для розмноження розподілом кореневищ – 
після закінчення цвітіння. Усі дикорослі 
іриси також чудово розмножуються насін-
ням, яке висівають восени. Сходи з’яв-
ляються навесні, а іноді за рік; квіти – 
за 2-3 роки. Влітку їх потрібно добре 
поливати.

ТюЛьпаНИ

Їх цибулини після засихання листя 
необхідно виймати із землі і підсушувати 
при температурі 25 °С. Цибулини ж, що 
залишилися в землі, навесні будуть цвісти 
слабо. У вересні цибулини висаджують  
у ґрунт, глибина посадки – 10-15 см. 
Восени вони вкорінюються. У цей час їх 
корисно підгодовувати кальцієм, калієм 
і фосфатом. Розмножуються тюльпани 
насінням і цибулинами-дітками. Посів 
роблять під зиму, цвітуть молоді тюль-
пани на 5-7 рік. Найлютіші вороги тюль-
панів – вологість і миші. Тюльпани дуже 
люблять сонце і багатий на перегній ґрунт. 

меДУНКа

Цим квітам потрібні перегнійний, 
вологий ґрунт і невелике затінення. Роз-
множуються поділом кореневищ і посі-
вом насіння під зиму; сіянці цвітуть  
на 2-3 рік. Медунку потрібно висаджу-
вати у затінку дерев. 

Підсніжники і проліски розмножуються виключно насінням. Зацвітають 
рослини в 5-6-річному віці. У середині квітня, коли плоди цих рослин впадуть  
на землю, їх притрушують перегноєм. 

Місця посадки первоцвітів краще орієнтувати на південь. Майже всі вони світ-
лолюбиві, лише конвалії люблять тінь, а печіночниця – півтінь. Більшість з них 
добре почувається на окультуреному пухкому садовому ґрунті з великою кількістю 
перегною. Всі рослини протягом квітня-травня потребують рясного поливу і впро-
довж літа не переносять пересихання. Залежно від від погодних умов поливають 
первоцвіти 2-3 рази на тиждень.

Насіння зазвичай висівають у спеціально підготовлені грядки. Ґрунт на них має 
бути пухким без грудок, рядки для посіву проводяться на відстані 10 см. Насіння 
ховають у ґрунт неглибоко: дрібне – до 0,5 см, велике – на 1 см. Дрібне, як пил, 
насіння висівають поверхнево, а потім після посіву придавлюють дощечкою. Якщо 
ґрунт не багатий на перегній, посіяне насіння потрібно ще покрити зверху пере-
гноєм або торфом. 

Викопування та пересадку цибулин роблять у той час, коли ці рослини пере-
бувають у спокої, але раніше, ніж засохне все листя; якщо навесні – до цвітіння. 
Рослини потребують догляду впродовж усієї весни і літа – це поливання і прополю-
вання від бур’янів. 

сОН-ТРаВа

Сон-трава любить відкрите місце, 
добре дренований ґрунт, позитивно 
сприймає вапнування. Розмножу-
ється насінням. При пізньому посіві 
(коли квіти вже відцвіли) цвіте  
на третій рік. При посіві на початку 
червня свіжозібране насіння до осені 
встигає вирости в невеликі сіянці. Можна 
сіяти насіння і восени. Сходам сон-трави 
необхідні затінення і пухкий, непереси-
хаючий ґрунт.

 пІДсНІжНИК

Підсніжник невибагливий, розмно-
жується дітками. Посаджений під покро-
вом чагарників або дерев у пухкий, пере- 
гнійний ґрунт парку він може знайти 
собі другий дім. Розсаджують цибулини  
в серпні-вересні, глибина посадки – 10 см.  
Вийняті із землі цибулини не можуть 
довго лежати. Можна висівати і свіжо-
зібране насіння. У цьому випадку квіти 
з’являться на п’ятий рік. Добре росте 
підсніжник на ґрунтах, багатих на вапно, 
у сонячних або напівзатінених місцях. 

Урок 17. Як вирощувати первоцвіти?
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РЯсТ

Ці квіти легко вирощуються з насіння. 
При посіві свіжозібраного насіння рос-
лини зацвітають за пару років. Уважно 
стежте за дозріванням насіння рясту, 
оскільки їх плодики швидко розтріску-
ються та втрачають насіння. Висаджують 
ряст під покровом листяних дерев.

аНемОНа

Анемона любить тінь. Розмножують 
її насінням, поділом кущів і частинами 
кореневищ. Насіння треба сіяти відразу 
після збору. Квіти з’являються за два 
роки. 

бІЛОЦВІТ

Ця рослина розмножується цибулина-
ми-дітками або насінням. Насіння сіють 
відразу після його дозрівання у вологий, 
злегка торф’янистий незадернований 
ґрунт. Цибулини розсаджують у серп-
ні-вересні на відстані 10 см у тіні дерев. 
Глибина посадки – 8 см. Квіти з’явля-
ються на 6-7 рік. 

пРОЛІсОК

Пролісок найкраще росте у світлому 
листяному лісі, на пухкому перегній-
ному ґрунті. Він прекрасно розмножу-
ється як насінням, так і цибулинами-діт-
ками. Насіння висівають свіжозібране. 
Квіти з’являються за три роки. Глибина 
посадки цибулин – 7-8 см. 

аДОНІс, абО гОРИЦВІТ

Сіють насіння відразу після його збору. 
Сходи з’являються навесні або за рік, 
здатність до сходження невисока. Цвіте 
на четвертий рік. 

НеЗабУДКа

Незабудки розмножуються насінням, 
дозрілим у червні-липні. Сіють їх у будь-
які терміни. Квіти з’являються на другий 
рік. 

Урок 17. Як вирощувати первоцвіти?



Дорогий друже, весняна пора – це час най-
активніших дій для всіх природоохоронників. 

Прокидається природа, вражаючи своєю свіжі-
стю та красою! У цей час особливо хочеться 

долучитися до природоохоронних заходів – 
вийти на суботник, посадити дерева та квіти, 

прибрати у своєму дворі та парку, повісити 
шпаківні і ще багато чого. Тож дій, а в нагоді 

тобі стануть наші поради.
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КРОКУс, абО шаФРаН

Ці квіти невибагливі до ґрунту, але 
він має бути рихлим. Гнойове добриво 
застосовувати не можна. Розмножу-
ється крокус як насінням, так і бульбо-
цибулинами-дітками, глибина посадки –  
6-10 см. Насіння сіють відразу після 
збору. Цвіте крокус на третій рік. Буль-
боцибулини саджають наприкінці літа  
на глибину 7-10 см і на такій же відстані 
одна від одної. Рослина надає перевагу 
сонячним місцям. 

КОНВаЛІЯ 

Розмножують конвалію відрізками 
кореневища з однієї верхівкової бруньки, 
і вже на другий рік рослини зацвітають. 
Посадку проводять двічі на рік: навесні 
та восени – в 
пухкий, воло-
гий, але без 
застою води 
ґрунт на гли-
бину 4 см. Осо-
бливо полюбляє 
конвалія муль-

чування сумішшю листового ґрунту з деревною золою 1:1. 
Листову землю отримують так: копають яму 50х50 см, 
складають туди листя, кладуть трохи макулатури, поли-
вають кухонними відходами, кладуть дощових черв’яків, 
прикривають шаром торфу. Кілька разів усе перелопачу-
ють, щоб отримати однорідну масу. 

Конвалія – рослина вологолюбна, тому висаджують її 
нижче рівня ґрунту в саду на 12 см. 

Догляд за квітами: розпушування ґрунту та видалення 
бур’янів, внесення перепрілого компосту, мульчування. 

чим зайнятися на весняних канікулах?

ДОпОмОга ЗВІРЯм пІД час пОВеНІ абО паВОДКУ

Хто не пам’ятає вірш Некрасова 
про діда Мазая? Герой вірша врятував 
постраждалих від весняної повені зайчат. 
Але паводки бувають не тільки весняні,  
а й літні, осінні і навіть зимові. 

Найбільше страждають від павод-
ків райони, що знаходяться у низинах, 
куди вода і спрямовує свій рух. Це так 
званий осередок ураження при пове-
нях. Більш піднесені над рівнем моря 
території страждають від паводку рідше.  
На Донбасі повені трапляються у басейнах  
р. Сіверський Донець та річок Приазов’я.

Паводки бувають як короткочасні, так і більш тривалі, що несуть із собою 
безліч руйнувань, а часто є згубними для всього регіону.

Тварин повінь жене на високі 
місця. Миші рятуються на корчах і 
в пташиних гніздах. Лисиці забира-
ються на дерева і сидять там в очіку-
ванні спаду води. Зайці рятуються від 
води втечею або збираються великими 
групами на горбках, які ще не зато-
пила вода. 

 І в будь-якому випадку тварини 
просять нашої допомоги. Для їхнього 
порятунку споряджається експедиція.

Урок 17. Як вирощувати первоцвіти?

Повінь, або паводок, – це корот-

кочасне і нерівномірне підняття 

рівня води, що виникає в резуль-

таті швидкого танення снігів і 

рясних опадів. Відбуваються паводки найчас-

тіше у весняний період, це так звана весняна 

повінь, коли сніг починає танути і рівень води 

у річках постійно й нерівномірно підніма-

ється.

Красу та ніжність перших весняних квітів можна спостерігати на клумбі 
біля твоєї школи чи будинку, а не лише на луках та в лісових хащах!
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Під час великої води разом із дорослими 
потрібно організувати патрулювання, зазда-
легідь підготувавши бригади рятувальників 
з човнами, мішками, ящиками, баграми і 
сітками.

Коли кругом розливається вода, можна 
побачити, як на острівці метушаться зайці. 
Серед них можна помітити лисицю, бор-
сука, тхорів, дрібних куницевих. Біда всіх 
примирила. 

Поява човна рятівників зустрічається  
зі страхом. Зайці починають кидатися у воду, але їм доводиться швидко поверта-
тися – плавають вони погано. Зайці смішно обтрушуються і чекають своєї долі.

Хоча в таких ситуаціях тварини поводяться не агресивно, різні види все-
таки краще розміщувати у човни в окремих мішках або ящиках. При нестачі 
місця ящик (клітку) можна перегородити на дві або чотири частини. Звірят, які  
не промокли і не втомлені, відразу випускають на волю. Інших же, мокрих, пере- 
охолоджених, зі зваляною шерстю, тремтячих від холоду, слід взяти додому і 
помістити в сухому сараї, лазні, нежилому будинку; добре їх підгодувати, зробити 
підстилку з соломи та ганчір’я. Коли ж тварини відпочинуть, наберуться сил, їх 
також треба випустити на волю. Пам’ятайте: перетримуючи врятованих тварин, в 
жодному разі не можна намагатися їх приручити, годувати з рук. Дикий звір пови-
нен залишатися диким та вільним. 

еКОЛОгІчНИй сУбОТНИК «ЗеЛеНа ТОЛОКа»

Є тверде правило: встав вранці, умився, привів себе в порядок –  
і відразу ж приведи в порядок свою планету.

Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник 

Важливість «Зелених толок» – екологічних 
суботників, перетворених на свого роду моло-
діжні свята, – не стільки у виконанні конкретної 
роботи (що також вагомо), скільки у виникненні 
інтересу до природи та бажанні її охороняти. 

Вдала назва «толока» припускає елемент 
народності. Адже толока – старий добрий слов’ян-
ський звичай безоплатно допомагати сусідам. 
Толоки відбувалися, як свято, носили добровіль-
ний і веселий характер, супроводжувалися жар-
тами, байками, іноді змаганнями, загальними 
бенкетами після завершення праці.

Напрями «Зеленої толоки» можуть бути дуже різними. Це саджання дерев, при-
бирання парків і скверів, розчищення озер, джерел, облаштування пам’яток при-
роди, будівництво житла та кормових майданчиків для птахів і звірів. 

Учасників «Зеленої толоки» завжди чекають у зоопарках і національних парках, 
лісництвах, ботанічних садах. 

Щоб робота вдалася на славу, пам’ятайте про деякі наші поради:

 дуже важливо правильно вибрати місце і фронт роботи; 

 врахуйте, що робота повинна бути вам під силу і не вимагайте від себе 
високої кваліфікації;

 потрібно потурбуватися, щоб для запрошених на толоку вистачило 
матеріалів та інструментів;

 бажано, щоб сама мета толоки була цінна, а її місце відоме громад-
ськості;

 пам’ятайте про рекламу. Можна зробити запрошення і рознести їх 
по поштових скриньках, прикріпити в людних місцях. Хтось із дітей нехай 
напише замітку в місцеву газету, інші – обдзвонять по телефону або через  
соціальні мережі в Інтернеті запросять знайомих. 

Відкрити «Зелену толоку» добре б веселою ходою. Нехай протягом усього часу 
роботи грає музика. Після закінчення роботи необхідно віддячити всіх учасників 
хоча б жартівливими подарунками. Можна організувати невеликий концерт, спор-
тивне змагання, ігри для малюків. Головне, щоб робота кипіла й усім було весело. 

Для здійснення усіх цих заходів, безперечно, потрібні кошти. Знайти їх можна 
у меценатів, благодійних організаціях або на конкурсах грантів.

Показовий досвід у підтримці та організації екологічних суботників має гро-
мадська спілка «Зелений центр Метінвест», на рахунку якого вже декілька вдалих 
проектів. 

У 2014 році біля маріупольського дитячого будинку «Сонечко» з’явився великий 
фруктовий сад. Щоб діти могли насолоджуватися смачними та корисними плодами, 
волонтери організації висадили близько 300 дерев: яблуні, груші, вишні, черешні, 
абрикоси, сливи і навіть нектарини. Громадський союз «Зелений центр Метінвест» 
відгукнувся на звернення ініціативної групи і забезпечив усе необхідне для орга-
нізації «Зеленої толоки»: закупив саджанці та інвентар, забезпечив інформаційну 
підтримку. Землю на місці майбутнього саду попередньо обробили, прибрали пні, 
обрізали дерева. Взяти участь у висадці дерев запросили почесних гостей, активіс-
тів, громадських працівників. До заходу приєдналися педагоги і вихованці дитя-
чого будинку. За словами вихователів, так малюки і порадіють, і зможуть стати 
ближчими до природи, а потім допомагатимуть дорослим доглядати за саджанцями.  
Для цього їм подарували маленькі різнокольорові лійки. Після закінчення всіх 
робіт для маленьких садівників виступив зразковий театр пісні «Радість», а акти-
вісти із «Зеленого центру Метінвесту» подарували дітлахам солодкі набори та при-
везли від металургів фрукти. 

чим зайнятися на весняних канікулах?

Рятувальники на річці
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Екологічний суботник:  
благоустрій та озеленення парку   
ім. Вознесенського в м. Єнакієво

У вуглегірській школі  
діти закладають нову клумбу

Дружинниці з УВК № 16  
проводять благоустрій шкільного двору

Екологічний суботник:  
закладання фруктового саду 

біля Маріупольського дитячого будинку «Сонечко»
Екологічний суботник:  

благоустрій та озеленення парку   
ім. Вознесенського в м. Єнакієве

У вуглегірській школі  
діти розбивають нову клумбу

Дружинниці з УВК № 16  
проводять благоустрій шкільного двору

Інший приклад толоки, також орга-
нізованої громадським союзом «Зелений 
центр Метінвест», – «Зелене свято» в парку  
ім. Вознесенського в м. Єнакієве. Діти із 
«Зелених дружин» разом зі своїми бать-
ками та друзями пересадили чагарник, 
побілили дерева і фонтан, а на знак подяки 
адміністрація парку та «Зелений центр 
Метінвест» влаштували для них справжнє 
свято.

 «Зелений центр Метінвест» активно 
підтримав ініціативи школярів з озеле-
нення дворів у м. Єнакієве, м. Вуглегірськ 
і смт Ольховатка. Це чудова ідея – озеле-
нити та упорядкувати пришкільну терито-
рію. Необхідно зібратися дітям із «зеленої 
дружини» школи, залучити до процесу 
вчителів і розробити ландшафтний дизайн 
свого двору. Все потрібно ретельно обмірку-
вати: які рослини будуть висаджуватися – 
однорічні або багаторічні квіти, листяні 
або хвойні дерева, кущі, чагарники, – 
адже необхідно враховувати, що в майбут-
ньому потрібно буде в сезон вчасно прибирати 
листя, гідно доглядати за територією. План 
своїх дій необхідно обов’язково узгодити  
з адміністрацією школи. 

чим зайнятися на весняних канікулах?
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ДОпОмОга сТаРИм ДеРеВам

Чим більше дров, тим далі ліс. 

Старі дерева, особливо вікові, що 
мають меморіальне значення, вимагають 
до себе постійної уваги. Потрібно мати 
на увазі, що багато з них, особливо липа, 
дуб, тополя, груша, яблуня, тис, платан, 
волоський горіх, у похилому віці хоч 
і стають трухлявими, але, як правило, 
продовжують нормально рости і можуть 
прожити ще дуже довго. Те, що стовбур 
став трухлявим, ще не означає, що деpево 
потрібно спилювати. Навпаки, за допомо-
гою нескладних заходів вік дерева можна 
значно продовжити. 

Догляд за ґрунтом: мета полягає  
у створенні та збереженні пухкої струк-

тури або розпушеного ґрунту. Зробіть досить велику ділянку розпушеного ґрунту 
біля дерева. Потім накрийте це місце шаром листя, скошеної на газоні трави, 
наполовину перегнилого компосту, тирси, деревних стружок або перегною рогатої 
худоби товщиною 5-10 см. 

 Поливання: старим деревам води в основному не потрібно. Винятком є, насам-
перед, дерева у містах, що ростуть у несприятливих умовах під час надзвичайно 
засушливої погоди. Більш молоді дерева у спекотний літній період необхідно поли-
вати по 2-3 рази на тиждень. При цьому сприятливий вплив матиме також зво-
ложення листя самого дерева. Вічнозелені дерева люблять поливання і взимку  
при сухій погоді. 

Обрізання сучків і гілок. Гілки на багатьох деревах можна обрізати без особли-
вих хитрощів. Але робити це потрібно по можливості економно і так, щоб дерево  
не впало. Приміром, гілки та сучки треба укорочувати до того, як вони дотягнуться 
до електричних проводів і стануть, таким чином, джерелом небезпеки. Пам’ятай, 
що всі маніпуляції з обрізання дерев потрібно проводити тільки в супроводі дорос-
лих.

Відділення товстої гілки від дерева проводиться таким чином: 

 1. На відстані 20 см від стовбура дерева пиляють гілку доти, поки пилку не 
почне клинити. 

2. Потім пиляють зверху трохи ближче до стовбура дерева, поки гілка не обла-
мається. 

3. Обрізують решту гілки безпосередньо біля стовбура. 

4. Обробляють місце зрізу (рану). 

Найпростіша поверхнева рана, викли-
кана ударом чого-небудь у стовбур дерева, 
може послужити причиною його хвороби,  
а то й загибелі. Тому цінному для нас дереву 
потрібно допомогти вилікуватися. Спочатку 
рану необхідно очистити від бруду щіткою 
або скребком. Потім знищити хвороботворні 
грибки і мікроби. Для дезінфекції спочатку 
використовують свіжоприготовлений 5 %-й 
розчин мідного купоросу, а за кілька годин, 
як тільки поверхня рани підсохне, застосо-
вується для подальшої дезінфекції 10 %-й  
розчин садової 
карболки з водою. 
Потім рану зама-

зують садовим варом, чистою льняною оліфою, живицею 
або 15-20 %-м розчином карболки, найкраще – садовим 
варом. Але ж садового вару під рукою може не виявитися. 
Тоді роблять замазку з глини. Замазку накладають на 
рану шаром 1-2 см, покривають ганчіркою та обв’язують 
мотузкою. Садовий вар можна приготувати й самому. Для 
цього одну вагову частину каніфолі розплавляють на вогні 
і додають одну вагову частину бджолиного воску. Після 
того, як віск розплавиться, додають одну вагову частину 
топленого несолоного, краще свинячого, сала. Коли сало 
розпуститься, знімають казанок з вогню, додають одну 
вагову частину рослинного масла, все злегка кип’ятять  
1-2 хвилини та охолоджують. 

 Якщо рана не поверхнева, а більш глибока, то її необ-
хідно не тільки замазати зазначеними речовинами, але й 
замотати ганчіркою, змоченою в гарячій оліфі. Протягом 
1-2 років краї рани закриваються на 3-5 см. Якщо рана 
широка, то бандаж змінюють не один рік, поки рана пов-
ністю не заросте. 

Більш складно «лікувати» дупла. Починайте з ретель-
ного очищення дупел чи внутрішніх трухлявих частин 
стовбурів дерев від трухлявої деревини до самих шарів 
здорової деревини. Це робиться за допомогою долота, 
скребка, а потім щітки і скребка. Після цього вся вичищена 
поверхня дупла або частини стовбура добре змочується  
5 %-м pозчином мідного купоросу, а потім 10 %-м розчи-
ном садової карболки. Цю процедуру краще проводити 
в кінці літа або перед весною. Якщо дупло або порож-

нина всередині стовбура дерева велика, то дезінфекцію проводять від 3 до 5 разів 
з перервою в 2-3 тижні. Потім починають пломбування дупла або порожнини в 
середині стовбура.

  

чим зайнятися на весняних канікулах?
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нути. Навесні це робити небажано, оскільки 
недостатньо застиглі матеріали можуть трохи 
розкришитися через приріст деревини. 

Іноді стовбури дерев тріскаються від морозу. 
У цьому випадку в пошкодженій ділянці їх 
стягують спеціальними гвинтами. 

Обламування великих гілок на старих дере-
вах може стати причиною серйозного пошко-
дження дерева. Для цього завчасно треба 
здійснити кілька профілактичних заходів. 
Найбільш великі гілки можна трохи підрізати 
або поставити під них підпори. В інших випад-
ках гілки підв’язують до стовбура, з’єднують 
між собою дротом з хомутом або скріплюють 
гвинтами, вбитими в серцевину дерева. 

РОЗВІшУВаННЯ гНІЗДІВеЛь Та ДОгЛЯД За НИмИ

Анекдот:

У садівничому товаристві була організована лекція на тему:  
«Як залучити птахів у сад, щоб вони боролися зі шкідниками».  

Однак, незрозуміло чому, лектор говорив виключно про зміїв і жаб. 
– Скажіть, а як же все-таки залучити птахів?  

– Спробуйте просто поставити під дерево свою машину.

Друже, ти вже знаєш, як виготовляти штучні гніздівлі. До цієї теми ми вже 
зверталися восени. Сподіваємося, що ти досягнув майстерності в цій справі. Та 
варто відзначити: дуже часто буває, що в гарно зроблених гніздівлях птахи не 
живуть. Виявляється, що залучення птахів значною міpою залежить від пpавиль-
ності pозвішування гніздівель.

Радимо під час розвішування гніздівель скори-
статися нашими рекомендаціями.

Важливе значення для птахів має нахил гніз-
дівлі. Якщо вона повішена так, що пеpедня стінка 
нахилена назад, будиночок зазвичай не заселяється 
птахами, тому що їм важко вилазити з нього, осо-
бливо якщо це не дуплянка, а ящикоподібна шпа-
ківня. Тому птахи віддають перевагу гніздівлям  
з невеликим нахилом упеpед. Відхилення гніздівлі 
впpаво або вліво не має значення. Значно легше 
пpавильно повісити гніздівлю, якщо планка у неї 
знаходиться збоку.

Якщо дупла немає, а порожнина в сере-
дині стовбура прослуховується простуку-
ванням, то тоді просвердлюється, випилю-
ється у стовбурі штучний прохід. Величина 
проходу повинна дозволяти вільно входити 
руці з інструментом. 

 Коли дерево дуже товсте, а порожнина 
займає дуже великий об’єм, тоді необ-
хідно зробити у стовбурі (де стінка тонша 
і немає великих гілок) такий прохід, щоб 
туди змогла пробратися людина. Тільки 
так можна якісно вичистити і продезінфі-
кувати порожнину. Якщо отвір, підготов-
лений до пломбування, ширший ніж 25 см, 
то для зміцнення майбутньої пломби  
в ній ставиться залізна сітка з величиною 
вічка 70-80 мм із дроту завтовшки 2-3 мм, 
яка прибивається із внутрішньої сторони 
дупла або порожнини. Можна замість сітки 
використовувати часто прибитий всередині 
поперечно і навскіс дріт. Залізна сітка або 
дріт додадуть міцності цементній пломбі. 

Після цього порожнина або дупло заси-
пається сумішшю товченої цегли (просія-
ної від крихти) або дрібним камінням. Все 
це заливається рідким цементом у співвід-
ношенні 1 частина цементу на 4 частини 
піску. Щоб цемент не вилився, отвір закри-
вається дошкою. Коли цемент схопиться, 
дошка прибирається і змащується решта 
більш густим розчином цементу. Пломбу 
потрібно довести до країв камбію, щоб  
у подальшому, коли щорічно заростатиме 
валик деревини, він зростався з поверхнею 
цементу, чим зміцнюватиме саму пломбу. 

При закладанні великих порожнин 
в середині дерева можна використову-
вати цеглу. Малі отвори після заплетення  
в них дроту до прибитих цвяхів пломбують 
густим цементом з піском у співвідношенні 
1:3 або 1:4. Після підсихання цементу 
пломбу зафарбовують фарбою відповідного 
до кори дерева кольору. Пломбування дерев 
цементом здійснюють найпізніше у сере-
дині літа, щоб пломба встигла добре просох-

Вікові дерева Донбасу:
 

200-літній дуб у Путилівському 
урочищі м. Донецьк

 

300-літній дуб на околиці 
сніжнянського селища Бражино  

500-літній Сичин-дуб у с. Мемрик  
на території Михайлівської сільради

 

 

700-літній  дуб у Слов’янському р-ні 
 в Національному парку  

«Святі гори»
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шпаків) селиться в гніздівлях, пpикpі-
плених на гачках. 

Останній спосіб pозвішування гнізді-
вель можна pекомендувати як один з най-
легших, пpи якому деpеву не завдається 
шкода. 

Трапляються випадки, коли треба 
залучити птахів у молоді плодові сади, 
де ніде пpикpіпити гніздівлі. Тоді можна 
ставити гніздівлі на жеpдинах заввишки 
3-4 м. Жеpдини встромлюють у землю 
біля деpева та пpив’язують до стовбура 
мотузкою. 

Розвішуйте будиночки на pізній висоті. 
Так, шпаківні ставлять на висоті від  
2-3 до 10 м. У старих лісах і паpках, де 
невеликий або зовсім відсутній підлісок, 
pозвішувати шпаківні необхідно вище – 
на висоті 8-10 м і навіть більше. У пло-

дових садах і густих листяних лісах шпаківні встановлюють не так високо – від 4-6 
до 8 м. 

Синичники в лісах розвішують на висоті 4-8 м над землею, у садах і молодих 
посадках – від 2 м і вище. 

Встановлювати гніздівлі (особливо синичники) дуже близько один до одного  
не варто – все одно велика частина з них залишиться незаселеними, адже тільки 
шпаки селяться колоніями. Тому синичники найкраще pозвішувати на відстані 
50-80 м один від одного (не ближче ніж 20-30 м). 

При встановленні штучних гніздівель у лісах і садах необхідно дотримуватися 
таких ноpм: 5-10 або більше шпаківень і 6-15 синичників на гектаp. 

У селах і містах, де деpева знаходяться недалеко від гоpодів і полів, шпаківні 
можна розвішувати до 20-30 шт., а синичників – 2-3 шт. на гектаp. 

«День птахів» пpоводиться з року в рік у pізні дати, але переважно у другій 
половині березня. Саме в цей час і розвішується більшість гніздівель. Однак шпа-
ківні треба кpіпити хоча б за кілька днів до пpильоту шпаків. 

Найчастіше пpи весняному pазвішуванні ящикоподібних гніздівель синиці  
в них перший рік не селяться. 

Краще встановити будиночки восени – за зиму птахи звикають до штучних 
гніздівель, а навесні селяться в них. На жаль, осіннє pазвішування будиночків 
майже ніде не пpоводиться, а його необхідно pекомендувати як найкращий спосіб 
залучення птахів. 

Розвішуючи шпаківні, звертайте увагу, щоб гілки деpев не торкалися пеpедньої 
стінки, інакше в гніздівлю можуть проникнути вороги птахів (кішки тощо). 

Пpикpіплювати місце гніздування  
до деpев можна pізними способами. Най-
поширеніший – прибивання до деpев цвя-
хами. Якщо в лісі такий спосіб використо-
вується як найбільш легкий і найбільш 
дешевий, то в садах і паpках цього робити 
не можна в жодному разі, адже від цього 
псуються деpева, особливо плодові та й ті, 
у яких pано починається рух соку. Взагалі 
уникайте пpибивання гніздівель цвяхами, 
особливо, якщо вони pозвішуються навесні. 

Найкращий спосіб закpіплення гнізді-
вель – пpив’язування їх до деpев дротом. 

Звичайно, пpосто пpив’язати 
будиночок безпосередньо до стов-
бура можна. Під дріт підкладіть деpев’яну колодку товщиною 3-4 см 
так, щоб дріт ніде не торкався деpева. 

Hа планці дріт можна закpіпити цвяхами 
з обох боків. 

Такий спосіб закpіплення гніздівель 
гарний тим, що деpеву не завдається шкода. 
З часом, по мірі pосту деpева, дріт вpізається 
в підкладені колодки. 

Можна пpив’язати шпаківню до деpева 
мотузкою, попередньо гарно просмоленою. 
Хоча такий спосіб не шкодить деpевам, але 
він значно доpожчий і навряд чи кращий за 
попередній.

Добре pозвішувати гніздівлі на гачку. Пpи 
цьому деpево не псується, крім того, таке 
pозвішування можна здійснювати із землі за 
допомогою довгої жеpдини. 

Гачок робиться на шпаківнях із дроту. 
Гілки для розвішування краще вибирати 
більш-менш горизонтальні. Розвішуйте гніз-
дівлі ближче до стовбура. 

За допомогою жеpдини найзручніше встановлювати синичники, оскільки вони 
значно легші за шпаківні, дуплянки і pозвішуються нижче (3-5 м від землі). 

Іноді вважають, що птахи гніздяться тільки в нерухомо пpикpіплених гніз-
дівлях, але така думка хибна. Більшість дрібних дуплогніздників (за винятком 

Правильний спосіб розвішування 
гніздівлі – праворуч
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Шпак

Розміщення шпаківні
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Чи знаєте ви, що донецькі енергетики під свій захист взяли птахів, які мешкають  

у Національному природному парку «Меотида» – одному зі ста заповідних місць Донецької 

області. Парк розташований на 20 тисячах гектарів Новоазовського і Першотравневого 

районів Приазов’я. 

Структурний підрозділ Донецької паливно-енергетичної компанії (ДПЕК) «Донбасенерго» 

повністю убезпечив лінії електропередач, що проходять поруч з парком. 

Особливо небезпечні на подібних ЛЕП є їх стикувальні вузли. Втомлені птахи сідають на них 

і часто гинуть, уражені струмом. Від цього страждає чисельність пернатих популяцій. Щоб 

уникнути таких втрат, «Донбасенерго» спорядив спеціальну бригаду, яка накриває стикувальні 

вузли спеціальними діелектричними кожухами. Перші ж спостереження показали, що лінії 

електропередач стали безпечнішими для птахів.

Дорогі природоохоронники, проявіть ініціативу та зверніться із проханням до ваших 

місцевих енергетиків, щоб убезпечити таким чином стикувальні вузли ліній електропередач 

біля вашого села чи міста. Приверніть увагу до проблеми: проведіть акцію «Врятуємо птахів  

від «електричного стільця», організуйте публікації в місцевих газетах та соціальних мережах.

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ  
майсТРУЄмО гНІЗДО ДЛЯ ЛеЛеК

Чи не тому на Землі все менше лелек,  
що все більше людей? 

Залучення лелек на гніздування – давня народна тpадиція, – зараз, на жаль, 
зовсім забута. Допомогти відновити її можуть і юні любителі природи, такі, як ти. 
Але пам’ятай, що потрібно розміщувати гніздівлі для лелек тільки разом із дорос-
лими та дотримуватися техніки безпеки при роботі на висоті. 

Щоб лелеки заселили збудоване місце гніздування, поблизу повинні бути 
коpмові угіддя – луг, болото, пасовище тощо. Птахи можуть літати за коpмом і  
за кілька кілометpів, але краще, якщо відстань до кормової бази не перевищує кіло-
метpа. Вірогідність заселення збільшиться, якщо в даній місцевості вже є гнізда 
лелек. Але будувати нове місце гніздування біля заселених гнізд не варто. Лелеки 
досить агресивно налаштовані до ймовірних сусідів і можуть пpосто відігнати 
чужинців. Нове місце гніздування доцільно будувати на відстані хоча б 200-300 м 
від існуючих гнізд.

Гніздівлі для лелек можна влаштовувати на даху будівлі, на вкопаному стовпі 
або зрізаній веpхівці деpева. Місце для нього необхідно обирати так, щоб підльоту 
до гнізда нічого не заважало. Особливо небезпечні електричні дроти. Лелека – 
птах із плавним польотом, він не може, як ластівка, легко маневpувати у повітрі.  
А варто зачепити дріт крилами, щоб отримати від удаpу сеpйозну тpавму. Взагалі 

Штучні опори для гніздівель лелек на деревах

Штучні опори для гніздівель лелек на стовпах і дахах

чим зайнятися на весняних канікулах?
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господарі сусідніх гнізд. Опоpу можна влашто-
вувати не тільки в сільській місцевості, важливо 
лише, щоб птахам було де добувати їжу. У бага-
тьох pайцентpах лелечі гнізда можна побачити 
навіть на жвавих центpальних вулицях. 

Ваpіантів гніздівель для лелек безліч. Най-
простішим може бути верхівка дерева, яка слу-
гуватиме широкою підставкою. Треба прибити 
цвяхами кілька палиць. Звеpху покласти трохи 
гілок, моху, сухих тpав, побpизкати вапном. 

Якщо ви помітили, що паpа лелек зацікави-
лася зрізаним стовбуром дерева, не гаячи часу 
діставайте стаpе велосипедне колесо, пpикpі-

плюйте його до трикутника з деpев’яних планок і міцно прибивайте до верхівки. 
Між спицями колеса вплетіть дрібні гілочки так, щоб вони сантиметpів на 30-40 
виходили за його кpай. Зверху покладіть солому. 

 А зараз розповімо про деякі основні пpинципи побудови гніздівель для лелек. 

Основою для них можуть бути і готові пред-
мети – колеса від возів і велосипедів, легкі 
боpони тощо, спеціально зроблені помости  
з дошок, гілок, жеpдин або зварені з металевих 
пpутів. Така споруда має бути близько метpа  
в діаметрі. На кpай бажано пpибивати або якось 
прикріпляти великі цвяхи, планки, кілочки, 
які б перешкоджали pозсипанню гілок із гнізда. 

Hайбільш pозповсюджені в Укpаїні – гніз-
дівлі на деpевах. Розміщують їх на зрізаних веp-
хівках чи в основі товстої бічної гілки. Навколо 
слід обpізати гілки, які заважають підльоту. 
Hайбільш доступні основи для гніздування – 
збитий з дошок поміст або стаpе колесо. Але в 
найпростішому ваpіанті можна обійтися лише тим, що знаходиться під pукою. Якщо 

деpево закінчується на веpхівці pозгалу-
женням з декількох гілок, можна їх зрізати 
недалеко від pозвилки. Відрізки цих гілок  
довжиною з метp пpибиваються до сучків, 
які залишилися. Hа отриману таким чином 
pаму звеpху прибивається ще кілька гілок 
або дошок, які й будуть опоpою для гнізда. 
Те ж можна зробити і в основі бокової 
гілки. 

З успіхом використовується такий 
пpийом. Розетку зрізаних гілок на веp-
хівці деpева стягують дротом. Кінці обpі-

місце гніздування краще будувати подалі 
від електpоліній. Лелеки люблять сідати 
на деpева, будівлі тощо, які виділяються 
на місцевості. Електричний стовп, з точки 
зору лелеки, дуже зручний для відпочинку 
і спостережень. Але варто лелеці, який сів 
на металеву тpавеpсу, доторкнутися крилами 
або дзьобом до дроту, щоб він упав замеpтво. 
Через коpотке замикання на стовпах електpо-
ліній гине дуже багато лелек. Як показали 
наші дослідження, на загибель від «елек-

тричного стільця» припадає 64 % усіх випадків смеpті лелек в Укpаїні. 

Hа якій висоті влаштовувати місце гніздування? Тут треба дивитися на обста-
вини. Для лелек це не має дуже великого значення. Вони можуть селитися і на 
високих тpубах фабрик і котелень. Але відомі випадки гніздування навіть на землі, 
пнях, кущах. Треба лише враховувати те, що місце гніздування повинно знаходи-
тися вище прилеглих до нього будівель, електричних ліній. На відкритому про-
сторі його можна pозміщувати нижче, ніж будівлі. Зазвичай гніздівлі будують  
на висоті 4-10 м. 

Опоpа для гніздування повинна бути 
надійною. Гніздів’я на тонких гілках, 
нестійкі та слабо укpіплені лелеки не заселя-
ють. Пам’ятайте, що молодий лелека пеpед 
вильотом з гнізда важить близько 4 кг, зна-
чить, опоpа повинна витримати вагу виводка 
– 30-40 кг. Та й саме гніздо з роками над-
будовується, збільшується його вага. Відомі 
старі гнізда вагою в кілька центнеpів і навіть  
до 1-2 тонн! 

Коли будувати місце гніздування? Краще до прильоту лелек – восени або ран-
ньою весною. Повертаються вони із зимівлі у другій половині березня – пеpшій 
половині квітня. Але й пізніше збудоване місце гніздування ще має шанс бути 
заселеним у перший же рік. Справа в тому, що частина лелечих паp, яка з яки-

хось пpичин втратила кладку, пpиступає 
до гніздування повтоpно. Іноді зустріча-
ються тільки що відкладені яйця і в червні. 
Але все ж зразу гніздівлі заселяються  
не часто. Hе засмучуйтесь, якщо опоpа 
кілька років буде пустувати. Якщо гніз-
дівля встановлена за всіма пpавилами, pано  
чи пізно вона буде заселена лелеками. 
Часто рік-два лелеки тільки пpидивля-
ються до нової оселі. Гніздівлю можуть 
відвідувати самотні птахи, які не беpуть 
участі у pозмноженні, або в ній ночують 

чим зайнятися на весняних канікулах?
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заних гілок укладають між сучками. Зверху ще кладуть трохи хмизу – місце гніз-
дування готове. 

Роблять гніздівлі і на стовпах. Звичайно, для цього краще використовувати 
спеціально вкопані деpев’яні, бетонні або металеві стовпи. Залучати лелек на діючі 
опоpи електpолінії не варто. Можна скористатися стаpими або бpакованими елек-
тричними стовпами. Вкопувати стовп у землю необхідно надійно, щоб він витримав 
вагу гнізда і сильний вітеp. До деpев’яного стовпа гніздівлю зазвичай пpибива-
ють, до залізного або залізобетонного – пpиваpюють. Можна зробити констpукцію,  
яка одягається на веpхню частину стовпа. 

Якщо ви хочете, щоб лелека оселився на вашому будинку або сараї, найкраще 
зробити місце гніздування на деpев’яній накладці. Два міцних деpев’яних бpуски 
завдовжки близько 130 см збивають навхpест, щоб вийшли довгі кінці близько метpа 
і коpоткий – 30 см. Хpестовини об’єднуються дошками на відстані близько метpа. 

Отримані «козли» вста-
новлюються на верхівці 
даху. Зверху до коpот-
ких кінців хpестовини 
пpибивається деpев’яний 
поміст або колесо. «Козли» 
бажано закріпити мотуз-
ками або дротом на кінцях 
даху, щоб споруду не пере-
кинуло вітpом. Основу 
гніздівлі можна закріпити 
на своєрідній pешітці з 
жеpдин або планок. 

Hа димарях місце гніздування необхідно робити так, щоб воно не заважало 
виходити диму. Для цього його піднімають над димоходом на 1,5-1 м. Зробити це 
можна за допомогою каpкаса із жеpдин, пpив’язаних навколо труби, або метале-
вих пpутів, куточків. Бажано під основою гніздівлі пpикріпити лист стаpого заліза  
для захисту його від іскри. 

Зробити поміст – це тільки половина роботи. Лелеки, як і багато інших великих 
птахів, більш охоче займають старі гнізда, ніж будують нові. Тому, якщо ви хочете 
залучити цих птахів, необхідно зімітувати побудоване на помості гніздо. Для цього 
на поміст кладуть шар 20-30 см сухих гілок, посеpедині – трохи соломи, сухого 
коров’ячого або кінського гною. Для полегшення роботи можна заздалегідь підго-
тувати кілька в’язок хмизу однакової довжини, якщо основа гніздівлі пpямокутна, 
або pізної, якщо вона кpугла. Далі ці в’язанки пpив’язують до гніздівлі. Для цього 
не бажано використовувати гpубий дріт, щоб птахи не пошкодили ноги. Щоб спо-
руда була ще більш схожою на стаpе, вкрите послідом гніздо, його скроплюють по 
кpаях вапном. Імітація гнізда – важлива річ, оскільки голі платфоpми заселяються 
лелеками вдвічі pідше.

 

Навкруги гніздівлі, що збудовані на зрізаних гілках живих деpев, швидко від-
ростуть зелені пагони. Їх pегуляpно обpізають, тому що в таких гніздах лелеки 
селитися не будуть (їм важко підлітати до гнізда). 

Важливо не тільки створювати нові 
штучні гнізда для лелек, а й постійно 
перевіряти стан уже існуючих. У школах 
вже стало тpадицією навесні розвішувати 
пташині будиночки. А чому б цю тpадицію  
не pозширити? Перед прильотом лелек 
здійснювати інвентаpизацію, ремонт та 
монтаж лелечих гнізд. Можна оpганізу-
вати все це, як свято зустрічі лелек. 

Hа що слід звернути увагу пpи такій 
інвентаpизації? Перш за все, на стан 
опори, на якій розміщується гніздо.  
З роками вона може слабшати, руйнува-
тися. Скажімо, на тpухлявій гілці стаpого 
деpева гніздо може триматися «на воло-

сині», перший же сильний вітеp її зламає. У кращому випадку, на одне лелечине 
гніздо стане менше, в гіршому – загине виводок. У багатьох випадках пташине 
гніздо можна укpіпити за допомогою деpев’яних планок, дошок, дроту. Це не пуста 
справа, адже на падіння гнізд доводиться 13 % випадків загибелі пташенят. Осо-
бливу увагу варто приділяти старим гніздам, які заселені десятки років. Через їх 
значні pозміpи опоpа може не витримати. Якщо є така небезпека, частину гілок 
краще скинути. Якщо ж захистити гніздо не виходить, краще його взагалі скинути,  
а поруч встановити нове штучне місце гніздування. 

У старих гніздах, які пустували кілька років, пpоростає всередині трава. Лелеки 
їх, як пpавило, уникають. Таке гніздо 
можна знову зробити пpивабливим для 
птахів, якщо виполоти тpаву, трохи під-
правити його. 

Лелеки, кpім гілок, часто пpиносять 
у гніздо усякий непотріб – мотузки, ган-
чір’я, дріт, шматки синтетичної плівки 
тощо. Деякі з таких «тpофеїв» можуть 
бути небезпечними для самих мешканців 
гнізда. Був випадок, коли пташенята заги-
нули, заплутавшись у пpинесеному бать-
ками мотлосі. Ще випадок, коли в одному 
з гнізд два роки поспіль гинули пташенята. Виявилося, що лелеки постелили 
шматок целофанової плівки, на якій збиралася дощова вода. Пташенята пpосто 
тонули. Тому під час огляду гнізд необхідно викидати з них те, що може загрожу-
вати пташенятам. Якщо плівку витягнути не вдається, можна хоча б зробити в ній 
кілька отворів. 

чим зайнятися на весняних канікулах?
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Урок 18
Урок 18. Забруднення повітря

У більшості великих міст  навіть 
вантажівки не пропускають до 
центру, щоб зменшити загазо-
ваність.  Найбільш небезпечні 
для здоров’я людини речовини, 
що викидають у навколишнє 
середовище автомобілі, – це  
чадний газ та свинець, які утво-
рюються при згорянні бензину 
в двигуні автомобіля.

Також повітря отруюють старі заводи 
і фабрики – височенні труби викидають у 
довкілля кіптяву та отруйні гази. Вони утво-
рюються в результаті згоряння корисних копа-
лин та випаровувань на виробництві. 

Зараз у багатьох країнах світу здійснюються 
заходи з переобладнання промислових підпри-
ємств для того, щоб у повітря потрапляла яко-
мога менша кількість шкідливих речовин. Для 
цього на трубах заводів, у двигунах автомобі-
лів ставлять спеціальні фільтри.

Урок 18. Забруднення повітря 

Екологи – сучасні пророки. 
Вони кажуть – над ними сміються.

Одна з найгостріших екологічних проблем, зумовлених посиленням техноген-
ного впливу на природне середовище, пов’язана зі станом атмосферного повітря. 
Вона включає ряд аспектів:

 охорона озонового шару;

 зростання концентрації СО
2
;

 кислотні опади.

Озоновий  шар –  це тонкий шар озону високо в атмосфері, який захищає все живе на 
планеті від смертельно небезпечного сонячного опромінення. Користуючись аерозоль-
ними дезодорантами, лаками, фарбами, вогнегасниками, запускаючи космічні кора-
блі і літаки, люди випускають у повітря речовини, які знищують озон. До середини  
XXI ст. це може спричинити, за оцінками вчених, зниження вмісту стратосферного 
озону на 15 %. Вже є місця, де озоновий шар відсутній, і шкідливі сонячні промені 
потраплять на Землю. Такі місця називаються «озонові  діри». Найбільша така «дірка» 
знаходиться над Антарктидою. Озоновий шар над Україною також ослаблений. 

Зростання концентрації СО
2
 відбувається загалом за рахунок згоряння викоп-

ного палива, зменшення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації ґрун-
тів. До середини XXI ст. очікується подвоєння концентрації газу, що мала місце 
перед початком НТР. У результаті «тепличного ефекту» до 30-х років XXI ст. може 
статися підвищення середньої температури приземного шару повітря на 3 ± 1,5 оС, 
причому максимальне потепління станеться у приполярних зонах, мінімальне – 
біля екватора. Очікуються збільшення швидкості танення льодовиків і підняття 
рівня океану з темпом понад 0,5 см/рік.

Найбільша кількість шкідливих газів потрапляє в повітря з вихлопних труб авто-
мобілів. Часто на вулицях, де велике скупчення автомобілів, дуже важко дихати.  

 

Основний руйнівник озонового шару – газ фреон, який досі іноді застосовується 

в  аерозольних дезодорантах, лаках, фарбах. Проте серед побутових хімічних 

засобів  є і такі, що не шкодять озону. На них завжди стоять написи «Ozon care» 

чи «Ozon friendly» або спеціальні малюнки. Якщо ти хочеш допомогти зберегти 

озоновий шар Землі, слід користуватися продукцією з такими позначками. 

Досить вдалим вирішенням проблеми автомобільних вихлопів стало винайдення 

електромобілів та таких транспортних пристроїв, що використовують енергію 

сонця, вітру тощо.

 

Викиди забруднюючих речовин  

у повітря від автотранспорту  

в Донецькій області:

окис вуглецю (СО
2
) – 79,7 %; 

вуглеводні – 12,7 %; 

окис азоту – 6,6 %; 

сажа – 0,5 %; 

інші сполуки – 0,5 %.

Побудуй діаграму  
за наведеними даними
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Урок 18. Забруднення повітря

Дуже часто у повітря разом з димом потрапляє речовина, яка називається оксид 
сірки. Вона піднімається високо у повітря. Якщо у небі є дощові хмари, то оксид 
сірки сполучається з крапельками води у цих хмарах, і утворюється інша речовина –  
сірчана кислота, отруйна для усього живого. Так виникають кислотні дощі. Кис-
лотними можуть бути також сніг, інші опади. Кисла дощова вода потрапляє в озера, 
поливає ґрунти, рослини та будинки. Під її потоками опиняються тварини і люди. 
Кислотні опади досить часто випадають не тільки на території нашої країни, а й 
по всьому світу і завдають багато шкоди: в озерах гине риба, на ґрунтах засихають 
рослини, поступово руйнуються будівлі. 

схема утворення кислотних опадів

Починаючи з 2007, року увесь світ проводить акцію «Година Землі», щоб 

стимулювати зацікавлення до потреби протидіяти зміні клімату за рахунок 

скорочення викидів СО
2
 та інших забруднюючих речовин. Ця міжнародна 

подія започаткована WWF (Світовим фондом дикої природи), проводиться 

щороку останньої суботи березня та закликає господарства і комерційні уста-

нови вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину.

Найчастіше людина хворіє, коли багато 
часу дихає забрудненим повітрям. Це і зро-
зуміло, адже можна придбати очищену воду 
та харчові продукти, а от чисте повітря при-
дбати неможливо. Тому і доводиться дихати 
повітрям, що нас оточує. А якщо воно забруд-
нене, то завжди є загроза захворювань орга-
нів дихання.

Пил також є вагомим аспектом забруд-
нення повітря. На 90 % пил складається  
з дрібнодисперсної фракції, яку важко вло-
вити пиловловлювачами. Повітря в містах 
Донецької області містить значну кількість 
твердих часточок (сажі, золи, аерозолів, диму, 
спор рослин тощо). У сукупності все перелі-
чене складає пил. Міський пил має велику 
теплопоглинальну здатність, тому створює додаткове тепло на вже й так перегрітих 
міських вулицях. Отже, негативний вплив запиленого повітря на жителів міста 
особливо відчутний під час літньої спеки.

Розмір пилинок може сягати від сотих 
часток міліметра до кількох десятків мікромет- 
рів. Середній розмір часточок пилу в атмосфер-
ному повітрі – 7-8 мкм.

Основними джерелами пилу в місті є підприєм-
ства хімічного, паливно-енергетичного комплек-
сів і автотранспорт. На часточках пилу осідають 
небезпечні речовини – важкі метали, поліци-
клічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), у тому числі 
й бенз(а)пірен.

Небезпечне забруднення виклика-
ють часточки автомобільних покришок 
та азбесту. Часточки пилу є ядрами кон-
денсації під час утворення хмар і тума-
нів. Основна маса пилу вимивається  
з повітря опадами. 

Значно зменшують вміст шкідливих 
речовин у повітрі зелені насадження. Тож 
вони мінімізують вплив шкідливих газів і 
пилу й на людину. Протягом всього вегета-
ційного періоду концентрація пилу під дере-
вами менша, ніж на відкритих майданчиках.

Забруднення повітря спричиняє глобальні проблеми для планети Земля: 
кислотні дощі, смок, озонові діри, зміни клімату тощо. Вирішення цих про-
блем – завдання для всієї світової спільноти.



126 127

Дослід 1: повітря завжди у русі

Мета: Довести, що повітря завжди у русі.

Обладнання: герметично закрита банка зі свіжими апельсиновими або 
лимонними скоринками (можна використовувати флакон із парфумами). 

Дослід: Цікаво, якщо немає вітру і немає протягу, то повітря нерухоме? 
Візьми банку з апельсиновими скоринками. Понюхай її. Запах не відчу-
вається, тому що банка закрита і ти не можеш вдихнути повітря з неї 
(із закритого простору повітря не переміщується). А чи можна вдихнути 
запах, якщо банка буде відкрита, але далеко від тебе? Постав відкриту 
банку приблизно за 5 метрів. Запаху немає! Але через деякий час ти від-
чуєш запах апельсинів. Чому? Повітря з банки перемістилося по кімнаті. 

Висновок: Повітря завжди у русі, навіть якщо ми не відчуваємо повітря 
або протяг.

Дослід № 2. повітря міститься у різних предметах 

Мета: Довести, що повітря знаходиться не тільки навколо нас, але й  
у різних предметах. 

Обладнання: склянка з водою, коктейльна соломинка, скляна каструля  
з водою, губка, шматочки цегли, грудки сухої землі, цукор-рафінад.

Дослід: Візьми склянку з водою і видихни у воду через соломинку.  
У склянці з’явилися пухирці. Це видихається нами повітря. У воді ми 
бачимо повітря у вигляді бульбашок. Повітря легше за воду, тому буль-
башки піднімаються вгору. Цікаво, чи є повітря у різних предметах? Роз-
глянь губку, вона має отвори. Можна здогадатися, що в них повітря. Пере-
віримо це, опустивши губку в воду і злегка натиснувши на неї. У воді 
з’являються бульбашки. Це – повітря. Опусти у воду також цеглу, землю, 
цукор. Через деякий час у воді з’являються бульбашки. Це повітря виходить  
із предметів, його витіснила вода. 

Висновок: Повітря знаходиться не тільки в невидимому стані навколо нас, 
але й у різних предметах. 

Дослід № 3. повітря має об’єм 

Мета: Довести, що повітря має об’єм, який залежить від того простору, 
в який його укладено. 

Обладнання: дві воронки різного розміру – велика і маленька (можна 
використовувати пластикові пляшки з відрізаним дном), дві однакові 
здуті повітряні кульки, каструля з водою. 

Дослід: Візьми дві воронки – велику і маленьку. На вузькі частини воро-
нок одягни однаково здуті повітряні кульки. Опусти воронки широкою 
частиною у воду. Кульки надулися по-різному. Чому? В одній воронці 
було більше повітря – кулька вийшла великою, в іншій воронці повітря 
було менше – надулася маленька кулька. У цьому випадку правильно 
говорити, що у великій воронці об’єм повітря більший, ніж у маленькій. 

Висновок: Якщо розглядати повітря не навколо нас, а в якомусь певному 
просторі (воронка, банка, повітряна кулька тощо), то можна сказати, що 
повітря має об’єм. Можна порівнювати ці об’єми за величиною. 

Дослід № 4. повітря має вагу, яка залежить від його об’єму 

Мета: Довести, що повітря має вагу, яка залежить від його об’єму. 

Обладнання: дві однакові здуті повітряні кульки, ваги з двома чашами. 

Дослід: Поклади на чашу терезів по однаковій повітряній кульці. Ваги 
зрівноважилися. Надуй одну із кульок. Чому кулька роздулася? Що зна-
ходиться у кульці? Повітря! Поклади цю кульку назад на чашу ваг. Вия-
вилося, що тепер вона переважила не надуту кульку. Значить, повітря має 
вагу. Надуй другу кульку теж, але менше, ніж першу. Поклади кульки 
на чаші терезів. Велика кулька переважила маленьку. Чому? В ній об’єм 
повітря більший! 

Висновок: Повітря має вагу. Вага повітря залежить від його об’єму: чим 
більший об’єм повітря, тим більша його вага.

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ: 
проводимо дослідження з повітрям

Урок 18. Забруднення повітря



128 129

Річки Донецької області

Урок 19. Допомога струмку та річці
Урок 19

Урок 19. Допомога струмку та річці 
Складаючись на 80 % із води, 

нерозумно не боротися за чистоту того, що п’єш. 

Під час осінніх канікул ми вже зверталися до проблеми забруднення водойм та 
розповідали про практичні заходи з розчистки від сміття джерел, ставків та річок. 
Навесні ці заходи також є дуже доречними. Можна провести «зелену толоку», при-
свячену саме водоймам, які треба не тільки прибирати, – потрібно ще й засаджу-
вати береги, боротися з ярами тощо.

Пам’ятай, що життя річки багато в чому зале-
жить від водоохоронних зон. Ширина водоохорон-
ної зони може бути різною – від 100 до 300 метрів, 
залежно від протяжності річки. Наприклад, при 
довжині річки до 50 км водоохоронна зона має 
бути 100 м, для річки протяжністю 50-100 км – 
200 м, а для річок, довших за 100 км, – 300 м.  

У водоохоронних зонах забороняються: регу-
лярне розорювання берегів і вирощування сіль-
ськогосподарських культур (особливо просапних: цукровий буряк, кукурудза тощо); 
випас худоби та влаштування літніх таборів для великої рогатої худоби; зберігання 
та застосування отрутохімікатів і мінеральних добрив; відкриття кар’єрів; організа-
ція звалищ; будівництво баз відпочинку, розбивка наметів, заїзд і стоянка автомобі-
лів; корчування чагарників і дерев ґрунтозахисного призначення. 

У водоохоронних зонах висаджуються дерева і сіються багаторічні трави, вста-
новлюються водоохоронні знаки, на яких вказується ширина водоохоронної зони та 
дається перелік заборонених і дозволених у зоні робіт. 

Водоохоронна зона  – 

територія уздовж рус- 

ла річки, зайнята рос-

линністю, яка охо- 

роняє воду від прямих над-

ходжень поверхневих стоків, 

забруднення долини ріки.

Річка Кальміус Річка Кринка

Річка Кривий Торець
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Засаджування берегів річки – запо-
рука її збереження!

Прибережні дерева гарно допомага-
ють очищувати річки. Верба і вільха 
коренями витягують із води нітрати 
та інші солі. Навіть найкраща очисна 
установка не може очистити річку  
від шкідливих домішок так, як це 
робить коріння дерев, очерету та рогозу. 

Але прибережні рослини корисні ще 
й іншим: вони збагачують шар повітря 
над водною поверхнею киснем, який 
дуже необхідний річці. Вода, обті-
каючи коріння вільхи і верби, вирує,  
і в ній відбуваються процеси окислення. 
Тінисті крони дерев рятують річку  

від спекотного сонця, зменшують випаровування води. Дерева не дають берегам 
обвалюватися, запобігають замуленню русел річок, затримують стоки з різними 
добривами та отрутохімікатами з навколишніх полів. Дерева допомагають річці. 
Отже, для того, щоб вилікувати річку, потрібно допомогти деревам. 

Найкращі породи для засадження берегів річок – верба і тополя, оскільки вони 
проростають із кілків і живців. Є два способи посадки кілків і живців уздовж 
річок. Один з них підходить для високих берегів, що не затоплюються паводками. 
У цьому випадку довжина живців – 25-35 см, ширина – 0,8-1,5 см. Довжина кілків 
верб і тополь – 1-2 метри. 

Нарізають живці і кілки, коли починає йти сік. Живці саджають на глибину  
до 30 см у лунки, підготовлені залізним прутом відповідного діаметра. Кілки  
з тополь і верб вставляють в ями, зроблені ломом, на глибину до 60 см. Забивати кілки  
в землю не можна, оскільки є вірогідність пошкодити кору. Посадка живців, сад-
жанців і кілків – лише півсправи. Перших 2-3 роки потрібно доглядати за посад-
ками, оберігати від худоби, прополювати, рихлити і, по можливості, поливати ґрунт. 

Готуючись до боротьби з яром, навчися обчислювати його дов-

жину та швидкість зростання. Для цього навесні за 20 м вперед 

від яру вбивається кілочок. Потім кожного місяця робляться 

заміри від кілочка до вістря яру. Різниця між вимірами і покаже 

зростання яру. 

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ: 
Вимірювання яру

Одна з головних причин замулення річок – яри. 
Рятуючи блакитні артерії, потрібно боротися з еро-
зією ґрунту. Яр можна закріпити плетеними загатами. 
При їх установці поперек русла яру копається тран-
шея завширшки 0,5 м, глибиною 30 см, яка врізається 
в береги розмиву. У дно траншеї вставляються вербові 
чи тополеві кілки і переплітаються щільно прутами. 

Висота кожної із 
загат – не більше 
метра. Відстань між ними така, щоб верх ниж-
ньої загати був на одному рівні з низом верхньої.  
Укоси ярів обсаджуються деревцями. Навесні 
це робиться, коли земля в ярах відтане і пройде 
вода, восени – ближче до зими, після сильних 
осінніх дощів. Глибина ямок – до 30 см. Щоб  

у яр потрапляло якомога менше води, її потрібно розпорошити. Для цього в зоні 
водозбору яру через кожні 50 м робляться прокопи, що відводять потоки води в різні 
сторони. Залишившись без потужного потоку, яр припиняє збільшуватися.

Річка Бахмут

Укріплення яру кілками  
верби та тополі:  
а – кілки верби чи тополі,  
б – земля

Урок 19. Допомога струмку та річці



132 133

Посадка дерев на берегах 
не завжди досягає мети, адже 
весняна вода або лід у повінь 
підмивають береги, ламають 
саджанці, і все це потрапляє  
у річку. Фахівці помітили, що 
кілки тополі або верби можуть 
укорінюватися і давати гілки  
не тільки, коли посаджені  
в землю вертикально або прико-
пані горизонтально, але й будуть 
рости, коли прикопані під нахи-
лом. Другий спосіб обсадки бере-
гів і полягає в тому, що кілки 

тополі й верби завдовжки 5-6 м кладуть на прибережну землю так, щоб з одного 
боку кінці були нарівні з водою або відразу над рівнем води, а з іншого – доходили 
до верху берегового схилу. Коли ці майбутні дерева будуть пов’язані між собою  
в певну систему і створять щось на зразок живої подушки, берег річки стане 
більш стійким до розмивання. Розвиваючись, вони створюють багату кореневу 
систему і випускають багато порослі. Переплутане у всіх напрямках коріння такої 
посадки створює живий матрац, дуже стійкий до швидкої течії. Густа поросль  
від кілків покриває береговий схил до самої води. Якщо нижню частину порослі 
вирубано або її поламає лід, верхні гілки підтримують життя цієї кореневої сис-
теми через той самий кілок, що ви присипали землею. Ці кілки в землі продовжу-
ють жити і женуть соки знизу вгору по всій системі. 

Широке застосування такого способу передбачає використання великої кількості 
тополиних або вербових колів (на 1 км берега – 1 тис. штук), по можливості тонких, 
рівних, із зеленою не потрісканою корою для кращого проростання й укореніння. 
Кілки прикопуються до берега на відстані 1 м один від одного, паралельно один  
до одного, перпендикулярно до течії річки. Поміщають кілки у неглибокі канавки, 
закріплюють дерев’яними гаками, а потім усе закидають землею.

Урок 19. Допомога струмку та річці Урок 20. поліетилен загрожує світові
Урок 20

Урок 20. поліетилен загрожує світові

Сміття – це проблема, яка сягає 
масштабів усієї планети. Багато країн 
світу будують спільні плани щодо захи-
сту навколишнього середовища, прийма-
ють спільні рішення та шукають шляхи 
їх втілення у життя. 

Значні обсяги пластикових відхо-
дів накопичуються на поверхні землі й 
у морі, їх спалюють, закопують або від-
правляють на звалища, отруюючи і за- 
смічуючи навколишнє середовище.  

Так, згідно з результатами проведе-
ного дослідження, води океану виявилися 
значно забрудненими поліетиленом та плас-
тиковими відходами. Ці відходи утворю-
ють цілі острови і ставлять під загрозу 
життя мешканців морів та океанів.  
У Тихому океані існує гігантський «сміттє-
вий острів», що складається із пластмасо-
вих відходів. Він дрейфує між Каліфорнією 
і Гавайськими островами. Величезне скуп-

чення відходів за площею перевищує штат Техас у США та становить серйозну 
загрозу морським мешканцям і людині, вважають експерти. 

За словами біологів, шматки пластику навіть невеликих розмірів чинять серйоз-
ний негативний вплив на харчовий ланцюжок в океані. Згідно з оцінками фахівців, 
забруднення океану пластиковим сміттям – причина щорічної загибелі 100 тисяч 
морських ссавців…

Комісія ООН зі сталого роз-

витку заявила, що пластмаса 

становить від 15 до 40 % муні-

ципальних відходів у світі. 

Виробництво пластикових матеріалів 

збільшилося з 5 млн т на рік у 1950-х 

роках до майже 100 млн т у наші дні.

«Сміттєвий острів» у Тихому океані

струмки, озера та річки – це джерела прісної води, що знаходяться під 
постійним впливом техногенних чинників. бережіть водні об’єкти!
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Пластик – речовина, яка може існу-
вати в океанах протягом цілих століть. 
Усім відомо, що з кінця Другої світової 
війни, й особливо за останні 50 років, 
практично всі споживані нами про-
дукти харчування продаються у полі- 
етиленових пакетах. Пакети, що вико-
ристовуються якісь лічені хвилини, 
наражають на величезну небезпеку 

життя тварин. Більшість пакетів забруднює навколишнє середовище і потрапляє 
в моря та океани. Крім цього, на дні річок 
знаходиться велика кількість упаковок від 
продуктів, пачок з-під цигарок, пластикового 
посуду та пляшок, сантехнічне приладдя та 
багато іншого.

Вчені та екологи усвідомлюють, що очи-
стити моря і ріки від пластикових відхо-
дів уже нереально, адже вода покриває  
2/3 площі земної кулі. Це говорить про те, 
що пластикові відходи будуть супроводжу-
вати нас ще тривалий час. 

Рішення проблеми пластикових відходів 
повинно починатися із вторинного викори-
стання пластику. Поряд з цим у виробництві 
пластику можуть використовуватися речо-
вини, що сприяють їх біологічному розще-
пленню. Одже, необхідно підвищувати рівень 
екологічної свідомості населення. 

Пам’ятай про те, що кожен з нас несе від-
повідальність за долю нашого спільного дому – 
планети Земля і кожен здатен внести посильну 
лепту в його очищення.

спРОбУй:

 не залишати сміття у місцях відпочинку, будь то ліс, 
парк або пляж;

 побутові відходи відносити тільки у спеціально при-
значені для цього контейнери, тобто не влаштовувати 
несанкціонованих звалищ;

 купуючи товари та продукти в магазинах, звертати 
увагу на їх упаковку, віддаючи перевагу екологічно без-
печній;

Відзначається, що в тілах при-

близно 43 % загиблих морських 

мешканців, 86 % морських чере-

пах, 44 % птахів і 35 % померлої 

риби виявлені пластикові відходи.

Дно Азовського моря

 якщо є вибір, відмовитися від придбання продуктів у пластиковій упаковці;

 вирушаючи в магазин за покупками, взяти із собою сумку, щоб тобі  
не довелося купувати пластиковий пакет;

 купувати продукти, упаковку яких можна здати під вторсировину або вико-
ристовувати вдруге;

  організувати прибирання пластикового сміття у своєму дворі, на вулиці.

 
Забруднюючі речовини – це природні ресурси, 

які перебувають не в тому місці, 
не в той час і не в тій кількості, як треба.

Привернути увагу до проблеми пластикових відходів можна за допомогою творчості. Разом  

з учителями організуйте конкурс творів про шкоду, яку завдають довкіллю поліетиленові 

пакети, – «Жив-був Пластиковий Мішок», а також конкурс фотографій на тему «Світ після 

мене». Обов’язково оформіть виставку з кращими фотографіями і творами та проведіть нагоро-

дження переможців.

пРаКТИчНе ЗаВДаННЯ: 
стоп, пластик!

Урок 20. поліетилен загрожує світові

пластикові відходи розкладаються у природі найдовше, а деякі його види 
не розкладаються взагалі. Це величезна загроза для біогеоценозів планети! 
Необхідно зупинити пластикове свавілля!
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Тобі знадобиться: 

Шматок тканини, наприклад, зі старих джинсів чи інших 

уже непотрібних речей, – приблизно 1 м при ширині від  

137 до 152 см або 1,4 м при ширині 115 см. Одних джинсів 

не вистачить, але можна зшити з кількох частин.  

Крім цього: застібка-блискавка довжиною 38 см, один 

ґудзик діаметром 2,5 см. 

Розміри готової сумки в найширшому місці – 28 см,  

її висота – 50,5 см, ширина дна – 16,5 см.

Дотримуйся інструкції (залишай припуски на шви завширшки 1 см).

1. Розкрої сумку по лекалах, які знайдеш у вкладці до книги. 

Викрій з тканини дві однакові деталі для передньої і задньої сторін, одну деталь бічної 

вставки і чотири деталі клапанів для кишень. Використовуючи нижню частину викрійки 

сторін сумки, зроби дві деталі кишень, а також виріж дві смужки для оформлення клапа-

нів на кишенях. Розмір кожної смужки: ширина – 28 см і висота – 8 см (кроїти ці деталі 

слід по косій). Зроби дві деталі вставки для блискавки довжиною 49 см і шириною 8,5 см 

кожна; виріж деталі верхньої частини ременя довжиною 76 см і шириною 23 см та деталі 

нижньої частини ременя – 42 см в довжину і 23 см завширшки (ці деталі слід кроїти по 

частковій). Для петельки, що з'єднує частини ременя, також викрій смужку довжиною 

21,5 см і шириною 5 см.

2. Виготов кишені і клапани.

Склади разом дві деталі клапана лицьовими сторонами. Зістрочи їх по бічних сторонах 

і вздовж нижнього краю (довга сторона з округленими куточками). Протилежну довгу 

сторону не зашивай. Потім виверни і попрасуй заготовку. Три прострочених боки заго-

товки проший по краю ще раз. Так само зроби другий клапан. Верхній край кожної 

кишені підігни двічі на 1,5 см. Додай деталі кишень (лицьовою стороною вгору) на зов-

нішній стороні передньої і задньої сторін сумки. Краї деталей склади та приметай кишені. 

Зверху розташуй клапани так, щоб їх необроблені краї збігалися з лініями, зазначеними 

на викрійці. Приметай клапани по лінії верхнього шва. Попрасуй окантовочні деталі, 

загнувши необроблені краї всередину приблизно на 2 см. На кожен клапан по лінії верх-

нього шва приколи по одній такій деталі, а потім пристрочи її по обидва боки уздовж лінії 

згину. 

Тепер, повернувши відігнуті половинки в початкове положення, зроби дві строчки зверху 

та знизу, зміцнивши блискавку.

3. Встанови блискавку.

Обидві деталі вставки для блискавки склади по довжині навпіл (лицьовою стороною 

назовні) і попрасуй.  Обидві заготовки розгорни і склади разом (лицьовими сторонами 

одна до одної). Приметай їх чітко по лінії згину (довжина стібка близько 5 см). Потім 

знову склади навпіл і попрасуй. Отриману заготовку наклади зверху на блискавку так, 

щоб лінія стику деталей проходила точно по центру блискавки. Пристрочи блискавку з 

середини, відігнувши верхні половинки заготовки. 

Тепер, повернувши відігнуті половинки в початкове положення, зроби дві строчки зверху 

та знизу, зміцнивши блискавку.

4. Виготов ремінь.

Деталі верхньої і нижньої частин ременя склади навпіл по довжині лицьовою стороною 

назовні і попрасуй. Необроблені краї загни всередину і також попрасуй. Кожну з дета-

лей з обох сторін двічі прострочи оверлочним швом. Зроби по центру три прорізні петлі 

(нижня має розташовуватися на відстані 13 см від краю деталі). На цьому ж кінці на 

відстані приблизно 2,5 см від краю деталі приший зі зворотнього боку ґудзик. Заготовку 

для петлі, що скріплює ремінь, зроби так само, як і деталь ременя. Прострочи її по 

довжині з обох боків. Зроби петлю, з'єднавши кінці заготовки внахлест приблизно на  

0,5 см, і зістрочи швом зигзаг, закривши необроблені краї. Нижню деталь ременя про-

тягни в петлю. Сам ремінь склади навпіл і приметай. Трохи відступивши від місця 

згину, зроби на деталі ременя дві поперечні строчки, щоб зафіксувати петлю. 

5. Збери сумку.

Неопрацьований кінець верхньої деталі ременя наклади на заготовку застібки (обидві 

деталі повинні лежати лицьовою стороною вгору). Зверху наклади верхній кінець бічної 

вставки (лицьовою стороною вниз). Таким чином кінець ременя виявиться затиснутим 

між деталями двох вставок. Зрівняй краї деталей і сколи їх шпилькою. Зістрочи деталі. 

Для міцності додай ще одну строчку по припуску. Таким же чином закріпи нижню 

частину ременя між двома іншими кінцями вставок. Прострочи деталі. Деталь пере-

дньої (або задньої) сторони сумки причепи шпильками і пристрочи до бічної вставки. 

При заокругленні кутів трохи ослаблюй натяг тканини і надріж припуски навколо 

кутів. Намагайся не застрочити ремінь разом із сумкою. Зміцни шов. Трохи відкрий 

блискавку, потім пристрочи. Розстебни блискавку повністю і виверни сумку лицьовою 

стороною назовні.

ЗРОбИ сам:  
майструємо ексклюзивну дизайнерську сумку
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Урок 21. Радон – невидимий  
та небезпечнийУрок 21

Урок 21. Радон – невидимий  
та небезпечний 

Якщо ми хочемо досягти якоїсь згоди з Природою, 
то нам у більшості випадків доведеться приймати її умови.

Риклефс Роберт, американський еколог

Радон у 7,5 раза важчий за повітря, міститься у гірських породах і здатен, розчи-

няючись у воді, мігрувати з нею на значні відстані. Він просочується по тріщинах 

із підземних глибин, проникає через фундамент і підлогу в житло, накопичується  

у підвалах та перших поверхах будинків, підземних переходах тощо. Інше джерело 

надходження радону в домівки – будівельні матеріали (насамперед ті, що містять шлак і золу 

з вугільних ТЕЦ, однак джерелом радонового забруднення може бути й червона цегла).

Одним із видів забруднення навколишнього середовища є радіоактивне забруд-
нення. Побутове радіаційне навантаження – це вплив невисоких доз іонізуючого 
випромінювання, яке не пов’язане з виробництвом ядерної енергії чи спеціальним 
використанням радіоактивного випромінювання. У побуті ми зазнаємо вплив раді-
ації під час використання побутових приладів (насамперед – телевізорів), під час 
рентгенологічних досліджень, через забруднення радоном приміщень.

Для міст зі значними обсягами підземного будівництва та водонасиченими гір-
ськими породами характерне радонове забруднення. Радон – це інертний радіо- 
активний газ, який утворюється у результаті розпаду радію. Він розпадається  
з випромінюванням альфа- і гамма-частинок. Найнебезпечніший його ізотоп  
Rn – 222 з напіврозпадом 3,8 доби.

Гранично допустимим середньорічним вмістом радону в повітрі помешкання є 
50 Бк/м3. Дослідження свідчать, що на перших поверхах багатоквартирних будин-
ків активність радону складає 48 Бк/м3, для поверхів вище першого – 22 Бк/м3,  
а в одноповерхових будинках – 92 Бк/м3. Безпечною вважається доза опромінення, 
за якої людина отримує 150 мбер радіації на рік. Якщо концентрація радону зро-
стає, ризик отримати тяжкі легеневі захворювання також підвищується. Радонове 
«отруєння» не має симптомів, однак, на думку фахівців, саме воно посідає друге 
місце (після паління) як причина раку легень. 

спРОбУй:

 Не починай палити! У забрудненому радоном середовищі вірогідність роз-
витку раку легенів у тих, хто палить, зростає в 10 разів: радон і тютюнопаління 
посилюють шкідливий вплив один одного на організм.

 Провітрюй приміщення якомога частіше – це практично єдиний спосіб боро-
тися з радоновим забрудненням. Достатньо забезпечити провітрювання 0,5 об’єму 
приміщення за годину, щоб забезпечити безпечний рівень концентрації цього газу.

Високий вміст радону в повітрі спостерігається у ванній кімнаті (за даними 
фахівців – у 30 разів вище, ніж в інших приміщеннях). Його концентрація після 
семихвилинного душу повертається до норми через 1,5 години. 

спРОбУй:

 для зниження небезпеки вдихання радону бажано користуватися нестаціо-
нарним душем і тримати «лійку» нижче голови;

 зроби в ванній кімнаті «примусову» вентиляцію – застосування спеціального 
вентилятора швидко «витягне» забруднене повітря.

Радон – одна з невидимих природних загроз для людини. попереджений – 
означає озброєний!
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навіть сильно спотворені людиною. Цінність останніх  
у тому, щоб показати відвідувачеві, яким згубним 
може бути неконтрольований, варварський вплив 
людини на природу. 

Деякі об’єкти можуть прямо служити ілюстрацією 
правильного чи неправильного ставлення до природи 
(напрямки оранки на схилах, ерозія ґрунтів і спо-
соби боротьби з нею, залите мазутом озеро, звалище, 
наслідки видобутку корисних копалин, закріплення 
ярів тощо). На деяких стежках спеціально не приховують сліди багать різного строку 
давності, щоб показати, як повільно затягуються рани землі. Оптимальна довжина 
стежки – 2 км; вона має вигляд петлі, з початком і кінцем в одній точці.

Вибравши приблизне місце для майбутньої стежки, 
його необхідно узгодити  із землекористувачем (ліс-
ництво, фермер, колгосп). Бажано також заручитися 
підтримкою наукових закладів природничого спря-
мування, місцевих органів влади і громадських еко-
логічних організацій.  Із землекористувачем обов’яз-
ково потрібно укласти договір про створення стежки. 
Все це дозволить надалі запобігти її знищенню.

Розробка маршруту стежки передбачає уточнення 
траси стежки, визначення місць зупинок на ній, 
складання комплексного опису стежки, призначене 
для екскурсоводів та провідників.

Щоб обладнати стежку, необхідно з маршруту прибрати повалені дерева, 
гостре каміння, биті пляшки. По болотистій частині прокладаються дошки, 
ставляться містки, на крутих схилах – сходинки, встановлюються перила, сти-
лізовані сміттєві ящики. Стежка розчищається від чагарника, високої трави.  
У місці, де можна послухати спів птахів, встановлюються лавки. Разом з тим  
при установці подібних лісових меблів та іншого обладнання необхідно враховувати, 
щоб все це не псувало красу навколишнього ландшафту, а навпаки, вписувалося  
у загальний план. Можна використовувати і такі об’єкти, які на перший погляд не 
приваблюють: обгоріле дерево (тут можна розповісти про блискавки, лісові пожежі), 
трухлявий пень (повідати про взаємозв’язок всього живого) тощо. 

Маршрут стежки маркується, встанов-
люються пізнавальні та інструктивні стенди. 

Коли створено нову екологічну стежку, 
бажано, щоб догляд за нею здійснювали міс-
цева школа, екологічний дитячий гурток. 
Необхідно періодично прибирати сміття, 
ремонтувати і підфарбовувати сходи, містки, 
стенди, підсаджувати рослини тощо. 

Урок 22. екологічна стежка
Урок 22

Урок 22. екологічна стежка 
Екологічна стежка – це облаштований та особливо охоронюваний прогулянко-

во-пізнавальний маршрут, створений з метою екологічної просвіти населення через 
встановлені за маршрутом інформаційні стенди. Зазвичай такі стежки прокладають 
по зонах організованого туризму, національних парків, ландшафтних заповідників.

Екологічна стежка може використовуватися 
на польовій екологічній практиці, для узагаль-
нення набутих під час навчального процесу знань, 
їх поглиблення та унаочнення, у процесі спостере-
ження за живими об’єктами.  Робота  на  еколо-
гічній  стежці  надає можливість проводити спо-
стереження за живими об’єктами протягом року та 
посилює контакт з природою.

Одна з найвідоміших екологічних стежок  
у Донецькій області знаходиться в селищі Дроби-
шеве Краснолиманського району. Еколого-пізна-
вальну стежку «Лісова палітра» створено у Дроби-
шевському лісництві.

Стежку прокладено у сосновому і листяному 
лісах. Довжина її складає близько 2 км. Проходить 
стежка віковим сосновим бором, початок якому 
поклав ще письменник Григорій Данилевський, 
котрий уперше ручним методом посіяв тисячу деся-
тин соснового лісу.

Проходження екологічної стежки відбувається 
з багатьма запланованими зупинками та цікавими 
розповідями екскурсовода. Усі охочі зможуть про-
йтися стежкою, погодувати диких кабанів, яких тут 
налічується до 90 особин, а також помилуватися 
двадцятиметровими віковими деревами та лісовим 
водоймищем.

Організація стежки під силу «Зеленим дружи-
нам», шкільним гурткам, дитячим екологічним 
клубам, зрозуміло, за допомогою дорослих.

Створення екологічної стежки передбачає: 

 вибір місця;

 оформлення договору із землекористувачем;

 розробку маршруту;

 обладнання стежки.

Стежка має бути доступною для відвідувачів, тобто знаходитися недалеко від тран-
спортних магістралей, стоянки машин, наметових містечок. Мальовничий краєвид 
нехай поєднується з химерними скелями, печерами, деревами-велетнями. Бажано, 
щоб стежка проходила від одного унікального об’єкта до іншого за маршрутом, на 
якому можна було б продемонструвати весь спектр різних ландшафтів, включаючи 

Якщо в якому-небудь місці 

стежки починається ерозія 

ґрунту, потрібно підсіяти спе-

ціальну комбінацію трав, що 

складається з 20 % тонконога лугового 

і 80 % костриці червоної. Можна під-

садити також стійкі до витоптування 

клен, березу, бирючину, спирею. 

екологічні стежки допомагають ближче ознайомитися із природними еко-
системами та на практиці реалізувати набуті екологічні знання!



 
Ось і закінчився навчальний рік!  

Разом з ним і курс уроків з охорони довкілля. 
Попереду такі довгоочікувані канікули!  

Бажаємо тобі гарно відпочити й набратися 
сил, а також закликаємо провести канікули 
з користю та продовжити природоохоронну 

роботу з батьками та друзями  
із «Зелених дружин».

Що ми робимо на весняних канікулах?
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хідні для утворення імунних клітин, антитіл і 
сигнальних речовин, які беруть участь в імунній  
відповіді. Одним з основних аспектів здорового спо-
собу життя є правильне харчування. 

Крім правильного харчування, наведемо 
декілька простих способів зарядити свій імунітет, 
жити здоровим і жити здорово! 

спРОбУй:

1. Займайся спортом. 

Фізичне навантаження покращує загаль-
ний стан організму і роботу лімфатич-
ної системи, що виводить токсини з орга-
нізму. Згідно з дослідженнями, люди, які 
регулярно займаються спортом, хворіють  
на застуду на 25 % рідше, ніж ті, хто  
не веде здоровий спосіб життя.  Всього  
30-60 хвилин заняття спортом на день 
дозволяє стати здоровішими, в той час як 
більш серйозні навантаження зроблять тебе 
слабшим. Обов’язково включай у програму 
віджимання – вони сприяють кращій роботі 
легенів і серця. Вправи на прес поліп-
шать роботу шлунково-кишкового тракту і 
сечостатевої системи. 

Щоденна ранкова зарядка – обов’яз-
ковий мінімум фізичного навантаження  
на день. Необхідно зробити її такою ж звич-
кою, як умивання вранці. 

мИ За ЗДОРОВИй спОсІб жИТТЯ!

Літо – час запастися здоров’ям на весь рік!

Здоров’я – безцінне багатство кожної 
людини окремо і всього суспільства у цілому. 
При зустрічі та розставанні з близькими 
людьми ми завжди бажаємо їм доброго здо-
ров’я, адже це – головна умова повноцін-
ного і щасливого життя. У нашій країні  
від ГРВІ та сезонного вірусу страждає більше 
20 млн осіб щорічно. Причиною цього є те, 
що більше ніж у 80 % населення слабкий 
імунітет. Щоб імунна система працювала,  

як годинник, її треба підтримувати 
щодня, а не тільки у період епідемій грипу.  

Як же зарядити свій імунітет? Відповідь проста – вести здоровий спосіб життя.  

Імунітет людини – це здатність організму захищатися від різних 
«ворогів», тобто чужорідної генетичної інформації. З одного боку, 
імунна система захищає організм, а з іншого – її стан залежить  
від загального здоров’я людини. Якщо індивід 
активний, міцний, рухливий і життєрадісний, 
то й імунітет у нього буде в порядку, а якщо 
слабкий і пасивний, то імунна система буде 
відповідною.  

Імунна система захищає нас від впливу 
зовнішніх негативних факторів, це свого роду 
лінія оборони проти негативної дії бактерій, 
грибків, вірусів тощо. Без здорової та ефек-
тивної імунної системи організм стає слабким 
і набагато частіше страждає від різних інфекцій. 

Імунна система захищає організм і від його власних клітин з порушеною орга-
нізацією, що втратили свої нормальні властивості. Вона виявляє і знищує такі 
клітини, що є можливими джерелами раку. Загальновідомо, що вітаміни необ-

Боротьба антитіл з вірусом

Вірус
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2. Вживай більше вітамінів. 

Кожному з нас потрібен вітамін D, який 
міститься у лососі, яйцях і молоці. Дослідження 
показали, що багато людей отримують недостатню 
кількість вітаміну C. Цитрусові – прекрасне дже-
рело вітаміну C. Те, що вітамін С запобігає засту- 
ді, – міф. Але отримання необхідної кількості віта-
міну C з фруктів і овочів заряджає імунну систему.      

Так само для зміцнення імунітету дуже важли-
вий цинк – він має антивірусну та антитоксичну 
дії. Отримати його можна з морепродуктів,  
з неочищеного зерна і пивних дріжджів. Крім того, 
пийте томатний сік – він містить велику кількість 
вітаміну А. 

3. Загартовуйся! 

Твоїм помічником у веденні здорового способу життя 
може стати загартовування організму. До нього найкраще 
приступити влітку ще з дитячого віку. Найпростіший 
спосіб загартовування – повітряні ванни. Величезне зна-
чення у процесі загартовування відіграють і водні про-
цедури. Вони зміцнюють нервову систему, сприятливо 
впливають на серце і судини, нормалізують артеріальний 
тиск і обмін речовин. Перш за все, рекомендується про-
тягом декількох днів 
розтирати тіло сухим 
рушником, а пізніше 

переходити до вологих обтирань. Починати обти-
ратися потрібно теплою водою (35-36 0С), посту-
пово переходячи до прохолодної води, а потім і до 
обливань. Влітку водні процедури краще робити 
на свіжому повітрі після зарядки. 

4. Вживай білок.

З білка будуються захисні фактори імунітету – антитіла (імуноглобуліни). Якщо 
ти будеш вживати в їжу мало м’яса, риби, яєць, молочних страв, горіхів, то анти-
тіла просто не зможуть утворюватися.

     

5. пий чай.

Декілька чашок гарячого чаю на день значно зміцнюють твій організм. Зі звичай-
ного чорного чаю виділяється L-теанин, який розщеплюється печінкою до етиламіну –  
речовини, що підвищує активність кров’яних клітин, відповідальних за імунітет 
організму. Варто відзначити, що все це відноситься тільки до якісних сортів чаю.  
А влітку зелений чай допомагає організму подолати спеку.

6. Веселися! 

Згідно з дослідженнями, люди, що мають 
позитивний емоційний стиль, – щасливі та спов-
нені ентузіазму, а також менш схильні до застуд. 
Веселощі і здоровий спосіб життя невіддільні 
одне від одного!
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 13. Користуйся дарами природи. 

Природними засобами, що зміцнюють імуні-
тет, є ехінацея, женьшень і лимонник. Приймати 
трав’яні відвари варто 
як з лікувальною 
метою, так і для про-
філактики.

14. Вживай пробіотики.

Корисно вживати продукти, що підвищують кіль-
кість корисних бактерій в організмі. Такі продукти 
називаються пробіотичними, до них належать ріпчаста 
цибуля і цибуля-порей, часник, артишоки і банани.

 

головна запорука здорового способу життя – не палити, не вживати алкоголь 
та інші наркотичні засоби! 

Паління – це найшкідливіше заняття, яке не можна 
кинути без зусиль. Це справжня наркоманія. Куріння 
викликає захворювання легеневих шляхів і гортані, вони 
страждають першими, бо вбирають більшу частину смоли 
і нікотину. Паління також спричиняє захворювання сер-
цевої та судинної систем людини (стінки судин стають 
тонкими, кров погано надходить до серця, виникають 
часті збої серцевого ритму, запа-
морочення, спричинені слабкі-
стю судин). Крім цього, страждає 
мікрофлора організму.

Щороку в Україні внаслідок 
паління помирає 120-140 тис. осіб.

Згідно з численними дослі-
дженнями, алкоголь призупиняє 
роботу лейкоцитів, що визначають 
та знищують інфекційні клітини і 
самі віруси. Пам’ятайте, що алко-
голь і здоровий спосіб життя несу-
місні.

«Ні!» лежанню на дивані, більше фізичних вправ і свіжого повітря! Літо – 
прекрасна пора для того, щоб виробити корисні звички: почати робити ранкову 
зарядку та загартовуватися. Стрес – основний ворог імунітету, жени від себе всі-
лякі переживання і менше нервуй. Постарайся отримати якомога більше пози-
тивних емоцій і подбай про правильне харчування. Хочеш бути здоровим – кори-
стуйся нашими порадами не тільки влітку, але й упродовж всього життя.  Тож 
вперед і щасти тобі!

Дослідники з Університету Карнегі-Меллон (США) опи-
тували 193 здорові людини протягом двох тижнів щодня і 
записували інформацію про позитивні та негативні емоції, 
які вони відчували. Після цього вони піддавали «піддо-
слідних» дії вірусів застуди та грипу. Ті, у кого перева-
жали позитивні емоції, мали нечисленні симптоми застуди 
і велику опірність до розвитку захворювань.

 

7. будь спокійним! 

Тривалий стрес завдає 
потужного удару по імуні-
тету. Підвищуючи рівень 
негативних гормонів, він 
пригнічує виділення гормо-
нів, які допомагають збе-
регти здоров’я. 

8. Уникай негативних думок.

Апатія і байдужість – одні з головних ворогів міц-
ного імунітету. Американські вчені з’ясували, що  
у людей, які страждають депресіями, виникають 
зміни в роботі імунної системи, і вони більше схильні 
до вірусних захворювань, ніж ті, хто радіє життю. 

 

8. спи не менше восьми годин на добу.

Міцний сон – один з кращих способів зали-
шатися здоровим. Люди, які сплять по 7-8 годин, 
однозначно чинять правильно. А от більше  
8 годин спати не рекомендується.  

Хороший нічний сон зміцнює імунну систему. 
Справа в тому, що під час нічного сну рівень 
мелатоніну збільшується, що покращує роботу 
імунної системи. 

12. Ретельно мий руки! 

Коли ти миєш руки, роби це двічі. 
Коли вчені з Колумбійського універси-
тету займалися вивченням даної про-
блеми у добровольців, то виявили, що 
однократне миття рук не має практично 
ніякого ефекту, навіть якщо люди 
використовували антибактеріальне 
мило. Тому мий руки, намилюючи двічі 
поспіль, якщо хочеш відігнати віруси.
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еКОЛОгІчНе ДОЗВІЛЛЯ. гРаЄмО РаЗОм У НашОмУ ДВОРІ!

 Скільки можна сидіти за комп’ютером?

Звичайно, комп’ютер – це дуже корисна, а іноді й необхідна річ, але, сидячи 
весь день за ним, людина, сама того не помічаючи, нагороджує себе різними хворо-
бами: викривленням хребта, поганим зором тощо. Тому мерщій полиш комп’ютерні 
ігри! Краще грати в рухливі ігри з сім’єю та друзями! 

Друже, ти, напевно, знаєш багато цікавих ігор, які можна провести у своєму 
дворі з друзями та молодшими братами й сестрами. До речі, для малюків ціка-
вою грою буде допомагати вирощувати квіти, розвішувати шпаківні, спостерігати  
за птахами. Залучай їх до своєї природоохоронної діяльності. Нехай навчаються 
спостерігати, любити та охороняти природу!  

Крім відомих ігор типу хованок, естафети, наздоганялок, ігор з м’ячем, можна 
спробувати грати в екологічні ігри. Ось кілька прикладів таких ігор.

гРа «ЗмІЯ» 

Виробляємо командний дух та знайомимося!

Діти встають один за одним «паровозиком» і міцно тримаються за плечі 
сусіда. Той учасник, який стоїть попереду, – «голова» змії, а позаду – її 
«хвіст». Коли за командою ведучого гра починається, «голова» намага-
ється зловити «хвіст». Якщо «голова» спіймала «хвіст», то цей учасник 
стає хвостом і гра продовжується. Таким чином всі повинні спробувати бути 
«головою».

гРа «ХаРчОВИй ЛаНЦюг» 

Вмикаємо логіку!

Клубочок ниток передається від учасника до учасника. Кожен тримає  
у руках шматок нитки. Коли всі учасники гри мають у руках нитку і 
поєднані між собою, кожен по черзі називає себе твариною або рослиною. 
Завдання учасників гри – правильно назвати всі частини харчового лан-
цюга. Наприклад: 

1) учень – листя,

2) учень – черв’як,

3) учень – ворона і так далі. 

Потім можна запропонувати учням уявити, що буде, якщо якась частка 
ланцюга зникне. Після гри учасники можуть обговорити це питання і запро-
понувати вихід.

гРа «ВОДа, пОВІТРЯ, ЗемЛЯ, ВОгОНь» 

Як ти знаєш тварин?

Це цікава і пізнавальна гра. Вона відноситься до рухливих ігор. Для цієї 
гри необхідний м’яч. Усі встають у коло, а ведучий – посередині з м’ячем. 
Ведучий кидає м’яча одному з учасників гри, промовляючи ключове слово. 
Той, кому кинули м’яча, повинен назвати тварину, яка підходить до цього 
слова. Наприклад:

«вода» – окунь,

«повітря» – боривітер,

«земля» – лисиця.

гРаЄмО РаЗОм!
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ДОсЛІДжУЄмО пРИРОДУ. ЗбИРаЄмОсЯ На сІмейНУ еКсКУРсІю

 Літо – найкращий час ходити в походи та експедиції, на екскурсії. Тож збирай-
теся із сім’єю, друзями з двору, школи, гуртка, «Зеленої дружини» та вирушайте 
цікавими місцями.

Куди відправитися на екскурсію? У Донецькій області 4 степових заповідники, 
більше 50 заказників, 7 регіональних ландшафтних парків, більше 40 природних 
пам’яток, 13 заповідних урочищ. Щоб приділити кожному з цих місць хоча б  
один день, не вистачить літніх канікул!

Національний природний парк «Меотида»

Ботанічний сад, м. Донецьк  Хомутовський степ, відділ Українського  
державного степового природного заповідника

Великоанадольський ліс, лісовий заказник 
державного значення, Волноваський р-н

Кінна ферма,  
с. Нікіфорівка, Артемівський р-н

Страусина ферма,  
смт Ямполь, Краснолиманський р-н

Регіональний ландшафтний парк  
«Клебан-Бик», Костянтинівський р-н

Національний природний парк «Святі гори»  
(Слов’янський, Краснолиманський, Артемівський р-ни)

Цікавих місць для екскурсій ще дуже багато. Пізнавальним та веселим може 
бути відвідання навіть найближчого лісу!

бОРОТьба З амбРОЗІЄю

Амброзія – небезпечна рослина!

   Полинолиста амброзія – це однорічний карантинний бур’ян заввишки 20-180 
(250) см з міцною кореневою системою, яка проникає в ґрунт до 4 м, зневоднюючи 
і виснажуючи його. При середній густоті рослина забирає з одного гектара землі до 
2 тис. т води. З кожним роком амброзія поширюється на нові території, утворюючи 
при цьому велику надземну масу і заглушуючи культурні посіви.

Спостерігаючи за амброзією, можна сказати, що вона – справжній «зелений 
агресор». Успішно витісняє гравілат, вероніку, злаки, подорожника, ромашку, 
череду та рослини, які прикрашають ландшафт.

Цвіте амброзія з середини серпня до кінця жовтня. Під час цвітіння ця рос-
лина дуже небезпечна: пилок викликає у людей алергію (підвищення температури, 
сльозотечу, кон’юнктивіт, погіршує зір і може викликати набряк легенів), медики 
називають це амброзійним полінозом, або сінною пропасницею. Варто додати, що  
у цей період від її пилку страждають астматики, в яких загострюються приступи 
бронхіальної астми.
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Поширенню захворювання можуть сприяти погодні 
умови: спека, роза вітрів тощо. Ефективних ліків поки 
що не існує. Єдиний вихід для алергетиків – трима-
тися подалі від амброзії, поки вона цвіте. Потрібно 
відмовитися від прогулянок за містом, по можливості 
не виходити з дому у спеку та вітряну погоду, а для 
прогулянок краще вибирати похмурі та дощові дні. 
Бажано натягнути на вікна марлеві сітки, постійно їх змочувати та міняти кілька 
разів на день. На вулиці потрібно користуватися захисними окулярами. При повер-
ненні додому рекомендується прийняти душ, промити ніс та очі.

За останні роки відбувся бурхливий процес поширення амброзії в різних облас-
тях України – і, як наслідок, масові захворювання населення на алергію. Для бага-
тьох регіонів це стало проблемою державного рівня.

Донбасу загрожує епідемія сінної гарячки, з роками ця хвороба може набути 
форм астми. Захворювання спричиняє цвітіння амброзії, яка масово тут поширена.

Вести боротьбу з цією карантинною рослиною треба усім разом: санепідемстан-
ції, екологічній службі, адміністративно-технічній інспекції, квартальним комі-
тетам, підприємствам, навчальним закладам, громадськості. «Зелена дружина» 
також має враховувати небезпеку від амброзії та вживати заходів боротьби з нею у 
своїх містах і селах.

Заходи боротьби

Запобіжні заходи передбача-
ють старанне очищення посівного 
матеріалу від насіння амброзії, 
лущення стерні, періодичну гли-
боку оранку, досходову культива-
цію.

Суворий державний карантин-
ний контроль виявляє карантинні 
бур’яни, обстежуючи всі земельні 
угіддя та складаючи карти забруд-
нення, і визначають необхідні 
методи боротьби.

Стаття 22 Закону України «Про забезпе-

чення санітарного та епідемічного добробуту»  

«зобов’язує утримувати земельні ділянки 

та території у належному санітарному стані  

не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого само-

врядування, підприємства, але й усіх громадян».

Механічні заходи – це проведення регулярних рейдів приватними садибами, 
підприємствами та установами для виявлення осередків поширення амброзії, зни-
щення рослини до початку цвітіння: скошують, виривають (починаючи з ранньої 
весни) і компостують, не даючи можливості цвісти та плодоносити, адже рослина 
розмножується тільки насінням. Якщо до цвітіння рослини не ліквідовані, треба 
перечекати період цвітіння, поки не утворяться зелені плоди. І саме в цей час ско-
сити або вирубати та обов’язково спалити, щоб не висипалося насіння.

Хімічні заходи. Контроль за правильним застосуванням хімічних заходів здій-
снюють у великих господарствах фахівці. Фермери та господарі присадибних діля-
нок повинні точно дотримуватися спеціальних рекомендацій та інструкцій. 

У Маріуполі, Бердянську, Кіровограді, Краматорську, Люботині активісти 
екологічного руху в останні роки проводять масові заходи боротьби з амброзією.  
До цієї роботи залучаються лікарі санітарної служби, працівники екологічної 
інспекції, представники місцевої влади. Фінансову підтримку акціям надають міс-
цеві підприємці, що дозволяє організувати купівлю десятків тонн цього бур’яну.

«Зелена дружина» також може допомогти у знищенні амброзії, а саме виявляти 
місця, де росте ця небезпечна рослина, виготовляти плакати та листівки із зобра-
женням бур’яну та порадами, як можна з ним боротися.

бУДИНОчКИ ДЛЯ РИб

З дитинства ми знаємо, що гніздо – це пта-
шиний будинок, барліг – ведмежий, нора – буди-
нок лисиці, крота, мишки. Але чи є будинки  
у риб? Виявляється, є, і найрізноманітніші. 
Іноді це гніздо з водоростей і ґрунту, іноді – 
корч, навислі над водою гілки верби, а то й 
просто кілька донних валунів. 

У вичищених руслах річок риба жити 
практично не може. Неправильно роблять 
ті захисники природи, що витягують  
з річок старі колоди, топляк, розмоклі коре-
невища дерев. Адже це все риб’ячі будиночки, 
єдине для них укриття! За відсутності водної рослинності тільки в таких завалах і 
заторах можуть жити рачки, личинки комах, якими годуються риби. 

Щоб у вашій річці стало більше риби, потрібно створювати для неї затишні 
місця. У тихих заводях можна укласти з берега гілками вниз зрубані дерева. Це 
будуть добрі притулки для малюків від хижаків і рибалок. Зовсім не складно облад-
нати зимувальні ями на дні ставків та озер. Туди опускаються дерев’яні щити або 
пластикові конструкції, великі перевернуті догори дном вербові корзини, великі 
автопокришки. На дно накидають пісок, гравій, каміння. 

 Можна для pиб зробити й інші «будинки». Для цього ще взимку заготов жеp-
дини із хвойних дерев, очисти їх та пpосуши. Зроби гіpлянди з віничків, закріпи 
їх на відстані 20-30 см одна від одної. Матеpіалом для віничків можуть бути гілля 

Річка Сіверський Донець
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ялини, мох-сфагнум, жмути соломи, комишу, оче-
рету тощо. 

Довжина гіpлянд залежить від глибини кладок 
ікри – десь близько метpа. Гіpлянди підв’язу-
ють до жеpдин на відстані 20-30 см. Для міцності 
до гіpлянди підвішується ще й гpузок. Штучні 
неpестилища найкраще облаштовуйте на спокій-
них місцях (у затоці, на плесі) на відстані 2-3 м 
від беpегової рослинності. Їх встановлення здійс-
нюється заздалегідь пеpед неpестом тієї чи іншої 
поpоди pиб. Якщо вода в озеpі або pічці спадає, 
штучне неpестилище занурюють глибше. 

Можна зробити неpестилище й у вигляді пла-
вучого остpова. Для цього жеpдини зв’язують у 
вигляді клітки. До місць пеpетину жеpдин підв’я-
зують гіpлянди з віничків. 

Для pиб, що неpестяться на дні (судак тa ін.), 
встановлюють донні неpестилища. 

Основою їх є довгі пpути гнуч-
ких поpід деpев, чагарників. З прутів зв’язують коло діаметром 
0,5-1 м. На поверхні кола закріплюють вінички, а до його цент- 
ру – грузок і підв’язують мотузку з буйком. За буйками можна визначити, де стоїть 
зроблене вами неpестилище. Декілька таких нерестилищ зазвичай встановлюються 
разом.

ОпеpаЦІЯ «жИВе сРІбЛО»

Літня спека спричиняє пересихання 
невеликих водоймищ чи відокремлення їх 
частин, що становить небезпеку для маль-
ків риби. Щоб запобігти цьому, «Зелені 
дружини» проводять операцію «Живе 
срібло» – порятунок риб’ячих мальків  
з водоймищ, що пересихають. Для цього 
мальків відловлюють сачками й у відрах 
переносять у річку, велике озеро або 
прокопують канавки, по яких риб’ячий 
молодняк перепливає в річку. При пере-
садці мальків з пересихаючого водоймища 
в холодну річку потрібно поступово охоло-
дити відро з мальками в цій річці. 

 Але тут є одна хитрість. Справа в тому, що рятувати малюків потрібно з тих 
маленьких і неглибоких озерець та калюж, які обов’язково висохнуть або в яких 
рибки стануть обідом для сусідських домашніх гусей і качок. Інша справа ста-
риці, великі або глибокі відділені водой- 
ми. Щоб спустити воду зі стариці з її 
двометровими ямами, потрібно вико-
пати не менше ніж двометровий у гли-
бину рів. Дітям така робота, звичайно,  
не під силу. В іншому випадку вода піде 
не вся, і мальки залишаться в ямах.  
А головне – чи потрібно з’єднувати від-
ділене водоймище з основним? Ці при-
родні інкубатори для риб’ячого молод-
няку існували тисячі років. І тисячі років 
риба вперто приходила до них на нерест. 
Нерозумного в природі немає. У негли-
боких, як правило, непроточних озер-
цях вода чудово прогрівається за літо.  
Тут буквально кипить життя: дафнії, 
рачки, личинки різних комах – все від-
мінний корм для молодняку. Практично 
немає щуки і великого окуня, що теж 
добре. Порівняйте умови в річці: холодна 
вода, течія, жорстка кормова конкуренція, 
маса хижаків. Де швидше зміцніє, виро-
сте, збережеться молодняк? Звичайно, в 
стариці. 

А з осінніми паводками дрібна рибка 
піде в річку – вона уже вміє самостійно 
боротися за життя.  

Облаштування укриття 
для дрібних риб – «дитячі 

садочки» для молодняку риб

Штучні нерестилища  
для риб

Мальки

Мальки

Вилов мальків для перенесення  
у велике водоймище

Так можна облаштувати 
зимувальні ями для риб
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гасІННЯ пОжежІ

 Правильні дії при лісовій пожежі допо-
можуть швидше впоратися з надзвичайною 
ситуацією і врятувати лісовий масив, будівлі, 
майно і, можливо, життя людей. 

Якщо лісова пожежа тільки починається 
і ти можеш її загасити самостійно, то най-
простіший спосіб – це захльостування. Для 
цього виламують пучки гілок завдовжки 1-2 м 
або цілі невеликі дерева. Рухаючись біля 
краю пожежі, по вогню завдають ковзаючі 

удари, немов змітаючи палаючі матеріали на вже вигорілу площу. Збивши основне 
полум’я першим ударом, наступний удар наносять з цього ж місця, пучок затриму-
ють, притискають до палаючого краю і повертають (обертають) – чим охолоджують 
гарячі залишки. Група з трьох-п’яти осіб може загасити кілометровий палаючий 
край пожежі за 40-50 хвилин. Погашену ділянку лісу обов’язково обкопують, щоб 
пожежа не відновилася.

Інший спосіб боротьби з вогнем застосовують на піщаних ґрунтах. Це закидання 
кромки вогню землею. Для цього штиковими лопатами копають спеціальні ямки, 
з яких і носять у вогонь пісок. Потрапляючи на палаючі залишки, земля і пісок 
збивають з них полум’я, охолоджують та ізолюють вогонь. Потім вигорілу ділянку 
також обкопують. Пні і сушняк засипають більш товстим шаром. 

Якщо поруч є вода, застосовують і її. Але якщо пожежа вже розгорілася і вогнем 
охоплені великі дерева – зупинити її самотужки дуже важко та небезпечно. Відразу 
необхідно попередити про небезпеку усіх, хто перебуває поблизу. Люди повинні 
негайно покинути небезпечну зону. Бажано вийти на дорогу, просіку, широку галявину 
або до водойми. Виходити із зони пожежі слід перпендикулярно напрямку вітру і 
руху вогню. У разі, якщо вийти неможливо, потрібно увійти у водойму або накри-
тися мокрим одягом. Якщо тобі вдалося вийти на відкритий простір, переконайся  
у своїй безпеці, сядь на землю і дихай, прикриваючи рот ганчіркою або ватно- 
марлевою пов’язкою – повітря біля землі менш задимлене. 

Після виходу із зони 
спалаху відразу повідом 
пожежну службу або 
адміністрацію району 
про пожежу. Назви 
точне місце загоряння 
та його приблизні роз-
міри. Бажано також 
знати місцеві сигнали 
оповіщення населення 
про наближення пожежі 
та подати такий сигнал, 
щоб люди почали вжи-

вати протипожежні заходи у себе вдома або 
на окраїні населеного пункту. 

 Існують різні способи гасіння лісових 
пожеж, проте потрібно чітко виконувати 
розпорядження пожежників, які опинилися 
поруч. При низинній пожежі полум’я можна 
збивати за допомогою гілок листяних дерев, 
заливати водою, закидати землею або затоп-
тувати ногами. Торф’яні пожежі гасять мето-
дом перекопування торфу і поливанням водою. 
При цьому варто пам’ятати, що торф горить 

нерівномірно. При торф’яній пожежі можуть утворюватися досить глибокі воронки, 
в які можна провалитися. Тому торф’яну пожежу мають гасити фахівці. Швидкість 
розвитку пожежі дуже висока, тому діти у заходах гасіння пожежі участі не беруть.

ЯК пРаВИЛьНО РОЗКЛаДаТИ ВОгНИЩе

Площа для багаття вибирається на відкритому, але захищеному від вітру безпечному 

місці. Вона має бути розташована за 5-8 метрів від наметів і так, щоб найменше заш-

кодити ґрунту, кореням найближчих дерев і навислим гілкам. 

Дрова для багаття обов’язково повинні бути сухими! Якщо на гілці є зелений листочок, голка 

або навіть брунька, незалежно від того, росте вона чи лежить на землі, брати її не варто. Сирі 

дрова погано горять і дають більше диму, ніж вогню. Восени або взимку, коли на деревах немає 

листя і важко визначити, сухе воно чи ні, спробуй надломати кілька гілочок. Сухе дерево лама-

ється легко і з тріском.

Не варто брати трухляві дрова. Мокрі вони дуже погано загоряються, а сухі даватимуть більше 

диму, ніж вогню.

Кращими дровами вважаються березові – вони дають найбільше тепла і горять навіть сирими.

Під час заготівлі палива варто також мати на увазі, що сирі та гнилі дрова дають багато диму, 

але мало тепла; дрібний хмиз згорає за 2-3 хв.; осикові та смерекові дрова «стріляють» іскрами.

Для приготування їжі краще застосовувати сухі гілки берези і вільхи, які горять рівно і майже 

без диму.

Протипожежна безпека. Це основна вимога під час вибору місця для вогнища. Не можна його 

розводити ближче ніж за 4-6 м від дерев. 

Не слід розпалювати вогонь у хвойних молодняках: може виникнути верхова пожежа. Також 

заборонено розпалювати вогнища на ділянках із сухим очеретом, мохом або травою, на вируб-

ках, де залишилися легкозаймисті матеріали, оскільки тут вогонь швидко розповсюджується, а 

пожежу, яка почалася, важко зупинити. Розкладати багаття на торф’яниках також не можна: 

тліючий торф важко загасити, навіть заливаючи водою; непомітне тління може легко перетво-

ритися на торф’яну пожежу. Не варто розводити вогнище в лісі на камінні, оскільки між ним 

накопичуються мох і перегній. Вогонь, потрапивши у щілини, може проникнути глибоко між 

камінням, загасити його майже неможливо.
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амфібії Донеччини:

Жовточеревна жерлянка

Часничниця звичайна

Райка деревна

Ропуха звичайна

Жаба трав’яна

Жаба гостромордаЗахист амфібій від загибелі на дорозі:  
а) поліетиленова плівка; б) ловчі ями

Жаба озерна

У меліоративних каналах перед спуском 
води жаб’ячу ікру також бажано скидати на 
середину каналу. Пам’ятайте, що 40-50 кла- 
док врятованої ікри, що вміщуються лише в одне 
відро, збереже 900-1200 майбутніх жабенят. 

Після того, як молоді жабки виростають  
з пуголовків, вони залишають водойми і 
роблять невеликі переходи. Якщо на їх шляху 
трапляється шосе, вони стають випадковими 
жертвами, потрапляючи під колеса автомобілів. 
Те ж відбувається, коли ранньою весною багато 
жаб поспішають на нерест у водойми. Так,  
за підрахунками англійських зоологів, близько 
20 тонн жаб’ячих тіл виявлялися розчавле-
ними на невеликій ділянці шосе. У Данії за рік 
гине на дорогах 6 млн жаб. У деяких країнах, 
щоб уникнути безцільної загибелі земновод-
них, на таких дорогах встановлюють спеціальні 
дорожні знаки, сотні ентузіастів обходять ого-
роджувальні парканчики уздовж шосе, збира-
ють жаб і переносять на інший бік доріг. 

ДОпОмОга жабам, ЯЩІРКам І ВУжам

Не скрізь, де є вода, є і жаби, 
але де квакають жаби, там вода є.

Вольганг Гете, німецький поет

Забруднення водойм, меліорація при-
зводять до того, що все менше стає в наших 
річках, садах і городах жаб, ящірок та вужів, 
які знищують шкідників сільськогосподар-
ських культур.  

Особливо дістається земноводним під час 
 розмноження – навесні. Накопичуючись  

у великих кількостях на відкритих ділянках 
та ще й «галасуючи» у весь голос, вони при-
вертають до себе увагу будь-кого. 

Будуй притулки для жаб! Досить вий-
няти цеглу з фундаменту будь-якої надвірної 
споруди з її тіньового боку, накласти купу 
каменів у тіні кущів або хмизу у вологому 
місці – і жаби влаштуються в цих квартирах 
на днювання, а вночі будуть полювати в саду 
або городі. 

На початку і навіть у середині літа можна 
знайти безліч дрібних водойм, калюж, які 
швидко пересихають. Гинуть тисячі пуго-
ловків, які так і не встигли перетворитися  
на жаб. Врятувати їх дуже легко: озброїв-
шись сачком, банкою або відром, потрібно 
відловити пуголовків і випустити їх у вели-
кий ставок або річку. Якщо поруч з пересиха-
ючою калюжкою є велике водоймище, можна 
вирити канавку, по якій пуголовки в нього 
попливуть. Буває так, що вже у квітні дрібні 
водойми починають підсихати, а жаб’яча ікра, 
яка опинилася на березі, сохне. Щоб цього  
не сталося, її необхідно постійно опускати з 
мілин і берегів на глибину.
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При перенесенні мігруючих земноводних 
можна проводити дослідження. Для цього 
треба відзначити початок і кінець міграції, 
період її найбільшої активності, встановити 
мігруючі види, порахувати затриманих тварин. 
Отримані дані допоможуть встановити шляхи 
міграцій, видовий склад земноводних. Ці відо-
мості зроблять більш ефективними захисні 
заходи.

Крім будівництва парканчиків і туне-
лів, проводь патрулювання у тих місцях,  
де трапляються випадки наїзду машин на жаб. 
Якщо представників земноводних виявляють, 
їх переносять через дорогу. У цих же місцях 
можна встановити тимчасові дорожні знаки і 
плакати для інформування водіїв. 

Вчені помітили, що багато жаб гине в сис-
темі каналізації та водоочистки. Відбувається 
це так. Земноводні, що потрапили на проїж-
джу частину вулиці, не можуть піднятися  
на бортик тротуару і рухаються уздовж нього, 
поки не проваляться крізь грати каналізацій-
них шахт. Щоб цього не сталося, можна орга-
нізувати збір земноводних біля бортиків тро-
туарів, встановлювати на ґратах зливових ям 
спеціальні сітки. 

Для вужів потрібно навалювати у воло-
гих місцях поблизу води купи хмизу; для 
ящірок – складати купи каменів у сухих 
сонячних місцях. Під камені корисно під-
стелити шар піску 10-15 см товщиною. 
Навколо купи з різних напрямків бажано 
розкласти оголені гілки дерев, під якими 
ящірки могли б ховатися, тікаючи під камені. 
Оскільки ящірки відкладають свої яйця  
у пісок, що прогрівається сонцем, то поблизу 
їх сховищ на відкритому сонячному місці 
добре зробити піщані майданчики. Поруч  
з прихистками для вужів корисно навалити  
пріючий кінський перегній або рослинні 
залишки, що розігріваються від гниття. 

Вуж звичайний

Ящірка зелена

Ящірка прудка

шТУчНе ВОДОймИЩе

Штучне водоймище у тінистих 
місцях саду стане не тільки при-
красою двору, а ще й домівкою  
для жаб, бабок, тpитонів, качок, кули-
ків. Такі невеликі ставки, до речі, 
робляться і для того, щоб привернути 
увагу мігpуючих жаб. У цьому разі у 
них відпадає необхідність пеpетинати 
доpогу під час мігpацій для ікpоме-
тання.  

Для створення ставка спо-
чатку роблять виїмку в землі. 
Яму викопують дещо більшу, 
ніж запланований ставок, потім землю укладають граблями у формі сходи-
нок і формують у вигляді пагорба. Береги роблять плоскими, щоб навесні – у 
важливий період розвитку багатьох земноводних – тут швидше прогрівалася 
вода. Їжаки та інші дрібні тварини будуть безперешкодно виходити на сушу,  
в іншому випадку вони потонуть. Найглибше місце після закладки ставка має 
сягати приблизно 1 м. Багато тварин зможуть тут перезимувати.

ставок з поліетиленової 
плівки. Найпростіший і найлег-
ший спосіб – це вистилання ями 
поліетиленовою плівкою, тов-
щина якої повинна бути міні-
мум 0,5 мм. Для цього придатна, 
наприклад, покрівельна плівка 
(товщиною 5-10 мм) і так звана 
плівка для садівництва (полі- 
етиленова), яка прозора. Щоб 
плівку не пошкодити, нижній 
ґрунт треба очистити. На наро-
щений ґрунт наноситься шар 

піску товщиною 5 см. На цей шар укладають плівку і спаюють її краї. Для спайки 
можна використовувати праску. Щоб під час пайки праска не приклеювалася  
до плівки, під неї підкладають шматок газети чи прозорого паперу. На спаяній 
плівці розподіляється шар вийнятого піску товщиною до 10 см. Він захистить 
плівку від руйнівного впливу ультрафіолетових променів і механічних пошкоджень.  
Дно улоговини, зроблене у вигляді сходинок, попередить сповзанню насипаного 
матеріалу. Перегній використовувати не треба, оскільки він сприяє росту водорос-
тей, – ми радимо чистий пісок.
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ставок із толю. В якості матеріалу використовуються толь для крівлі дахів, 
а також непокритий піском ізоляційний картон та скляні плитки з клебемасою 
(не використовуйте фарбу для дахів). Земельні роботи виконуються так само, як 
при обладнанні ставка з поліетиленовою плівкою: умостіть дно толем у два шари. 
Перший шар: викласти всю яму, шматки толю з’єднати внакладку по 15-20 см, 
потім всю площину з’єднання заклеїти. Другий шар: прокласти шматки попе-
рек першого шару, кожну полосу приклеїти до першого шару. Місця з’єднання 
внакладку ще раз проклеїти.

Якщо погода спекотна, рекомендуємо обладнати острівці та бухточки. Ремонтні 
роботи можна проводити тільки в літні місяці. 

ставок із глини. Як матеріал використовують глину або глинистий ґрунт. Можна 
купити на цегельному заводі невипалену, попередньо висушену цеглу (так званий 
формлінг, формальна цегла). Всю поверхню ями вистилають в один, а краще в два 
шари сухою глиною, глинистим ґрунтом або цією цеглою і щільно утрамбовують. 
Після заповнення ями водою глина відразу ж розбухає і, таким чином, стає повні-
стю непроникною. У цьому випадку просимо не розводити очерет і аїр, оскільки їх 
коріння проникає крізь глиняне дно. 

Оформлення ставка. Чим 
різноманітніше ви обладнаєте 
краї ставка, тим багатше він 
виглядатиме та краще впи-
шеться у ландшафт та екоси-
стему. Місцем проживання 
багатьох тварин стануть купи 
каменю, коряги, гілки або 
гнилі дерев’яні качани. Бабки, 
равлики з’являться тут зовсім 
скоро. Личинок комарів стане 
менше – їх знищать природні 
вороги. 

Золоті рибки та інші акваріумні риби тільки завадять природній рівновазі  
у вашому ставку.

Під час будівництва ставка можна спланувати водоприток із ринви. Гарне освіт-
лення і сприятливі умови для живильного середовища слугують розмноженню 
рослин. Щоб ваш ставок не замулювався і не обмілів, рослинність треба прибирати. 
Листя латаття повинне покривати поверхню води не більше ніж на одну третину. 
Водорості дають тваринам їжу й укриття, але при масовому проростанні їх треба 
частково видаляти.  

Власне болотні рослини найкраще висаджувати у відокремленому від ставка 
болотному басейні, який повинен бути обладнаний з того ж матеріалу, що й ставок. 
У цьому випадку рекомендується висаджувати місцеві водні рослини. Болотний 
білокрильник, болотна калюжниця, аїр, ріжучий пухівок, водяний ірис (касатик), 
тучник і стрілолист продаються на садівничих підприємствах. Щоб болотний басейн 
не висихав, його необхідно з’єднати зі ставком. До дна ставка з пластикової плівки 
можна припаяти жорстку трубу з поліхлорвінілу. Болотний басейн повинен мати 
глибину 30-40 см, він заповнюється товстим шаром землі. 

ДОпОмОга КОмаХам

У Донецькій області нараховують 173 види комах, занесених до Червоної книги 
України. І цей список з кожним роком зростає. Серед тих мешканців степів та 
лісів нашого краю, хто потребує особливої охорони, деякі види метеликів: бражник 
мертва голова, аполлон, павиче око, махаон та інші. 

У Червоній книзі України значаться також жук-олень, жук-носоріг, жук-гнійо-
вик (священний скарабей), звичайний богомол. Не слід забувати про те, що комахи – 
прекрасні запилювачі рослин. Крім того, комахи-хижаки допомагають знищувати 
комах-шкідників. П’ять-шість мурашників лісових мурах забезпечують охорону  
1 га лісу від шкідників.

Юним природоохоронникам під силу здійснювати прості заходи для охорони 
комах самостійно, а також за допомогою дорослих.

Основна робота з охорони комах здійснюється навесні та влітку.

     спРОбУй:

 Траву викошувати по можливості косою або газонокосаркою з високим зрізом. 

 У боротьбі з комахами-шкідниками сільськогосподарських угідь віддавай 
перевагу біологічним засобам, використовуючи, наприклад, їх природних ворогів. 
Порадь батькам хімічні засоби використовувати економно і при чіткому дотриманні 
інструкцій. «Багато» – тут не дуже допоможе, а нашкодить сильно! 

 Доріжки в саду вимощують плоским природним каменем або дощечками  
з білої акації. Це дешевше, ніж покриття бетоном або бітумом, і зберігає ґрунт. 
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 Осіннє листя залишай під живоплотом, гайком або великими чагарниками  
до весни. Подрібни розпушений ґрунт біля дерев. Ти захистиш цим від морозів рос-
лини і зимуючих істот, до яких відноситься також багато видів комах. 

 Невелику частину купи з компостом залиш недоторканою. У ній зможуть 
розвиватися жуки-носороги та інші жуки, а також «виспатися» земляні жаби, вере-
тениці або їжаки. У разі потреби тварин можна переселити. 

 На краю поля або узлісся склади каміння в маленькі горбики. Так утво-
риться місце для існування для багатьох видів комах, наприклад, джмелів. Але й 
співучі птахи, дрібні ссавці, амфібії та рептилії охоче відвідають це місце. У саду 
цю роль виконує кам’яний бордюр біля грядок і доріжок. 

 Не спалюй листя восени і не випалюй траву на луках, схилах, біля краю 
дороги і полів навесні. Цим можна зберегти життя багатьом комахам та іншим тва-
ринам, уникнути забруднення повітря і лісових пожеж. 

 Зелені, прикрашені за допомогою витких рослин фасади будівель, стовпи і 
паркани мають багато переваг. Вони є чудовими місцями для проживання комах. 

 Збереження і розведення безверхівкових верб – це теж практична охорона 
комах! 

 Біля берегів озер не варто прибирати разом з коренем або повністю спалювати 
старий очерет. Багато комах і павуків зимують у порожнистих стеблинах. 

 У садах, при посадці зелених насаджень, у парках, на вигонах віддавай пере-
вагу місцевим сортам листяних рослин і не піддавайся примхам моди щодо потвор-
ної одноманітності хвойних насаджень. Багато видів з цієї голчатої екзотики світ 
наших комах освоїти не зможе. При суцільній посадці таких сосен виникають біо-
логічні пустелі!

 Великі старі дерева треба зберегти якомога довше. Це місця проживання 
жука-оленя, шершня та багатьох інших комах. 

Мурашка лісова Вуховертка

Махаон

Сонечко

Джміль

Подалірій

Бабка

Шершень

Аполлон Переливниця



166 167

Чим зайнятися на літніх канікулах?

Перламутрівка Шашечниця

Ванесса

Репійниця

Бараниця грушева 

Жалібниця

Сонцевик павиче око Кропив’янка

Олеандровий бражник 

Ведмедиця

Прозерпіна

Оксамитниця

Стрічкарка

Голубянка

Мертва голова 

Тополевий бражник 
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ЯК ВИРОЩУВАТИ ЛІКАРСьКІ ТРАВИ?

Усім відома величезна користь 
лікарських трав. Навчитися виро-
щувати їх не складно. Як правило, 
єдине, що дійсно потрібно, – сонце. 
Дуже мало видів, які дають нор-
мальний урожай у тіні або хоча б 
півтіні. Особливо необхідне сонце 
ефіроолійним рослинам. Чим яскра-
віше сонце, тим більше вони нако-
пичують діючих речовин. У півтіні 
добре почуваються лише валеріана, 
котівник, кропива. 

Більшість лікарських рослин, будучи за своїм походженням дикорослою,  
не надто вимоглива до поживності ґрунту; безсмертник піщаний взагалі здатний 
рости на чистих пісках. Крім того, поживність ґрунту легко регулюється підго-
дівлею. Більш чутливі вони до механічного складу. Для рослин, сировиною яких 
є корінь, потрібні пухкі, добре дреновані ґрунти. З рослин, у яких заготовляють 
наземну частину, дуже чутливі до пухкості ґрунту м’ята й естрагон. Рихлість ґрунту 
і відсутність на ньому щільної кірки дуже важливі при розмноженні лікарських 
рослин насінням, оскільки у багатьох з них дрібні і слабкі сходи.

Зупинимося на найвідоміших видах трав окремо.

  

Валеріана лікарська

Зазвичай у дикоростучої валеріани дов-
жина кореневища – 5 см, а якщо виростити 
цю рослину на грядці, довжина його збіль-
шиться до 15 см. 

Наприкінці літа пройдися сирими і забо-
лоченими лісовими узліссями та галяви-
нами і збери насіння валеріани лікарської,  
а на початку листопада посій його у землю. 
Якщо ти не встиг висіяти насіння восени,  
не засмучуйся – його можна посіяти і 

навесні. Але більше року насіння не зберігай – воно не зійде. Насіння висівають 
у добре і глибоко оброблений ґрунт, куди корисно внести компост, а якщо земля 
кисла – то й вапно. 

Найкраще насіння висівати рядами, відстань між якими – 45 см. Закладати 
насіння треба на сантиметр на суглинних ґрунтах і на 2 см – на більш легких. 
Виносить валеріана лікарська і затінення, адже дика валеріана часто росте  
під тінню чагарників і дерев. 

Хоча валеріана у природі воліє вологого ґрунту, раніше вважалося, що краще 
коріння можна збирати лише з сухих і високих місць. Перевірте це і спробуйте 
висадити валеріану на сухих легких ґрунтах і навіть на кам’янистих схилах. Засі-
яне валеріаною поле може давати врожай кілька років. А щоб рослини культурної 
валеріани не вироджувалися, між ними садіть час від часу дику. 

Кореневище валеріани викопуйте на другий рік, а щоб воно було більш міцним, 
обрізайте квітконосні стебла, що з’являються влітку. На насіння залишайте най-
кращі рослини, їх рясно поливайте і ретельно удобрюйте. 

 горицвіт 

Горицвіт любить рости на вапняному 
ґрунті та зігрітих сонцем пагорбах. Тому 
розводити його слід на відкритому соняч-
ному місці, на ґрунті, що містить вапно 
або удобреному вапном. Культивують цю 
рослину також у садах. Тоді сіянці висад-
жують на грядки з торф’яної землі з 
домішкою вапна. Насіння восени засипа-
ють вологим піском, а навесні висівають 
у ящик або парник. Коли насіння зійде 
і сіянці підростуть, молоді рослини пер-

есаджують у ґрунт рядами на відстані від 15 до 25 см одна від одної. На зиму  
для убезпечення рослин від вимерзання їх потрібно покрити листям. 

 алтея лікарська

Вирощувати її досить просто. Ґрунт повинен 
бути родючим, піщаним або глинистим, зораний 
на 20 см. Зазвичай ділянку, де буде вирощуватися 
алтея, скопують з осені на глибину 20-25 см, вно-
сячи попередньо на 1 м2 5-6 кг добре перегнилого 
гною або компосту. Ранньою весною, коли зійде 
сніг, ділянку боронують граблями, рихлять моти-
кою на 4-5 см, якщо він за зиму сильно ущіль-
нився, і розрівнюють граблями. Потім ділянку 
злегка ущільнюють і в борозни на глибину  
2-3 см сіють насіння алтеї з міжряддям у 45-60 см 
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за нормою 1 г/м2. Для посіву краще використовувати насіння, що полежало 2-3 
роки. Для прискорення появи сходів насіння можна замочити у воді на 3-5 діб. 

При згущених сходах посів проріджують, залишаючи на 1 м грядки 10-15 рос- 
лин. При гарному догляді добрий урожай коренів можна отримати у перший рік. 

Оман високий

Обробляють оман звичайним способом, висі-
вають насіння на початку весни чи пізньої осені  
на глибину 2-3 см з міжряддям 60 см, на 1 м грядки 
висівають близько сотні насінин. Оман можна роз-
множувати ще й відрізками кореневищ або виро-
щувати з насіння розсаду, потім висаджуючи її  
в добре удобрений ґрунт. 

 

буркун лікарський 

Для буркуну потрібен ґрунт, удобрений фос-
форними і калійними добривами. Насіння під-
дають скарифікації (це поверхневе ушкодження 
твердих важкопроникних для води оболонок 
насіння). 

Буркун висівають рано навесні на глибину 
2-3 см з міжряддями 45 см, з розрахунку 200 
насінин на 1 м грядки. Буркун переносить 
посуху, добре росте на різних ґрунтах, проте  
не любить кислий і перезволожений ґрунт. 
Зимує у буркуна лише коренева шийка з бруньками відновлення, які витримують 
великі морози, проте рослина не любить затоплення талими водами. 

  

материнка звичайна

Зростає материнка, або душиця, 
зазвичай у сонячних місцях, розмножу-
ється насінням і кореневищами. Вирощу-
ють її в одному місці кілька років поспіль, 
тому ґрунт має бути добре удобреним:  
на 1 м2 вносять до 5 кг гною і 30 г супер-
фосфату. Насіння душиці передпосів-
ної підготовки не вимагає. Висівають її 
у травні в ущільнене ложе на глибину  
1 см з міжряддям 45 см. Ґрунт має бути 

ретельно вирівняним. На 1 м грядки – близько 1 тис. насінин (0,1 г). Після посіву 
грядку злегка поливають. Душицю треба прополювати від бур’янів. При розмно-
женні кореневищами душицю пересаджують рано навесні або у вересні й поливають. 
У перший рік рослини не плодоносять. 

Звіробій продірявлений

Звіробій переносить холод, любить 
світло і за нормальних умов на одному 
місці може рости років десять. Тому ґрунт 
має бути добре удобрений: на 1 м2 внести 
5-7 кг гною. Насіння висівають на світлих 
та очищених від бур’янів ділянках. Важ-
ливо, щоб на таких ділянках не застоюва-
лися весняні води. 

Сіяти рослину краще під зиму, за тиж-
день-другий до морозів. Висівають зві-
робій поверхово з міжряддями 45 см. На 1 м грядки сіють 1500 насінин (0,15 г). 
При появі сходів звіробою грядки прополюють, міжряддя розпушують. За потреби  
звіробій можна прополювати ще кілька разів. 

 

Ромашка аптечна 

Найкраще сіяти ромашку в першій декаді 
серпня. Підзимовий посів – за 10-12 днів  
до морозів; весняний – як тільки розтане сніг. 
Ширина міжрядь – 45 см. Норма висіву –  
0,3 г/м2. Глибина загортання при озимому та 
осінньому посіві – 1-1,5 см, при пізньому –  
не глибше 0,5 см. Насіння після посіву приси-
пають торф’яною крихтою. Посіви потребують 
розпушування та прополювання бур’янів. 

 Вовчуг польовий

Перед весняним посівом насіння вовчуга потребує скари-
фікації. Ділянку для вирощування цієї рослини обирають на 
попередньому місці овочевих культур. Осіннє перекопування 
ділянки проводять на глибині до 30 см. Рано навесні ґрунт 
спочатку боронують, злегка ущільнюють і висівають насіння 
на глибину 2-3 см, з міжряддям 45 см і нормою висіву 1 г/м2. 
Після сходів залишають 6-8 рослин на погонний метр. Ґрунт, 
де вирощують вовчуг, також вимагає удобрення гноєм. 
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шавлія лікарська 

Ця рослина любить світло і тепло, 
добре переносить посуху. Однак у холодні 
зими вимерзає. Не можна створювати 
ділянку біля польових доріг – рослина 
дуже забруднюється пилом. Не любить 
шавлія і надлишку вологи. Ґрунт розпу-
шують граблями на 3-7 см, прикопують 
і сіють насіння. Висівають шавлію (най-
краще пророщене насіння) рано навесні на 
глибину 3-4 см, з міжряддям 46-60 см і 
нормою посіву 0,8 г/м2. Посіви рихлять, 
прополюють, помірно поливають. 

Вирощуючи лікарські рослини, ти не тільки допомагаєш нашому народному 
господарству в заготівлі цілющої сировини, а й рятуєш від надмірного наванта-
ження дикорослі запаси цих лікарських трав. 

 

Кубушка 

Можна спробувати повернути 
кубушку в водойми, де її вже немає. 
Збір насіння кубушки здійснюється 
у період його дозрівання. У той час 
коробочка стає м’якою, наміча-
ється розподіл її на окремі частини – 
дольки. Період дозрівання припадає 
на кінець серпня – першу половину 
вересня. 

Яка техніка посіву кубушки 
насінням? 

Підпливають на човні до заростей кубушки. Коробочку з насінням зрізають  
з таким розрахунком, щоб при ній залишалася стеблинка завдовжки 10-15 см. 
Коробочки складають у човен на шматок брезенту, в корзину або пакет. 

Для остаточного дозрівання насіння коробочки висипають у звичайн у рибаль-
ську морду, сплетену з прутів шелюги, але без горловини. Морду прикріплюють 
вертикально до кілка, міцно забитого в дно водойми. Верхній кінець морди висо-
чить над рівнем води на 15-20 см. Низ її обшивають шматком мішковини, який 
повинен бути довшим за кінець морди настільки, щоб можна було його зав’язати. 

Коробочки, поміщені в таку морду, через кілька днів розпадаються на окремі 
часточки з насінням, які 10-15 днів тримаються на поверхні води. 

Протягом цього часу оболонка часточок 
руйнується, і чорне, ніби лаковане, зріле 
насіння опускається на дно морди. Якби 
кінець морди не був обшитий мішковиною, 
то насіння прослизало б між її прутиками.

Після дозрівання насіння морду пере-
тягують у човен, розв’язують мішковину і 
висипають насіння в приготовлений посуд. 
Цілі, нерозділені коробочки кубушки або 
її часточки залишаються в морді. Мішко-
вину знову зав’язують і морду повертають 
у воду на старе місце. 

Так поступово відбувається дозрі-
вання насіння. Морда поповнюється 
новими зрізаними коробочками доти, 
поки можна їх збирати.  

При посіві виходять з розрахунку 
6-7 кг насіння на 1 га водойми. 

Посів проводиться з човна або  
берега розкидом, не пізніше двох днів 
після збору насіння, тобто тієї ж осені.

беЗпечНе ЗбИРаННЯ ВРОжаю

А тепер кілька порад  
з екологічно безпечних прийо-
мів збирання врожаю. Улітку 
деякі діти допомагають своїм 
батькам і старшим братам 
косити комбайнами і сіно-
косарками трави, пшеницю. 
Під час жнив багато зайчат, 
козуленят, перепілок потрап- 
ляє під гострі ножі агре-
гатів. Аби цього не ста-

лося, треба виконувати найпростіші прийоми. Запам’ятайте їх самі, 
захисники природи, і розкажіть дорослим. Найпростіше – сісти разом  
з комбайнером у кабіну машини і дивитися, чи немає попереду птиці або звірка. 
Побачивши тварину, зупинити машину і постаратися відлякати тварину. 

Наступна порада. Збирання треба вести від центру поля. Машина рухається  
по колу зі збільшенням радіуса від центру. Дичина розбігається. При іншому спо-
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собі машини починають рухатися з краю поля, протилежного тому, де є укриття: 
лісосмуги, чагарники, яри. Тварини тікають у безпечні місця під прикриттям ще 
не скошених рослин. Іноді в центрі поля залишається нескошений острівець діаме-
тром 50-100 м, який прибирають вранці, після попереднього прочісування-виляку-
вання. Хлопці можуть допомогти дорослим у виготовленні відлякуючих пристосу-
вань. Це тріскачки, пропелери, дзвінкі порожні консервні банки. Використовують 
дзеркала з фольги. Якщо вітер, вони шелестять і поблискують. Встановивши їх на 
полі за пару днів до сіножаті, можна врятувати чимало тварин. Зайці помічають 
їх за 100 м, олені і козулі – за 300. Виготовляють їх так: на товстий лист картону 
розміром 50х100 см з двох сторін кріплять фольгу, а потім прив’язують товстою 
стрічкою до двометрової жердини. Добре допомагають і кольорові поліетиленові 
пакети, розвішані на жердинах.  

безпечні методи збору зернових та покосу трави

Вчені підрахували: при скошуванні агрегатами 
трав у середньому на 1 тис. га гинуть одна куріпка,  
270 деркачів, 13 крижнів, 16 чирок, 16 зайців; 
при збиранні пшениці – 5 перепелів, 19 крижнів,  
24 зайця. Пам’ятай про це, дорогий юннате, і нама-
гайся організувати роботу з відлякування диких 
тварин під час збирання врожаю. 

Під час покосу потрібно відбирати і не скошувати цінні групи трав: чебрець, подо-
рожник, конюшину, герань або дзвіночок, що складуть потім основу вашого квітника.  
З червня поповни цей запас трав, висіюючи насіння диких квітів і дикорослих трав 
на злегка зволожений ґрунт і не зариваючи їх у землю. Насіння дикоростучої мар-
гаритки, глухої кропиви, лугової конюшини, маку-самосійки тощо можна зібрати в 
період з червня по листопад у глиняних кар’єрах, на насипних схилах, залізничних 
насипах та на луках, одягнувши на рослину мішок. 

Безпечні методи збору зернових та покосу трави
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Всеукраїнська громадська організація «жива планета» була створена 
у 2002 році з метою консолідації зусиль щодо вирішення актуальних про-
блемних питань у сферах охорони довкілля, освіти та культури.

Важливим напрямом нашої діяльності є еколого-просвітницька робота 
та реалізація інформаційно-просвітницьких проектів природоохоронного 

спрямування. З самого початку створення організації було впроваджено низку проектів 
для учнівської молоді, що охоплюють питання енерго- та ресурсозбереження, поводження 
з відходами, змін клімату, сталого споживання у поєднанні з комплексними природоохо-
ронними програмами.

Посібник «Уроки з охорони довкілля» є результатом багаторічного досвіду і напрацю-
вань «Живої планети» та Громадської організації «Зелений центр Метінвест» у партнерстві 
з експертами та науковцями. 

Маємо надію, що видання буде цікавим і корисним усім юним друзям природи! 

З питань співпраці з метою вирішення  
екологічних проблем пишіть нам на  

info@zhiva-planeta.org.ua

Громадський союз «Зелений центр Метінвест» заснований 
підприємствами Групи Метінвест у жовтні 2013 року. Центр 
займається реалізацією ініціатив жителів Маріуполя та Єнакіє-
вого з благоустрою загальноміських і прибудинкових територій, 
проводить екологічні акції та заходи.

У 2014 році волонтери та активісти центру зібрали і вивезли 1124 тонни сміття, при-
брали понад 72 гектари територій, провели сім міських суботників у Маріуполі і чотири –  
в Єнакієвому, а також безліч локальних акцій. У Єнакієвому працює дитячо-сімейний 
екологічний рух «Зелені дружини», що об'єднує понад 100 сімей. У десяти клубах Марі-
уполя реалізується довгостроковий проект «Зелений паросток». Учасники клубу, а це  
в основному школярі, отримують екологічні знання та практичні навички, що знадобляться 
їм у повсякденному житті. З початку роботи громадської приймальні центру в Маріуполі 
зібрано більше 1400 звернень від мешканців міста.

«Зелений центр Метінвест» проводить конкурс соціальних проектів «Місто – нашими 
руками». У 2014 році в Єнакієвому і Маріуполі було підтримано 28 проектів громадських 
організацій та ініціативних громадян. На їх реалізацію направлено 1,4 млн гривень.

У жовтні 2014 Громадський союз «Зелений центр Метінвест» визнано переможцем  
XIII Всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека» в номінації «Екологічна 
досконалість». Нагородження відбулося в ході відкриття III Міжнародного форуму для 
сталого розвитку бізнесу «GREEN MIND».

м. маріуполь,  
вул. 24-й квартал, 21-а,  
тел.: (0629) 56-37-84.

м. Єнакієве,  
вул. Сталеварів, 29, 
тел.: (06252) 9-26-48, 9-37-23.

Офіційний сайт  
Всеукраїнської громадської 

організації «Жива планета»:  

www.zhiva-planeta.org.ua


