
EKOLOHIQGNAK DLQ VYXOVNYKIV

Gnak 1/1995 st.14

❒ Dereva dagt\ ]Ωu – horixy i ovoçi. Nasinnq derev – ]Ωa dlq ptaxiv, bilok i inßyx malyx
zvirqt. Deqki zvirqta ]dqt\ hilky i brun\ky derev. Lystqm derev moΩna hoduvaty xudobu.

❒ Dereva sluΩat\ zvirqtam za Ωytlo. Ptaxy, burunduky i bilky budugt\ svo] hnizda v
derevax. Sumçasti wuri i [noty  lgblqt\ Ωyty v dupli.  

❒ Dereva pomahagt\ lgdqm dyxaty. Vony zabyragt\ vuhlekyslyj ©az z povitr’q i
vydagt\ kysen\. Lgdy vdyxagt\ kysen\, a vydyxugt\ vuhlekyslyj ©az.  

❒ Dereva vidkladagt\ vuhlec\ v svo]x stovburax i tym zmenßugt\ ‘efekt teplyçnyj’
(greenhouse effect).

❒ Dereva çastynno oçywugt\ povitr’q vid zabrudnennq.  

❒ Dereva dagt\ nam tin\. Tin\ dereva – xolodnißa niΩ tin\ qku da[ budynok. Dereva –
pryrodni kondycionery.  Dlq oxolodΩennq xat, qki okruΩeni derevamy, potribno menße
ener©i]. V zymi, dereva dovkola xaty oxoronqgt\ ]] vid zymnyx vitriv.

❒ Dereva, qki tvorqt\ zaxysni lisosmuhy, zaxywagt\ verxnij ßar ©runtu (topsoil) vid
vitriv.

❒ Dereva oxoronqgt\ vid povini. Korinnq derev di[ qk velyka hubka, vtqha[ vodu i
pomalo vypuska[ ]].

(Napysala pl.uç.Andreq Fi©ol\ z hurtka Kul\baby v Toronti na bazi informacij v The Canadian Junior Green
Guide.)  
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EKOLOHIQGNAK DLQ VYXOVNYKIV

Gnak 4/1997 st.16

Bahato vydiv ptaxiv xova[t\sq pid ças buri v duplax derev ta v pen\kax. U zymovu
niç, koly temperatura riz\ko pade, ptaxam tqΩko znajty vidpovidni sxoronywa.
Navit\ duΩe husta qlycq moΩe ne daty ptaßci dosyt\ oxorony wob vona ne
zamerzla na smert\. Zroby ptaßkam, qki zymugt\ kolo Tvo[] xaty, dobre dilo i
zbuduj ]m "hurtoΩytok". Os\ qk moΩna ce zrobyty.

Kimnata moΩe buty ßyryny 35-46 sm (15⁄⁄-
18⁄⁄), vysoçyny 40-50 sm (16⁄⁄-19⁄⁄) i
hlybyny 30 sm (12¤¤).  

Zroby kil\ka sidal z okruhlyx patyçkiv
0.7 sm (1/4⁄⁄) abo 1 sm (3/8⁄⁄) diametru i
zmontuj ]x v seredyni paçky na riznyx
vysoçynax.

Zroby dirku, çerez qku ptaxy moΩut\
vlitaty v seredynu paçky. Prymisty ]] na
nyΩnij çastyni paçky, wob çerez ne] ne
vtikalo teple povitrq, qke bude
pidnosytysq u verx. Dobre bulo b maty
odnu paçku dlq menßyx ptaxiv a odnu -
dlq bil\ßyx. Riznoho vymiru dirky budut\
prymangvaty riznoho vydu ptaxiv.

Zroby paçku qknajbil\ß wil\nu. Ne
davaj Ωadnyx dirok na ventylqcig ani na
osußennq. 

Daj zavisy speredu zamist\ zverxu, wob
moΩna bulo paçku lehko i dobre
vyçystyty koly skinçyt\sq zyma. MoΩna
vstavyty zawipku, wob trymala dveri
wil\no zamkneni.

Daj paçku v zaxystku na poludnevomu
boci xaty abo velykoho dereva. Qk
pryjde lito, zakryj paçku, abo sxovaj ]],
wob v nij ne zameßkaly horobci çy myßi. 

S X O R O N Y W E  D L Q  P T A X I V  N A  Z Y M U



ЕКОЛОГІЯЮНАК ДЛЯ ВИХОВНИКІВ

Юнак 3/2003 ст.22

● Переліт птахів — циклічний, сезонний, відносно тривалий
переліт з місць гніздування до місць зимівлі із наступним
поверненням.

● Осінній відліт починається після того, як молодняк
навчиться літати. Кожний вид птахів відлітає і прилітає в
певний час. Зникнення звичної для птаха їжі, зміна погоди,
температури, повітря, вологості — усе це примушує птаха
відлітати на зимівлю.

● У деяких птахів спочатку відлітають
молоді, а потім дорослі, старі птахи. Отже,
молодим ніхто не показує дороги на зимівлю.
Немає сумніву, що при перелетах велике
значення має інстинкт, тобто вроджена здатність до
певної поведінки, яка передається в спадок.

● Перелетні птахи щороку повертаються в ті місця,
де вони вивелись, де розмножувались торік. Якщо
птах не повернувся навесні на батьківщину,
можна вважати, що він загинув. Чим краще птах знаходить
свою батьківщину — те місце де він вивівся — тим
імовірніше, що він виживе, виведе потомство. Будь-яка
тварина найбільш пристосована до тих умов, де вона
народилась.

● Хоч місце зимівлі у перелетних птахів також постійне,
там вони не так точно додержуються вузьких районів, як
при гніздуванні. Птахи зимують там, де природні умови
схожі з умовами життя на батьківщині - лісові у лісистих
місцевостях, прибережні — по берегах рік, озер і морів,
степові — у степах.

● Птахи одних видів летять поодинці, інших — групами
або зграями. Птахи летять клином, шеренгою, ключем або
хмарою, безпупинно або етапами, на різних висотах.

● На відміну від інших комах в помірних кліматах,
метелики-данаїда (Monarch) не можуть вижити довгої
холодної зими і летять на південь; ті, що на захoді
Скелястих гір — до прибережжя Каліфорнії; ті, що на
сході — до лісів високо в горах Мексіко. Довжина
дня і зміни в температурі мають вплив на поведінку
метеликів і кажуть їм, коли треба вирушати у
вирій.

● Метелики-данаїда північної Америки летять
дальше ніж які-будь інші метелики — до 4800 км
(3000 миль). Це одинокий рід метеликів що робить
переліт з поворотом. Вони летять зграями до тих самих
околиць, часто до тих самих дерев. Їх переліт подібний до
перелету птахів але, на відміну від птахів, кожний метелик
цю дорогу в два боки пролітає тільки раз за життя.

● Одні птахи летять вдень, інші — вночі, а вдень зупиня-
ються на годівлю. Коли птахи летять вдень, вони можуть
визначити напрям полету по помітних точках повороту
ріки, гори, групи дерев і по сонцю. Під час далеких
перелетів найбільше значення мають небесні орієнтири
— сонце вдень, місяць і зорі вночі. Багато птахів, щоб не

загубитися в полеті, особливо вночі, подають
незвичайні звуки, кричать і навіть співають.

● Перелетні птахи летять звичайно невисоко:
великі види — не вище 1000 м., середні — не вище
300 м. Висота полету залежить від умов. Птахи завжди

стежать за тим, щоб не втрачати з поля зору землю.
Швидкість руху перелетних птахів відносно

незначна. Швидкість при звичайному
середньому вітрі коливається від 40 до 80 км/год.

● Переліт звичайно розтягається на довгий час.
Наприклад горобині птахи витрачають на переліт від
Европи до Центральної Африки два, три і навіть чотири
місяці. Північноамeриканcькі птахи звичайно прямують
на південь, до екватора, але деякі види летять і далі, навіть
до Вогняної Землі.

● За час перелетів і зимівлі гине дуже багато птахів
—деякі гинуть від браку кормів, великих морозів, від бур
на морі. Водоплавні птахи часто гинуть від нафти, що
розлили пароплави.

● Але чому ж птахи не залишаються на місці зимівлі
назавжди? Адже там тепло і багато їжі! Чому вони, пере-
борюючи тяжкі перешкоди, повертаються на місця
гніздувань? Наука ще не може повністю це пояснити.
Наука вивчає перелети птахів вже давно, але в цьому
явищі природи є дуже багато недослідженого.

● Деякі інші види Lapidoptera летять в далекі дороги, але
звичайно тільки в один бік, часто тільки за їжою. Такого
роду політ називається еміґрація. Хоч метелики самотні
істоти, в полеті вони збираються разом вночі.

● Жир, який метелики збирають в шлунку, конечний
для їхнього виживання зимою. Цей жир не тільки паливо

на політ на південь, але мусить вистачити до наступної
весни коли вони починають свою подорож на північ.

● Летючи на південь, метелики зупиняються пити нектар
із цвітей і тому під час полету прибувають на вазі!
Дослідники думають, що метелики-данаїда консервують
своє “паливо” коли вони планірують в повітрі.

● Є багато запитів про те, як ці маленькі істоти можуть по-
дорожувати такі далекі відстані. Напримір, як вони знахо-
дять ті самі місця на зимівлю, хоч вони самі там ще не були? 

Кінчається літо. Журавлі і метелики-данаїди збираються у вирій, до теплих країв, на південь. Північні
олені – залишають тундру і прямують до зони північних лісів. Прочитай, заграй ігри і навчися про
перелети і міґрації у світі тварин.

ПЕРЕЛЕТИ ПТИЦЬ І МІҐРАЦІЇ ТВАРИН



ЕКОЛОГІЯЮНАК ДЛЯ ВИХОВНИКІВ

Юнак 3/2003  ст.23

Відповіді

1.Позиція сонця,констеляції зір,електромаґнетичне
поле кулі земської.
2.б) 50%
3.Зміни в довжині дня – довші на весну,коротші в осені
– зміна фотоперіоду
4.а) перелітають в тепліші краї на зиму;
б) не роблять перелетів;
в) в сприятливу зиму залишаються,а в суворі зими
переміщуються.

5.ТАК 
6.До Мексіко
7.щоб заощаджувати енерґію
8.б) 30,000 км
9.ТАК
10.Найбільш небезпечний —вовк,другий – чоловік.
11.Обі статі —самці і самки —мають роги.
12.Полеві миші.Північні олені —травоїди.

● Північний олень (Rangifer tarandus – caribou) відрізня-
ється від усіх оленів тим, що роги розвиваються в обох
статей — в самців і в самках — тоді як самки інших видів
родини оленів безрогі. Північний олень населяє тундру
Азії-Европи і північної Америки.

● Північний олень — тварина яка все
в русі, незалежно від сезону. Він
пасеться ввесь час, зупиняючись на
одному місці довше тільки якщо там
надзвичайно добре пасовисько.

● Міґрація (пересування) — підставова
прикмета екології і поведінки оленів.
Міґрація — сезонова зміна місця
перебування великих стад (чисел).

● Є дві основні міґрації — в осені (від
кінця серпня до жовтня) коли олені
переходять на полудне на місця зимівлі і
на весну коли вони повертають на своє
місце розмноження. Міґрації відбуваються
по добре визначених дорогах.

● Коли стадо оленів велике, тварини йдуть разом
великими групами і рухаються дуже скоро. Вони навіть не
зупиняються їсти — йдуть день і ніч. Більшість оленів
йдуть за групою туди куди провадять провідники.

● В північній Америці є тепер понад 3 мільйони оленів —
від західньої Аляски до Лабрадору.

● Олені добре плавають і можуть плисти 10 км. (6 миль)
на годину. Під час своєї подорожі часто мусять
перепливати ріки і озера, в яких вода, після весняних
повенів, глибока.

● Подорож триває кілька тижнів — через гірські проходи,
озера і глибокі річки, через льодовики і
заболочену тундру — і нарешті
приходять на місця розмноження.
Кожна самичка породжує одне оленя.

● Новонароджене оленя годину після
народження вже може ходити за мамою,
а до 48 годин приєднюється до
головного стада.

● В серпні і вересні олені підбудовують
свій запас товщу (жиру) потрібного на
довгу поворотну дорогу на місця
зимування і для виживання в місяцях
жорстокої зими.

� � � �
1. Є три способи якими птахи пізнають напрям під
час полету. Які?

2. Який запас жиру потребує птах заки почне
далекий політ? 
а) 20%  б) 50%  в) 70%....... своєї ваги.
3. Як птахи знають коли треба збиратися в дорогу?

4. Поясни: 
a) Перелетні, це птахи, що .....................................
б) Осілі, це птахи, що ..............................................
в) Кочові, це птахи, що ...........................................

5. Ніхто не вчить птаха будувати гніздо, але коли
птах уперше його будує, то робить це так само, як і
всі птахи того виду. ТАК чи НІ?

6. Як задалеко на південь летять метелики-данаїда
(Monarch)? 

7. Чому канадські гуси летять кутом?

8. Полярнa крячка (Аrctic tеrn) гніздиться в Арктиці,
зимує в Антарктиці. Щороку вона летить около: 
а) 10,000 км.  б) 20,000 км.  в) 30,000 км.

9. Метелики є холоднокровні і не можуть літати
коли зимно. ТАК чи НІ. 

10. Які два хижаки найбільш небезпечні для пів-
нічних оленів: вовк, ведмідь, чоловік, орел, рись.

11. Чим відрізняється північний олень від інших
видів оленів?

12. Що тут не належить: Північний олень живиться
травою, гілками, польовими мишами, ягодами,
зернятами?

ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІВНІЧНИЙ ОЛЕНЬ



EKOLOHIQGNAK DLQ VYXOVNYKIV

Gnak 3/1996 st.15

Narodna medycyna vynykla we v doistoryçnyx çasax i rozvyvalasq pid vplyvom
praktyky, spostereΩen\ nad pryrodog, zbahaçuvalas\ ta peredavalas\ iz
pokolinnq v pokolinnq. Zillq - tak nazyvaly likars\ki roslyny a takoΩ i çarivni
roslyny. Do takyx çarivnyx roslyn, za narodnymy le©endamy, naleΩaly [vßan
zillq, kvit paporoti, neçujviter i inßi. Poda[mo sim roslyn, qki vΩyvani vΩe vid
davna dlq likuvannq wodennyx neduh. Çy moΩeß spoluçyty roslynu iz neduhog,
qku vona liçyt\?

Aloe 

Íavliq

M⁄qta

Lokrycq

Anis

Çorni
poriçky

Imber

Kaßel\: Vy zna[te cg roslynu u
vydi cukorka – çervnoho abo çornoho.
V pryrodnim stani – ce korinnq qke
moΩna Ωuvaty. Qka ce roslyna?

_________________________________

Nudota: Z roslyny moΩna zrobyty
paxuçyj çaj.

_________________________________

Zapalennq horla: Ce horodova
roslyna, qku vΩyvagt\ do kurqço]
naçynky. Wob protydiqty zapalenng
horla, zroby çaj iz ce] roslyny i
popoloçy nym horlo.

_________________________________

Larenhit: Stratyv holos? Potry 5 ml.
c\oho korenq v 250 ml. zymno] vody.
Nexaj zakipyt\. Oxolody i pyj rano i
veçerom.
_________________________________

Lehke popeçennq abo poparennq:
Vidlomy haluzku ce] roslyny i podusy
]] sik na popeçenu abo poparenu
ßkiru. Cq roslyna povynna buty v
koΩnij kuxni.

_________________________________

Bihanka: Hornqtko soku iz cyx qhid, 3
do 4 razy na den\, pereb’[ bihanku.

_________________________________

Ílunkovi ©azy: Vidbyva[t\sq Tobi
(abo hirße)? Pomoçy  podußeni
zernqtka ce] roslyvy v harqçij vodi.
Koly “çaj” oxolone, procidy i vypyj.
_________________________________

R O S L Y N Y  Z D O R O V ’ Q

VIDPOVIDI:

Kaßel\ - Lokrycq
Nudota - M’qta
Zapalennq horla - Íavliq
Larenhit - Imber

Popeçennq - Aloe
Bihanka - Çorni poriçky
Ílunkovi ©azy - Anis



ЕКОЛОГІЯЮНАК ДЛЯ ВИХОВНИКІВ

Юнак 2/2002  ст10

Чому комарі нас кусають? Кусають нас лиш
самички. Самички час до часу потребують лик
людської чи звіринної крови, як дуже потрібної
вітаміни.
Як знаходять комарі свої жертви? Так як інші
комахи, комарі мають щось у роді радару —
комбінацію змислу запаху і чуття. Наше тіло
виділяє тепло і запах, що є дороговказом для них.
Як далеко летітиме комар, щоб знайти свою
жертву? Домашні комарі літають не дальше як на
1,000 стіп від місця свого народження. Вони
вилігуються в заглибинах, бочках, де є вода або
вогкість.
Як може такий малий комар дістатися до
людської чи звіринної крови через тверду
шкіру? Ноги у самички є покриті чимсь у роді
гачків а головним інструментом тортур є сверлик
високого напняття, який легко влазить у грубу
шкіру.
Чому тяжко нам забити комара в моменті,
як він на нас нападає? Коли нас кусає комар, то
дає нам місцево-знечулюючий застрик. Цей
знечулюючий застрик має він на кінці сверлика і
рівночасно при його помочі розводнює кров, бо
кров є липка і густа. Виссе її при помочі помпи яка є
дуже прецисно збудована. Комар може насатися
крови три або чотири рази більше, як він сам
важить.
Чому комар скоріше втече, поки ми його
вдаримо? Нагле тиснення на нашій шкірі
остерігає його телеграфічно, що наступить удар.
Найменший наш нервовий відрух ділає на комаря
як землетрус і остерігає його перед винищенням.
Чому комар одних людей кусає, а других ні?
Найновіші досліди виказали що наш віддих, а
радше ритм віддиху, який не є однаковий у всіх
людей, притягає комара.

Яка одежа притягаючо ділає на комарів?
Комарі 1/10 сідають на білу одежу і яснішу, чим на
чорну.
Чому комар бренить? Тому, що він літає.
Бреніння постає через махання його крил.
Як довго живе комар? Самчик живе всього 8–9
днів. Коротко по народженні самчик парується у
воздусі з самичкою, потім час до часу живиться
соком з рослин і по 8-9 днях гине. Самичка живе
около 30 днів. У теплий час, літом з яєчка за 10 днів
виколюється комар. Під час сезону, від весни до
осені, множиться 15 ґенерацій. В 5 ґенераціях
нормально самичка зноситиме по 100 яєчок, то це
дасть 31 мільйонів наслідників. Самичка зносить
яєчка на поверхні води. Ляври і кукли живуть як
малі, підводні човна. Час від часу винурюють, щоб
набрати воздуху. Щоб винищити комарів, на
поверхню води ллється густу оливу. Малі ляври не
можуть пробитися через оливу і гинуть через
задушення.
Як багато комарів розносить недуги? Не
багато. Приблизно на 3,000 різних родів комарів,
недуги розносять лиш кілька. Певні комарі
розносять elephantitis, маларію і жовту горячку, інші
– encephalitis або сплячку, але не в Північній
Америці чи Европі.
Який найкращий лік проти комарів? Добрим
ліком є Dimethyl phtalate у розчині до натирання. Всі
хемічні середники є трутиною і з ними треба
обходитися дуже обережно.
Чи комарі є для когось хосенні? Комарі є
поживою для інших комах, птахів, риб і звірят. Якби
їх не було, багато птахів і звірят, що ними
харчуються, вигинули б.
( В дорогу з Юнацтвом, 1972/#2, редаґовано)

Чи хочеш знати про КОМАРІВ?
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● Не вживати масті, якою смарується шкіру
спалену сонцем. Це може більше подразнити шкіру.
● Обережно зняти одежу яка дотиркала рослину і
випрати.
Трійливі гриби
Найкраще на таборі чи на прогульці не зачіпати
жадних грибів, хіба що є особа яка добре може
впізнати гриби. Трійливі гриби можуть бути подібні
виглядом до їстимих. Вони не є конечно гіркі або
погані на смак. Симптоми затроєння появляються
щойно кілька годин після зїдження. Приміри
трійливих грибів:

Бліда поганка (angel of death) 
Цілий гриб білий, з спідничкою, з лускою на
стовбурі. Головка до 12 см. (5”) діяметру. Росте літом
і осінню.

Трійливий плющ і трійливий дуб мають блискучі і
зубаті листки. Вони ростуть у формі плюща або
куща. Мають білі або зеленковаті ягоди. Трійливий
сумак росте як низький кущ і має 7 до 11 листків на
одному стеблі. Ростуть на пісковому ґрунті коло
озер, але також у мокрих, багнистих теренах. Ці
рослини випускають олійку на листях. Якщо цей
олій дістанеться на шкіру, може виступити висипка
із малими міхурами, яка появляється від 24 до 48
годин після контакту з рослиною.
Якщо хтось ввійде в контакт із трійливою
рослиною, треба

● Змити трійливу олійку зі шкіри милом і водою.
● Витерти шкіру алькоголем.
● Якщо появиться висипка, помазати її calamine
lotion.

СОНЦЕ! ЛІС! ВАТРИ! ЗОРІ! Коли думаємо про літо, табори і мандрівки — пригадуємо такі
приємні речі. Але літо також – КОМАРІ! ТРІЙЛИВІ РОСЛИНИ! СКАЖЕНІ ЄНОТИ! Тому в літі треба
бути уважним, щоб не наробити собі шкоди! 

Червоний мухомор 

Трійливий плющ Трійливий дуб Трійливий сумак
Бліда поганка

ТРІЙЛИВІ РОСЛИНИ

В природі треба бути обережни, i оминати можливі
джерела сказу (rabies). Майже всі теплокровні
звірята можуть бути носіями сказу. Сьогодні майже
не буває сказу 
в псах чи інших домашніх звірятах (завдяки
щепленню) але часто трапляється в диких звірятах,
напримір — єнотах, мишах, бурундуках, лисах,
скунсах і лиликах (кажанах).

● Якщо в тебе є вкус або пошкрабана шкіра, можна
заразитися зі слини скаженої тварини. Перший

закон безпеки — не підходи до звірини, яка дивно
поводиться. Дикі звірята звичайно оминають людей
але, якщо скажені, можуть атакувати.
● Якщо когось вкусить дика звірина, а її можна
безпечно зловити, зроби це і зголоси поліції або
місцевій медичній службі. Вони зможуть перевірити
чи звірина скажена.
● Всі вкуси диких звірів треба зголосити проводові
табору. Якщо є небезпека сказу, лікування потрібно
почати зразу.

СКАЗ (СКАЖЕНИНА)

Небезпеки природи
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1.   Попроси каші!

2.   Такого скарбу купити не можна.

3.   Вперед у бій!

4.   Вони всіх взяли, ця залишилася.

5.   Він поляв сос на бараболю.

6.   Мамо, дри на кусочки папір!

7.   Я – сеньйор!

8.   Він бере за руку новака.

9.   На морі хвилі підносяться.

10. На дереві висить кусок ленти.

11.  Його тато поляк.

12. Ровер багато коштує.

1.   Тарас, ой кавалєр славний!

2.   Я суворо наказав не йти!

3.   Він тряс трубою.

4.   Не кінчай казки заскоро.

5.   Це не біч, а пляжа.

6.   Ворога гаракірі закінчив бій.

7.   Джура вельосипедом не їхав.

8    Ераст – руський провідник.

9.   Море лежить на півдні.

10.  Блиск обручки заворожив її.

11.  Там є борщ у каструлі.

12.  Втікач казав, що боявся війни.

ГРА: ЯКІ ПТАХИ? ЯКІ ДЕРЕВА?

У цих 24 реченнях заховані назви дерев і птахів. Чи можеш їх відчитати? 
Приклад: в реченню “Просо важко зібрати” заховане слово сова. 

ДЕРЕВА ПТАХИ
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1.   Попроси каші!
2.   Такого скарбу купити не можна.
3.   Вперед у бій!
4.   Вони всіх взяли,цязалишилася.
5.   Він поляв сос набараболю.
6.   Мамо,дри накусочки папір!
7.   Я - сеньйор!
8.   Він бере заруку новака.
9.   На морі хвилі підносяться.
10. На дереві висить кусок ленти.
11. Його тато поляк.
12. Ровер багато коштує.

1.  Тарас,ой кавалєр славний!
2.   Я суворо наказав не йти!
3.   Він тряс трубою.
4.   Не кінчай казки заскоро.
5.   Це не біч,а пляжа.
6.   Ворога гаракірі закінчив бій.
7.   Джура вельосипедом не їхав.
8    Ераст – руський провідник.
9.   Море лежить на півдні.
10.  Блиск обручки заворожив її.
11.  Там є борщ у каструлі.
12.  Втікач казав, що боявся війни.

ДЕРЕВА
1.  ОСИКА
2.  БУК
3.  ДУБ
4.  ЯЛИЦЯ
5.  СОСНА
6.  МОДРИНА
7.  ЯСЕНЬ
8.  БЕРЕЗА
9.  ОРІХ
10. КЛЕН
11. ТОПОЛЯ
12. ВЕРБА

ПТАХИ
1.  СОЙКА
2.  ВОРОНА
3.  ЯСТРУБ
4.  ЧАЙКА
5.  ЧАПЛЯ
6.  ГАГАРА
7.  ЖУРАВЕЛЬ
8.  СТРУСЬ
9.  ОРЕЛ
10. СКОБ
11. ЩУКА
12. КАЧКА

ВІДПОВІДІ
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Razom

Vykorystannq vody

Tualet

Tuß (5 xv)

Kupil\

Myttq zubiv

Holennq

Myttq ruk/lycq

Varennq

Myttq posudy (ruçno)

Myttq posudy (maßynog)

Prannq

Myttq avta

Polyvannq horodu

Inße

n p v s ç sp
Raziv/Den\

Litry/
raz

Razom/
tyΩden\

22

75

95

3

4

4

20

125

64

230

150

35
l/xv 

Voda — Ωytt[dajna krov naßo] planety. Na Ωal\, my naduΩyva[mo i nedocing[mo cej
resurs. Iz vs\oho zapasu vody na zems\kij kuli, 95% — ce solena voda a 4.9% vody
znaxodyt\sq u ledi, l\odovykax i u pidzemnyx rezervuarax. Til\ky 0.1% vody [ nam

dostupnyj v ozerax, rikax i v atmosferi. Qkwo my ne budemo wadyty vody,  nezadovho ]] vzahali ne stane. 

Qk rozumno Ty vykorystovu[ß vodu?

Nexaj koΩnyj çlen hurtka, vprodovΩ odnoho tyΩnq, vypovnyt\ nastupnu tabelg  
(razom iz svo[g rodynog).

Koly vsi budut\ maty hotovi tabeli, zrobit\ na sxodynax porivnannq, xto skil\ky vΩyva[
vody. Obhovorit\, de moΩna owadyty vodu. Todi nexaj çleny hurtka vyhotovlqt\ spysok
naprqmnyx: Qk rozumno vΩyvaty vodu vdoma.
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ATMOSFERA 
Naßa zems\ka kulq otoçena atmosferog i dvi
vaΩlyvi funkci] atmosfery pov’qzani iz soncem.
Sonce — dΩerelo svitla, tepla i ener©i] i vid n\oho
zaleΩne vse Ωyttq na zemli. Ale bez atmosfery,
ener©iq, qku da[ sonce, bula b neprydatnog a navit\
ßkidlyvog dlq nas. Bez atmosfery prominnq soncq
vidbyvalosq b vid zemli i povertalosq do soncq.
Atmosfera, tak qk sklqnnyj dax teplyci, zatrymu[
çastynu ener©i] soncq na zemli. V atmosferi takoΩ
znaxodyt\sq smuha ozonu, qka çastynno fil\tru[
ßkidlyvu dlq lgdej ul\trafioletovu radiqcig i ne
dopuska[ ]] do zemli. V atmosferi potribno zberihaty
pevnyj balqns haziv, wob ©lobal\na temperatura
bula rivnomirnog i wob riven\ ul\trafioletovo]
radiqci] buv stalym. Ale lgds\ka diql\nist\ doda[
novi ©azy v atmosferu vtruçagçys\ u cej balqns i
stvorggçy taki dvi problemy:

22 kvitnq — miΩnarodnyj Den\ Zemli. Ce den\, koly my povynni

pereviryty svog ekolohiçnu svidomist\. Wo ce ekolohiçna svidomist\?

Ce rozuminnq toho, wo Ty musyß Ωyty u zhodi iz pryrodog i z svo]m

dovkillqm, vykorystovugçy joho dbajlyvo. Ce rozuminnq toho, wo

zemlq i pryrodnyj svit isnugt\ ne tomu, wo vony zabezpeçugt\ naßi

zasadnyçi potreby, a tomu wo vony magt\ vlasne pravo na isnuvannq.

My — çastynog c\oho pryrodnoho svitu, ne vidokremleni vid n\oho i

ne ponad nym. Pryrodnyj svit — spoluçena cilist\ — pavutynnq Ωyttq

— a ne zbir riznyx okremyx çastyn. Qkwo my znywemo okremi nytky,

na kinec\ my znywemo same i pavutynnq. I tak my moΩemo znywyty

sebe samyx. 

1. Pidvywennq koncentraci] SO2 2. Pidvywennq ©lobal\no] temperatury

(°F)

D E N |  Z E M L I

©lobal\ne poteplinnq
My vpuska[mo novi ©azy v atmosferu — napr. carbon
dioxide, carbon monoxide i inßi çerez te, wo my palymo
vykopne palyvo (fossil fuels). Çym bil\ße palyva my
vΩyva[mo, tym bil\ße produku[mo ©aziv. Balqns atmos-
fery minq[t\sq, bil\ße ener©i] soncq zalyßa[t\sq i
©lobal\na temperatura pidxodyt\ vhoru.

Zmenßennq smuhy ozonu
Smuha ©aziv vysoko v atmosferi — t.zv. smuha ozonu —
absorbu[ velyku çastynu ul\trafioletovo] radiqci] zaky
vona doxodyt\ do zemli. Chloroflorocarbon — ©az qkyj
znaxodyt\sq v ©azovyx balonçykax (aerosols), v oxolo-
dΩugçyx sumißax xolodil\nykiv i kondycioneriv —
nywyt\ cg smuhu ozonu. Ce znaçyt\, wo bil\ße
ßkidlyvo] sonqßno] radiqci] doxodyt\ do zemli.
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B. Di] lgdej wo magt\ vplyv na atmosferu
i dovkillq; wo spryçyng[ ©lobal\ne
teplinnq i nywyt\ smuhu ozonu.
(pidhotujte taki scenky)

1. Palqt\ bahato vykopnoho palyva

• ]zdqt\ vsgdy avtamy. 

• budugt\ velyki fabryky, qki potrebugt\ bahato
palyva.

• tvorqt\ bahato smittq, qkoho treba pozbutysq.

• vse vykydagt\ i niçoho ne napravlqgt\.

2. Nywat\ lisy i vyrizugt\ dereva

• drukugt\ duΩe tovsti hazety 

• zamist\ proçytaty i zapysaty, vse fotokopiggt\

• vyrubugt\ lisy wob buduvaty dorohy i velyki
budivli

3. VΩyvagt\ hazovi balonçyky (aerosol cans)
nepotribno

• na tabori vΩyvagt\ mousse, krem do holennq,
odnorazovyj posud zroblenyj iz styrofoam.

V. Naslidky tako] lgds\ko] povedinky

• pohane povitrq: deqki lgdy ne moΩut\ vyxodyty na
dvir

• sonce nebezpeçne: lgdy lehko obpikagt\sq na sonci

• lid topyt\sq: bil\ße vody v morqx, moΩut\ buty poveni
i zatoplennq prybereΩnyx poselen\

• zahal\ne teplinnq: temperatura v tropiçnyx kra]nax
pidxodyt\, bude menße dowu, pusteli budut\
poßyrgvatysq

H. Wo my moΩemo zrobyty

1. ObmeΩyty vΩyvannq vykopnoho palyva

• ne ]zdyty vsgdy avtamy; xodyty abo ]zdyty roveramy

• vΩyvaty vitrqky abo sonqßnu ener©ig dlq
vyrobnyctva svitla i elektryky

• ne robyty bahato smittq, wob ne bulo potribno joho
spalgvaty 

2. Ne vΩyvaty CFC’s: ne vΩyvaty hazovi balonçyky. 

3. A©ituvaty v svo]j derΩavi za zakony, qki b
obmeΩuvaly ßkodu atmosferi. Vsi taki akci] musqt\
buty svitovymy. 

Pidhotujte inscenizacig pro te, qk my zahroΩu[mo naßomu dovkillg i wo my moΩemo
zrobyty, wob ce popravyty. NyΩçe podano temy do tako] inscenizaci].

A. Ωyttq na zemli koly ne bulo problem z
atmosferog. (pidhotujte taki scenky)

1. Lgdy pracggt\ na sonci, dity bavlqt\sq
nadvori.

2. Na hospodarkax – dosyt\ dowu, wob vse roslo.

3. Transportaciq – vsi xodqt\ pißky.

4. Malo smittq – malo vykydagt\, vse napravlqgt\.

5. Çytagt\ hazetu na dvi storinky, a ne na 100.

Informaci] pro Den\ Zemli
moΩna znajty na Interneti pid adresog:

www.earthday.net

Q k  v i d z n a ç y t y  D E N |  Z E M L I


