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Для користувачів
Про еко-школу

метою еко-школи Центру спадщини вигодської вузькоколійки, як і екологічних та природничих шкіл 
в цілому, є сприяння сталому способу життя, екологічній відповідальності, підвищенню знань про 
природу, зміцненню навичок взаємодії та підтримка переконання, що людина може впливати на 
вирішення екологічних проблем і діяти в цьому напрямку.
еко-школа занурює своїх учнів у природне середовище, зробивши їхнє навчання справжньою 
насолодою, водночас, спонукає їх максимально використовувати у навчанні їхній досвід та знання.

Природнича школа Центру спадщини вигодської вузькоколійки керується наступними 
принципами:

• включення учнів у природне середовище, щоб підтримати розвиток стосунків зі світом природи;
• сприяння цілісному розвитку всіх учасників, виховання у них стійкості, впевненості, 

незалежності та творчого начала;
• надання можливості прийняти ризики, притаманні довкіллю індивідам із вродженою мотивацією 

та позитивним ставленням до навчання;
• праця кваліфікованих практиків, які постійно розвивають свої практичні навички;
• пізнавально-орієнтовані підходи для створення спільноти в ім’я розвитку та навчання;
• актуалізація потенціалу учнів для компетентного вирішення екологічних проблем громади.

Зміст курсу
програма природничої школи Центру спадщини вигодської вузькоколійки розроблена з використанням 
досвіду природничих шкіл Фінляндії. Ця програма включає курс з 20 теоретично-практичних занять, які 
охоплюють розділи «вступний курс. Формування світогляду дружнього до довкілля», «тісне знайомство 
з флорою й фауною безпосередньо на лоні природи» та «вплив людини на природу через діяльність та 
використання природних ресурсів», та 5 таборів – розділ «практичне застосування знань про природу 
на території вигодського лісництва та карпатського трамваю»). один день приблизно раз на місяць буде 
відведено для подій: святкування екологічних свят (наприклад, День Землі, день велосипеда) та для 
організації конкурсів та розваг для всіх бажаючих відвідувачів Центру спадщини. 
теоретично-практичні заняття планується проводити у приміщенні школи з використанням елементів 
інтерпретаційної експозиції Центру спадщини у поєднанні з прогулянками на відкритому просторі 
за межами школи та з походами до місць дикої природи вигоди. Школа також володіє належним 
обладнанням для базових лабораторних досліджень, що завжди цікаві учням. Заняття у школі можуть 
бути індивідуальними і груповими (оптимальна кількість учасників групи - 15). частота занять – 3-4 рази на 
місяць (1 раз в тиждень) впродовж одного року (8 місяців: лютий – травень та вересень - грудень).
табори природничої школи – це альтернативна пропозиція активного дозвілля для учнів школи у поєднанні 
з практичним дослідженням поведінки притаманних місцевості комах, птахів, тварин та здійсненням 
екологічних заходів. планується організувати три дводенних та один триденний наметові табори з 
ночівлями  під час літніх канікул (червень, липень, серпень) та два одноденні радіальні походи під час 
зимових канікул (січень). 

учні Школи
курс розроблено для підлітків та старшокласники віком від 11 до 17 років. До подій та наметових 
таборів можуть долучатися дорослі (батьки, індивідуальні туристи, діти молодшого шкільного та 
дошкільного віку). хоч заняття побудовані в логічній послідовності, вони можуть відвідуватися 
учасниками вибірково. Для цього практично-теоретичні заняття можуть проводитися двічі на рік 
(дублюватися в різні сезони).

структура посібника
посібник адресований вчителям еко-школи та містить детальний конспект 20-ти занять, пакет 
рекомендацій для наметових таборів та походів, рекомендований перелік книг, які можна знайти 
у бібліотеці еко-школи Центру спадщини вигодської вузькоколійки. конспект занять призначений 
для вчителів школи, а картки з завданнями та додатковою інформацією – для учнів. розробниками 
програми підготовлено також окреме видання – «Зошит-посібник для учнів еко-школи Центру 
спадщини вигодської вузькоколійки», де зазначені картки пропонуються учням еко-школи для 
практичного використання.
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вчимося бути  
Дружніми До Довкілля
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Подолати	труднощі	в	спілкуванні:	стати	товаришами,	стати	більш		

енергійнішими	в	процесі	навчання,	самим	брати	участь	у	створенні	навчальних	ігор;
•	 Гармонізувати	власний	емоційний	стан;
•	 Розкрити	світоглядні	позиції.
сезонність: не	залежно	від	сезону
кількість годин: 3
Де і у який спосіб проходить заняття: заняття	проходить	у	приміщенні	школи
матеріали: Картка	1.	Екологічне	лото,	Картка	2.	Мої	думки,	папір	та	олівець	для	кожного	
учня,	дошка	і	маркери

встуП
криголами ламають кригу відчуженості та зближують, зв’язують учнів та можуть застосовуватися на 
початковому етапі навчання для згуртування групи та формування товариської атмосфери. оскільки вони 
являють собою веселі ігри, то одразу налаштовують на легкий та позитивний лад учнів впродовж всього 
навчання у природничій школі. у випадку, якщо учні пасивні, то саме криголами можуть сприяти їх активізації. 
коли ж виконуване завдання потребує великого напруження, криголам може знизити збудження, зняти стрес. 
ви можете створювати власні криголами та вносити зміни до будь-якого із запропонованих, щоб пристосувати 
їх до індивідуальних особливостей учнів.

криголам 1. екологічне лото 
Кількість	учнів	у	групі:	не	обмежена
Час:	20	хв.
Матеріали: Картка	1.	Екологічне	лото
роздайте кожному учневі бланк «екологічне лото». Дозвольте їм вільно рухатися. нехай 
кожен розпишеться в квадратику, що підходить йому за описом. один учень може заповнити 
лише один квадратик на кожному з примірників. 
Завдання можна вважати закінченим, коли хоча б в одного з учнів буде заповнено п’ять 
клітинок у ряді по горизонталі, вертикалі або діагоналі. частина клітинок може лишитися не 
заповненою, якщо не знайшлося тих, хто підходить до опису в цих клітинках.

криголам 2. ФілосоФія та реакЦія учнів
Кількість	учнів	у	групі:	не	обмежена
Час: 20	хв.
Матеріали: папір	та	олівець	для	кожного	учня

Ця вправа пропонує учасникам короткими реченнями висловити свою філософію природничої 
освіти, а також мімікою й жестами передати своє ставлення до такого роду філософських 
поглядів інших членів групи.

роздайте учням олівці та папір і поясніть, що члени групи виконуватимуть вправу, яка 
допоможе їм краще познайомитися один з одним. Далі кожному пропонується написати 
одне речення, гасло чи фразу, що виражатиме чим є для нього природнича та екологічна 

Заняття 1
криголами
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вірить у 
позитивне 
мислення

вірить, що у 
нашої планети є 

майбутнє

вважає, що ми 
витрачаємо дуже 

багато паперу

бажає 
розробляти план 
очищення нашої 

планети

має брата

любить школу має карі очі не смітить слухає музику 
спокійно

не палить

має добре 
почуття гумору

вдягається сіро вважає, що 
кожен має 

сприяти чистоті 
повітря

вважає, що 
забруднення 

природи шкодить 
усім

жив раніше в 
іншому місті

вимикає світло в 
своїй квартирі

подобається це 
завдання

вимикає воду, 
коли чистить 

зуби

любить 
пропонувати 
позакласні 
проекти та 

допомагати в їх 
здійсненні

Єдина дитина в 
сім'ї

 Дуже енергійний Добре встигає 
з природничо-
математичних 

дисциплін

бажає робити 
зміни на користь 
навколишнього 

середовища

Цікавиться 
навколишнім 
середовищем

Здає відходи 
на переробку 

для повторного 
використання

картка

екологічне лото111111111
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освіта, а для менших діток – чому я навчаюся у природничій школі. потім учні обирають собі 
партнера.
партнери мають обмінятися своїми нотатками та прочитати записи один одного, мімікою 
виражаючи своє ставлення до написаного. Наприклад:	посміхнуться,	кивнуть	ствердно	
головою,	зроблять	гримасу,	здивовано	піднімуть	брови	тощо.
після цього кожен учень забирає назад свій запис та обирає нового партнера. Знову 
відбувається мімічна оцінка написаного. Гра триває.
Дайте учасникам 10 хвилин для пересування по класу та мовчазного обміну інформацією, а 
потім запропонуйте поділитися своїми почуттями, думками та враженнями.

криголам 3. все Про тебе
Кількість	учнів	у	групі:	не	обмежена
Час: 10	хв.

Завдання дає учням можливість обмінятися думками з приводу екологічних проблем, а також 
разом виконати веселі фізичні вправи.

отже, учні мають відреагувати на такі запитання:
1.	 Якщо	ви	вважаєте,	що	треба	економити	воду,	плесніть	у	долоні.
2.	 Якщо	ви	вимикаєте	воду,	поки	чистите	зуби,	підстрибніть.
3.	 Якщо	ви	вважаєте,	що	палити	шкідливо,	тупніть	ногою.
4.	 Якщо	ваші	батьки	палять,	кліпніть	очима.
5.	 Якщо	вам	не	подобається	запах	бруду,	махніть	рукою	перед	своїм	обличчям.
6.	 Якщо	ви	не	смітите	на	вулицях,	встаньте.
7.	 Якщо	ви	бажаєте	організувати	екологічний	клуб,	розпишіться	на	аркуші	паперу.
8.	 Якщо	ви	вимикаєте	світло,	виходячи	з	кімнати,	затуліть	очі	рукою.
9.	 Якщо	ви	або	члени	вашої	родини	витираєте	пил	з	лампи	освітлення	у	вашій	квартирі,	

посміхніться.	(Пил	на	35%	зменшує	яскравість	освітлення,	що	примушує	частіше	
міняти	лампи	та	вмикати	більшу	їх	кількість!).

10.	Якщо	ви	ощадно	використовуєте	папір	та	не	витрачаєте	його	марно,	кліпніть	очима.
11.	Якщо,	на	вашу	думку,	оберігати	навколишнє	середовище	-	добра	справа,	тупніть	

ногою.
12.	Якщо	бажаєте	розпочати	у	школі	програму	з	переробки	відходів	для	повторного	

використання,	потріть	руки.
13.	Якщо	ви,	помітивши	комаху	в	своїй	квартирі,	допомагаєте	їй	вибратися	назовні,	а	не	

вбиваєте	її,	почешіть	свій	ніс.
Запитайте в учасників: «чи дізналися ви один про одного щось таке, чого не знали досі?», 
«Що ви дізналися взагалі з цього завдання?», «Що ви дізналися про себе?».

криголам 4. мої Думки  
Кількість	учнів	у	групі:	не	обмежена
Час:	20	хв.
Матеріали: Картка	2.	Мої	думки,	олівець,	папір

Цей криголам допомагає учням краще познайомитися один з одним, обмінюючись думками з 
екологічних питань.
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роздайте учням олівці та аркуші паперу і поясніть, що їм продиктують серію незакінчених 
висловів і кожен має самостійно закінчити речення. після завершення роботи знову 
прочитайте вислови по одному і запропонуйте деяким учням прочитати свої відповіді. у 
будь-який момент учні повинні обговорити відповідь товариша або попросити його дати 
логічне обґрунтування свого варіанта закінчення.

криголам 5. мій світ / наш світ  
Кількість	учнів	у	групі:	не	обмежена
Час:	25	хв.
Матеріали: Картка	3.	Мій	світ	/	Наш	світ,	олівець,	папір

Це завдання дає учням змогу краще познайомитися, а також усвідомити своє бачення 
майбутнього. Вони мають сконцентруватися на своєму власному житті та своєму світі. 

після цього треба розгорнути папір і навести лінії згину кольоровими олівцями. можете 
роздати кожному учневі картку 3 або ж нехай напишуть такі заголовки вгорі кожного з 
прямокутників, що утворилися:

МОЄ	ЖИТТЯ	5	РОКІВ	ТОМУ
МОЄ	ЖИТТЯ	ЗАРАЗ
МОЄ	ЖИТТЯ	ЧЕРЕЗ	10	РОКІВ
НАШ	СВІТ	ЧЕРЕЗ	100	РОКІВ

Запропонуйте учням намалювати у кожному прямокутнику малюнок або дати короткий опис 
події, що була або, можливо, буде для них важливою. коли діти малюватимуть зображення 
нашого світу через 100 років, підкресліть, що їх малюнок має виражати погляди автора на 
майбутнє. Дайте учням 15 хвилин для малювання, а потім поділіть учасників на групи по 
чотири чи п’ять чоловік, які обміняються своїми роботами.

криголам 6. ЄДність – сПільність  
Кількість	учнів	у	групі:	не	обмежена
Час:	10-20		хв.
Матеріали: дошка	і	маркери	або	папір	та	маркери

Вправа робить акцент на те, що необхідно об’єднувати наші зусилля, щоб урятувати 
навколишнє середовище. Ця робота дає учням змогу працювати разом, виконуючи нескладне 
завдання. 

поділіть учнів на дві команди. при непарній кількості учнів один учень може грати двічі. 
повідомте учнів, що вони працюватимуть разом. від кожного залежатиме загальний 
результат. 
Запропонуйте дітям стати в два ряди обличчям до дошки. Дайте першому в кожному ряду по 
шматочку крейди.
поясніть, шо кожен член команди має додати одне слово до речення команди. перші 
учні кожної команди пишуть одне слово. після цього вони передають крейду наступному 
члену команди і так далі. останній у команді завершує речення. кінцевим результатом має 
бути повне речення. під час змагання не дозволяється розмовляти між собою. перемагає 
команда, яка першою закінчить своє речення.
визначте одну з поданих тем: Порятунок	Землі,	Радіація,	Забруднення	повітря,		
Згуртування	школи	для	покращення	екологічного	середовища.
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мої Думки 2222222222222222222222222222222
а)	 Найважливіша	зміна,	яку	треба	зробити	в	довкіллі,	це...

б)		Вірю,	що	в	2030	році	наша	планета	буде...

в)		Коли	мої	батьки	кажуть	мені	вимикати	світло	та	економити	енергію,	
я...

г)		Якщо	мій	кращий	друг	насмітить	на	вулиці,	я...

ґ)		 Вважаю,	що	знання	про	навколишнє	середовище	потрібні,	
тому	що...

д)		Вважаю,	що	можу	допомогти	нашій	планеті	шляхом...

е)		Коли	люди	питають	у	мене,	чи	не	заперечую	я	проти	того,
що	вони	палитимуть,	я	відповідаю...

є)		Головне,	чому	я	бажаю,	щоб	довкілля	було	здоровим,	це...

ж)		Вважаю	своїм	обов’язком	допомагати	навколишньому	середовищу	
шляхом...

з)		Можу	допомогти	нашій	громаді	в	очищенні	нашої	місцевості	шляхом...

и)		Коли	я	думаю	про	проблеми	довкілля,	то	найбільш	небезпечним	вважаю...
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мій світ – наш світ33333333333333333333333333333333333333333333
моЄ життя 5 років тому моЄ життя ЗараЗ

моЄ життя череЗ 
10 років

наш світ череЗ 
100 років
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Розуміти	взаємозалежність	всіх	складових	життя	на	землі
•	 Розуміти	філософію	курсу	навчання
сезонність: не	залежно	від	сезону
кількість годин: 1
Де і у який спосіб проходить заняття: заняття	проходить	у	приміщенні	школи,	
прогулянка	у	парку
матеріали: Картка	4.	Квітка,	Картка	5.	Філософія	природи,	папір,	ручки

встуП
питання збереження природи мають вивчатися у контексті стосунків між людьми та іншими живими істотами 
та елементами, необхідними усім нам для виживання. ми впевнені, що всі складові нашої планети споріднені 
та взаємозалежні. на довгому шляху все, що трапляється з однією частиною планети, впливає на всі інші 
її частини, навіть якщо ми не бачимо прямих кореляцій у повсякденному житті. Щоб відчути і зрозуміти це, 
пропонується наступне заняття. 

ХіД Заняття
Запропонуйте учням наступну вправу. розподіліть учнів на 6 груп. Дайте 
кожній з них по квітковій пелюстці. на кожній з пелюсток написано назву 
частини «квітки» - фізична, психічна, емоційна, соціальна, особиста, 
духовна. не кажіть їм, що являють собою пелюстки. Це вони з’ясують 
наприкінці уроку.
Запропонуйте кожній групі назвати важливі екологічні аспекти, що 
стосуються сфери, записаної на їхній пелюстці. Дайте їм 10-15 хвилин 
для обговорення, і нехай вони передадуть письмово (або в малюнку) свої 
міркування. коли групи завершать роботу, запропонуйте їм поділитися 
своїми ідеями з класом. після цього розташуйте їхні пелюстки у формі 
квітки, аби вони могли представити філософію в цілому. підсумуйте 
їхні ідеї та наголосіть на важливості розуміння взаємозалежності усіх 
шести частин «квітки» у природничій освіті.
продовжіть заняття прогулянкою до парку. якщо це зима, 
запропонуйте дітям зібрати шишки, жолуді, замерзлі чи підсушені 
гриби, горіхи, сухі гілочки, сухе листя. якщо це літо – нехай збирають 
пір’їни птахів, колоски трав, чи всім відомі квіти, шматки кори, що відпала 
від дерева і т.д. Зверніть їхню увагу на сліди птахів чи тварин, 
сфотографуйте їх. поділіть учнів на декілька груп. Запропонуйте учням зі 
знайденого матеріалу створити власну довільну композицію, але спільну 
для всіх членів групи. Далі нехай учні представлять свої композиції. 

Заняття 2
роЗуміння ФілосоФії 
ПрироДничої школи

фізична психічна

емоційна

соціальна
особиста

духовна
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квітка444444444444444444444444444444444444444444444

Назвіть	важливі	екологічні	аспекти,	що	
стосуються	сфери,	записаної	на	вашій	
пелюстці.	Передайте	письмово	(або	в	
малюнку)	свої	міркування.
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ФілосоФія ПрироДи 555
Коли	ви	розмірковуєте	над	тим,	що	являє	собою	квітка,	ви	бачите,	що	
кожна	пелюстка	залежить	від	інших	і	для	того,	щоб		квітка	була	повною	
потрібні	всі	пелюстки.	Ми		повинні	усвідомлювати	взаємозалежність	між	
частинами	і	залежність	цілого	від	кожної	з	частин.	Коли	ви	замислюєтесь	
над	проблемами	екології,	подумайте	над	призначенням	пелюсток	квітки	і	над	
тим	,	як	це	стосується	вашого	життя.	Але	це	стосується	не	тільки	вас.	
Напружте	мислення.	Вам	треба	не	лише	усвідомити,	якими	є	зв’язок	квітки	
та	довкілля,	але	і	як	ви	ставитеся	до	всього	світу.	Від	нас	великою	мірою	
залежить	те,	що	відбувається	з	усіма	суспільствами	й	усією	планетою	
в	цілому.	Кожний	наш	вчинок	має	наслідки.	Кожна		річка	або	струмок,	що	
ми	використовуємо,	впливає	не	тільки	на	наше	життя.	Ми	–	не	ізольовані	
істоти.	Ми	впливаємо	один	на	одного.	А	тому	важливо	залучати	якнайбільше	
людей	до	турботи	про	природу	через	єднання	наших	родин,	наших	шкіл,	
наших	громад,	наших	країн,	наших	континентів	–	всієї	нашої	ПЛАНЕТИ.
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ресурси для вчителя
Як	забруднює	людина	основні	умови	життя	на	землі,		
і	як	забруднення	потім	впливають	на	життя	людини

Повітря
коли сяє сонце, гази, які викидаються в повітря автомобілями, наприклад, оксиди	азоту	(NOx)	
та летючі органічні сполуки, реагують між собою і утворюють озон. хоча Земля потребує 
озону у верхніх шарах атмосфери, його вплив на низькій висоті є надзвичайно шкідливим. 
Це явище називається літній смог, від якого лише в Європі страждає понад 100 мільйонів 
осіб. Зимовий смог утворюється, коли забруднювальні речовини змішуються з масами 
холодного повітря, які зависають над містом, що призводить до їх накопичення (особливо 
діоксиду	сірки,	оксидів	азоту	та пилу). найгірше забруднення спостерігається, як правило, 
у міському середовищі. випадки сильного зимового смогу часто створюють небезпеку для 
життя в країнах Центральної та східної Європи у щільно населених районах, наприклад, 
у чехії, східній німеччині та польщі. Забруднення повітря в україні‚ як і в інших країнах 
Центральної та східної Європи, відбувається переважно за рахунок викидів продуктів згоряння 
(спалювання) палива автомобільним транспортом та виробництва електроенергії на теплових 
електростанціях. Уряд	України	приймає	суворі	закони	та	обмеження	щодо	викидів	у	атмосферу	
забруднювальних	речовин	у	концентраціях,	що	перевищують	встановлені	норми.
Джерелом більшої частини викидів NOx	та 35% викидів летючих органічних сполук 
є автомобільний транспорт. Дизельні транспортні засоби також утворюють дрібні 
тверді часточки, що надзвичайно шкідливі для здоров’я людини. проблема істотного 
забруднення повітря може бути викликана використанням шипованих шин взимку. під час 
руху автотранспорту ці шини руйнують дорожнє покриття, внаслідок чого утворюється 
найдрібніший пил, який зависає у повітрі. Шкідливі домішки, що потрапляють у повітря, — 
оксиди	азоту та сірки,	чадний	газ,	бензол,	феноли,	бензопирен,	дрібна	пилюка та інші. 
ступінь впливу на повітря промисловості залежить від складу пального, висоти димової труби 
та переважного напрямку вітру. основні забруднювальні речовини включають кислоутворюючі 
сполуки (наприклад, діоксид	сірки,	NOx	та аміак), а також аерозолі (пил,	важкі	метали та 
стійкі	органічні	забруднювачі). 
повітря у приміщеннях забруднюють тютюновий	дим	(одна з найбільш відомих причин 
забруднення повітря у приміщеннях), різноманітні миючі	засоби та засоби	для	чищення, 
будівельні	матеріали,	фарби,	розчинники,	парфумерія	та	косметика,	хімікати,	що	
використовуються	для	друку,	копіювальні	пристрої,	різноманітні	синтетичні	матеріали,	
лабораторні	прилади	та	хімічні	реагенти,	матеріали	для	малювання,	фарбування,	
моделювання.

Приклади	небезпечних	речовин,	що	забруднюють	повітря

Формальдегід — водорозчинний, безбарвний токсичний газ з характерним запахом. 
використовується у виробництві багатьох засобів дезінфекції, консервантів і хімікатів для 
сільського господарства, а також як вогнетривка речовина у деяких матеріалах зі складним 
складом. сліди формальдегіду присутні у побутовому воску, олії, шампуні, зубній пасті, пиві, 
вині, шпалерах, фарбі, тютюні та матеріалах салону +автомобіля. оскільки формальдегід 
не утворює завершеного хімічного зв’язку, він може виділятися роками, навіть коли зникає 
відчутний запах. Ці випаровування впливають на дихальну систему, шкіру та серце. уникнути 
впливу формальдегіду на здоров’я людини можна шляхом використання цеоліту — мінералу, 
що має поглинальні властивості. Цеоліт поглинає пар, пил, запахи, дим та інші речовини, що 
забруднюють атмосферу.

радон —  природний радіоактивний газ без запаху, смаку та кольору, що утворюється в 
результаті розкладання урану або радію. він присутній у ґрунтових водах, може потрапити до 
приміщень через тріщини у підлозі та стінах. радон може викликати онкологічні захворювання. 
скорочення впливу радону досягається шляхом герметизації тріщин у будинках і покращення 
вентиляції. 

азбест —  волокнистий мінерал, що зустрічається у певних пластах гірських порід. Це міцний, 
вогнетривкий, корозостійкий та ефективний теплоізоляційний матеріал. тому азбест 
вважається чудовим матеріалом та широко використовується, наприклад, у будівництві. однак 
лише нещодавно з’ясувалося, що вдихання азбесту має негативні наслідки для здоров’я. під 
час вдихання часточки азбесту назавжди залишаються у легенях і травному тракті, та можуть 
викликати рак. наслідки можуть проявитися тільки через роки. незважаючи на таку небезпеку, 
матеріал, що містить азбест, не шкідливий для здоров’я за умови правильного використання 
та зберігання. 
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Фізичні забруднення
Електромагнітні	поля — невидимі поля енергії, що утворюються внаслідок дії електричного 
струму. електромагнітні поля є в усіх живих істотах та у природі. електромагнітне забруднення 
виникає, коли електромагнітне поле є сильнішим, ніж на безпечному рівні. проведення 
занадто багато часу за комп’ютером, близько до телевізора або користування електричною 
ковдрою можуть призвести до небажаних наслідків для здоров’я. 
З’являється дедалі більше доказів того, що довготривалий вплив електромагнітного 
забруднення може викликати онкологічні захворювання, лейкемію, імунні порушення, 
передчасні пологи та інші проблеми. Діти є найбільш уразливими, оскільки вчені вважають, що 
електромагнітне випромінювання впливає на механізми організму, що регулюють ріст клітин. 

існує кілька простих заходів для мінімізації наслідків для здоров’я: 
• не використовувати електричні ковдри; 
• не наближатися до таких електроприладів як телевізор, електричний годинник та комп’ютер 

ближче ніж на 1 метр; 
• дивитись телевізор на відстані не ближче‚ ніж за 2 метри; 
• сидіти на відстані щонайменше 60 см від комп’ютерного монітора; 
• використовувати захисні екрани або окуляри; 
• робити перерви під час роботи за комп’ютером.

вода
вода є унікальним елементом земної поверхні, і саме через наявність великої кількості води 
нашу Землю також називають «блакитною планетою». незважаючи на таку кількість води, 
більша її частина міститься в океанах і морях, і тільки 0,6% загальної кількості живильної 
вологи придатні для споживання. вже сьогодні існує загроза виникнення та загострення 
проблем із питною водою на кшталт проблем з використанням енергоносіїв таких, як нафта, 
газ та вугілля. За ступенем водозабезпечення україна посідає одне з останніх місць у 
Європі. водні ресурси україни використовуються, а отже, і забруднюються, у декілька разів 
інтенсивніше, ніж в інших країнах.

Як	захистити	воду	від	забруднення

рідкі та порошкові засоби для миття посуду. Засоби для миття посуду, що продаються, є токсичними 
та корозійними. Замість них можна використовувати оцет, воду або розчинену питну соду.

Засоби для миття вікон. комерційні продукти для миття вікон також токсичні та корозійні. безпечною 
альтернативою є розчин теплої води та оцту (у співвідношенні 11:1).

Засоби для очищення водопровідних труб. Ці продукти, зазвичай, містять сильні основи, з 
корозійними та токсичними елементами, що також можуть спричинити опіки. ви можете 
використовувати насос або дріт для розблокування труби. Для регулярного чищення 
використовуйте чверть склянки оцту та чверть склянки питної соди, промиваючи після цього 
гарячою водою.

відбілюючі розчини. вони є корозійними та токсичними. Замість них ви можете використовувати 
половину склянки оцту або питної соди.

Гелі та порошки для чищення плити. Зазвичай вони містять сильні основи, є що токсичними та 
корозійними. Замість цього можна чистити плиту через регулярні проміжки часу питною содою.
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Після цього уроку учні зможуть
•	 Робити	відкриття	в	своєму	оточенні	через	спостереження	за	кольорами	довкілля;
•	 Пізнавати	звуки,	форми	та	розміри,	притаманні	природі	їхньої	місцевості;
•	 Розвивати	відчуття	та	особисті	ставлення,	пов’язані	з	елементами	природи;
•	 Брати	участь	разом	з	іншими	у	спільній	творчості	та	поділяти	відповідальність	за	неї.
сезонність: не	залежно	від	сезону
кількість годин: 1
Де і у який спосіб проходить заняття: учитель	веде	учнів	на	екскурсію.
матеріали: не	потрібні

встуП
безпосередній контакт — найкращий шлях здобуття знань. учнів запрошують слухати та спостерігати природу 
з нової точки зору. вони мають прислухатися до її звуків, вдивлятися в її кольори, форми та обриси, відчувати її 
життя. Це допоможе краще зрозуміти світ природи та усвідомити своє місце в ньому.

ХіД Заняття 

Завдання 1
Запропонуйте	кожному	учневі	обрати	якийсь	колір	і	дайте	завдання	протягом	певного	часу	знайти,	
помітити	щось	обраного	ними	кольору.	Коли	наданий	час	закінчиться,	поділіть	дітей	на	групи	за	
обраними	кольорами	та	обговоріть	їхні	враження.	Потім	сформуйте	нові	групи	з	дітей,	які	обрали	
різні	кольори.	З’ясуйте,	чому	вони	обрали	саме	цей	колір	і	що	саме	улюбленого	кольору	вони	побачили	в	
природі.	

Завдання 2
У	теплу	суху	пору	запропонуйте	дітям	лягти	на	землю	й	розслабитися.	Нехай	слухають	звуки	
навколо	себе,	вдихають	повітря.	Приділіть	цьому	завданню	10-15	хвилин.	За	цей	час	діти	відчують	
природу.	Потім	нехай	обміняються	враженнями.	Після	цього	обговорення	вони	знову	мають	лягти	на	
землю	головами	один	до	одного	так,	щоб	їхні	тіла	утворили	квітку.	Підкресліть,	що	така	близькість	
до	природи	сприяє	розвитку	уяви,	дає	змогу	відчути	зв’язок	із	Землею.	Запропонуйте	одному	з	учнів	
розпочати	розповідати	казку	такими	словами:	«Колись...».	Наступний	учень	додає	деталі,	і	казка	
твориться,	рухаючись	по	колу.

Завдання З
Це	завдання	допоможе	дітям	навчитися	висловлювати	свої	почуття	до	природи.	Спостерігаючи	
за	природним	оточенням,	учні	вибиратимуть	найцікавіше	для	себе	і	зрозуміють,	що	можуть	бути	
вражені	формами,	кольором,	розмірами	певних	предметів.	Обговорення	з	групою	має	зосереджуватися	
на	унікальності	вражень	кожного	учня.	Нехай	учні	посідають	на	землю	і	спостерігають	природу	
навколо	себе.	Вони	мають	приділити	увагу	об’єктам,	що	викликали	інтерес	—	якої	вони	форми,	що	
становить	своєрідність	цих	предметів.	Потім	можна	зосередитися	на	певному	кольорі.	Приділіть	
цьому	кілька	хвилин	та	запропонуйте	дітям	знову	оглянути	предмети	навколо	себе	і,	обравши	
певний	об’єкт,	не	відривати	від	нього	погляд	якнайдовше.	Після	цього	можна	поміняти	об’єкт.	Як	
тільки	більшість	очей	відірветься	від	споглядання,	запитайте	в	дітей,	що	примусило	їх	відвести	очі.	
А	тепер	запропонуйте	назвати	предмет,	що	не	цікавить	їх.	Нехай	діти	вивчать	його	форму,	колір,	
розміри.	Запитайте,	чи	відчули	учні	зміни	в	своєму	ставленні	до	предмета	після	його	дослідження.	
Чи	змінилося	ваше	розуміння	природи	після	спостереження	природного	об’єкта?	Чи	відповідальні	

Заняття 3
ДосліДження ПрироДи
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ми	перед	природою?	Яку	відповідальність,	на	вашу	думку,	ми	несемо	за	конкретні,	обрані	вами	
для	спостереження	об’єкти?	Учні	мають	взяти	в	руки	якийсь	предмет	із	природного	оточення	і,	
заплющивши	очі,	навпомацки	визначити	його	форму,	вагу	та	структуру,	а	потім	у	парах	обмінятися	
враженнями	про	свої	відчуття.	Нехай	знайдуть	собі	партнера,	чий	предмет	буде	протилежним	за	
своїми	властивостями	на	дотик,	тобто	гладенький	—	шорсткий,	м’який	—	твердий,	короткий	—		
довгий.	Нехай	торкаються	своїх	предметів	різними	частинами	тіла:	язиком,	долонею,	вухом,	щокою.	
А	потім	вони	мають	торкнутися	кількох	предметів	водночас	і	порівняти	їх.	Після	цього	нехай	
торкнуться	одного	предмета	на	вибір	і	спробують	уявити,	що	предмет,	навпаки,	торкається	їх.

Завдання 4
Це	завдання	дасть	учням	можливість	відчути	зв’язок	з	природою	та	людьми.	Запропонуйте	своїм	
підопічним	сформувати	ланцюг	у	формі	змії	(як	паровозик).	Лише	у	першого	та	останнього	учнів	
розплющені	очі.	Накажіть	«змії»	рухатися,	але	рухатися	безпечним	шляхом	за	головою,	відповідальною	
за	напрям	руху.	Учні,	які	складають	«тіло	змії»,	мають	спробувати	відчути	природу	та	себе	її	
частиною.

ПораДи вчителеві
безпосередній контакт — найкращий шлях здобуття знань. учнів запрошують слухати та спостерігати природу 
з нової точки зору. вони мають прислухатися до її звуків, вдивлятися в її кольори, форми та обриси, відчувати її 
життя. Це допоможе краще зрозуміти світ природи та усвідомити своє місце в ньому.

ДомашнЄ ЗавДання
протягом трьох – п’яти наступних днів особливо уважно поставитися до всього, що стосується вашого сусідства 
та суспільства, і запишіть свої враження про те, що ви побачите, почуєте, відчуєте на нюх та на дотик. 
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Ототожнювати	аспекти	різних	оточень	/	місць,	в	яких	вони	почуваються	зручно;
•	 Обміркувати,	які	чинники	можуть	завдати	шкоди	таким	місцям;
•	 Зрозуміти,	що	своє	довкілля	та	оточення	можна	змінити.
сезонність: весняно-літній	та	осінньо-зимовий	сезон
кількість годин: 1
Де і у який спосіб проходить заняття: ділянка	на	лоні	природи	(не	залежно	від	погоди).	
матеріали: олівці	і	папір	

встуП
виконуючи завдання, учні дістають можливість поміркувати про своє власне оточення, а також про те, яким 
би вони хотіли його бачити. при вивченні оточення існують речі, варті осмислення - питання, що стосуються 
забруднення повітря, місць проживання тварин, озонового шару, забруднення океану. 

Учні мають усвідомити: 
•	 навіть безпосереднє оточення навколо нашого житла зазнає впливу того, що відбувається в 

інших частинах планети;
•	 те, що діється в одному місці, впливає відповідно на життя в іншому.

ХіД Заняття 
Дітям пропонується пригадати місце, де вони почуваються щасливими, а потім місця, де вони бували взагалі: 
відпочивали, були в поході тощо. нехай спробують пригадати абсолютно все, що робить це місце приємним 
для них. За кілька хвилин роздайте всім учням по аркушу паперу і запропонуйте скласти список характеристик 
улюбленого місця, які роблять це місце прекрасним для них. написавши, нехай встануть зі своїх місць і 
знайдуть у класі співрозмовника для бесіди про своє улюблене місце. кожний з них має повідомити іншому 
важливі з його погляду характеристики. потім кожна пара співрозмовників підшукує собі другу пару учнів. у 
новостворених групках учні мають розказати, що кожен з їхніх попередніх партнерів оповідав про місце, де 
почуває себе щасливим.

коли учні повернуться на свої місця, запропонуйте їм подумати, що могло б статися з їхнім улюбленим місцем, 
від чого воно змінилося б на гірше. нехай вони напишуть про те, що відчувають тепер, після того, як їхнє 
улюблене місце нібито зазнало негативних змін, а потім знайдуть свого першого партнера-співрозмовника та 
обміняються враженнями з приводу уявних сумних змін.

після цього обміну думками проведіть загальну дискусію з усією групою. Запитайте, хто бажає сам розповісти 
про своє улюблене місце до й після можливих змін. хай висловиться декілька бажаючих.

підсумуйте дискусію, наголосивши, що існує безліч чудових місць, які можуть зазнати негативних змін, коли 
ми не дбатимемо про довкілля. Запропонуйте учням поговорити вдома з батьками про їхні улюблені місця, 
дізнатися, чи збереглися вони незмінними. Це залучить батьків до дослідження довкілля й допоможе разом 
дійти висновку, що вчинки одного покоління на планеті можуть завдати шкоди наступним поколінням.

ПораДи вчителеві
Запропонуйте учням намалювати місце таким, яким вони побачили його вперше. прочитавши другу частину 
інструкції, запропонуйте зробити другий малюнок місця, на якому показати зміни, що тут сталися.

Заняття 4
місЦе, Де я Почуваюся 

Щасливим 
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Заняття 5
мій День

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Усвідомити	відповідальність	кожної	людини	за	збереження	довкілля	та	необхідність	

періодичного	безпосереднього	контакту	з	природою,	щоб	це	бажання	підтримувати.	
сезонність: не	залежно	від	сезону
кількість годин: 1
Де і у який спосіб проходить заняття: урок	починається	в	приміщенні.	Після	того	перехо-
димо	до	дослідів	зі	сміттям,	ґрунтом,	водою,	снігом	на	лоні	природи.	
матеріали: Картка	6.	Що	я	робив	сьогодні,	олівці,	папір,	проектор	та	комп’ютер	(для	по-
дання	візуальної	інформації	про	негативний	вплив	на	природу	повсякденних	дій	людини)

встуП
екологічна робота може здаватися декому чимось абстрактним. отже, важливо довести до свідомості дітей, 
що багато з їхніх вчинків впливають на навколишнє середовище, і, можливо, таким чином, як вони собі ніколи 
не уявляли. Завдання, яке ми пропонуємо, не потребує ніякої специфічної базової інформації: їм треба просто 
замислитися над своїм власним оточенням. пам’ятайте, будь ласка, про те, аби не ставати у позицію арбітра. 
Даючи учням змогу із самого початку вільно викладати свої думки, ви сприятимете розвитку довірливих 
стосунків.

ХіД Заняття 
розпочніть із того, що учні інколи думають про довкілля як про абстрактну ідею, що існує поза їхнім конкретним 
життям.

Це завдання має на меті наблизити навколишнє середовище до нашого дому. роздайте всім учням папір 
та олівці разом із сторінкою учнівської роботи «Що я робив сьогодні». Запропонуйте написати все, що вони 
звичайно роблять протягом дня, починаючи з моменту пробудження і аж до самого вечора. наголосіть на тому, 
що треба бути дуже точним. на виконання завдання дається 10 хвилин.

потім запропонуйте зробити ще один перелік і записати в нього всі речі, які учні використовують протягом 
дня, коли роблять справи, перелічені вище. наприклад, якщо до першого списку внесено поїздку на автобусі 
до школи, то в другому мають з’явитися записи: автобус та пальне. Ще раз нагадайте про точність у деталях, 
які вони наводять. відведіть 15-20 хвилин для складання другого списку. після закінчення роботи діти 
розподіляються на групи по чотири, п’ять осіб. тут вони обговорюватимуть свої списки і можливі наслідки своїх 
дій для навколишнього середовища. бажано приділити увагу окремо кожному епізоду. наприклад, якщо хтось 
користується автобусом для поїздки до школи, то можливе забруднення від бензину. 

поставте такі запитання:

1.	Чи	зумовили	ваші	дії	забруднення	повітря	або	води?

2.	Чи	були	ваші	дії	на	користь	ґрунту?

3.	Чи	потребувала	ваша	діяльність	якогось	виду	енергії?

4.	Чи	зазнало	змін	довкілля	внаслідок	вашої	діяльності?

потім варто запитати, чи можна було б щось змінити таким чином, аби не завдавати шкоди навколишньому 
середовищу, а навпаки — зробити щось корисне для природи. підсумовуючи, ви можете запитати в учнів про 
те, що, на їхню думку, було головним у завданні. Добре, якщо вони дійдуть таких висновків:

1. кожен впливає на природу незалежно від того, чи знає або думає про неї.

2. Дещо з того, що ми робимо, можна було б замінити іншими діями, які б не шкодили природі.

3. ми ніколи не усвідомлювали, що наша взаємодія з навколишнім середовищем така тісна.

.
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час Діяльність як це впливає на навколишнє 
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ПораДи вчителеві
учні можуть вважати, що вони безсилі щось змінити хоча б через свій молодий вік. якщо ви таке почуєте, 
поясніть, що всі ми впливаємо на навколишнє середовище, і, отже, поведінка кожної людини має велике 
значення. коли молоді люди усвідомлять свою роль у навколишньому середовищі, до них прийде розуміння, 
шо й вони можуть зробити свій внесок, аби змінити світ на краще. Дитина, заощаджуючи краплю води, 
наприклад, зберігає цю воду для інших.

ресурси для вчителя 
(можна	використати	для	підготовки	слайдів)

як техногенні впливи людини знищують планету
За матеріалами підручника	«Екологія».	Васюкова	Т.Г.	
(www.westudents.com.ua/glavy/12303-12-suchasna-ekologchna-situatsya-u-svt.html):

За даними оон у 1998 році в розвинутих країнах світу середній прибуток однієї людини 
складав 11 тис. доларів сШа на рік, тоді як в країнах, що розвивалися, проживало 1 млрд. 
125 млн. людей із середнім прибутком всього 370 доларів на рік. економічна та соціальна 
нерівність породжує прагнення досягти більш високого рівня за будь яку ціну, національний 
сепаратизм веде до ігнорування глобальних екологічних проблем. ті, що живуть на селі не 
можуть сприймати гостроту екологічних проблем великих міст. 
як елементи тиску цивілізації на природне середовище, виступають багатовідходні та 
високовитратні технології, що застосовуються у промисловості та сільському господарстві; 
автомобільний транспорт та урбанізація. чималу роль в розвитку екологічної кризи відіграє 
гонка озброєння. майже неконтрольовані громадськістю військово-промислові комплекси 
розвинутих країн світу є найбільшими споживачами ресурсів та енергії. 
Деградація природного середовища є результатом не просто, та не тільки техногенного тиску 
на нього, а наслідком зубожіння моральності суспільства, сліпоти щодо майбутніх наслідків 
прийнятого стилю життя. 
чималий внесок у розвиток кризових явищ додає існуюче протиріччя особистих та суспільних 
інтересів, переважання регіонального мислення над глобальним. техногенний тип розвитку 
цивілізації в умовах швидкого росту населення вимагає залучення до виробничих процесів 
все більшої кількості природних ресурсів. так, тільки з 1958 р. до 1986 р. у світі було 
використано 117 млрд. тон викопного палива, яке є невідновним ресурсом. Для видобування 
викопного палива та руд здійснюються великомасштабні втручання в геосферу планети. в 
одному лише колишньому радянському союзі в рік видобувалося більше 1 млрд. тон гірської 
породи, корисна частина якої складала менш ніж 20%. відбуваються ці процеси й в інших 
країнах світу. в результаті порушуються геологічні структури масивів гірських порід, виникають 
кар’єри, відвали (насипи на земляній поверхні із пустих порід, одержуваних при розробці 
родовищ корисних копалин, хвостів збагачувальних фабрик), сховища шламів (зависів 
надзвичайно дрібних частинок гірської породи (корисної копалини) у рідині (переважно у воді). 
утворюється, зокрема, при бурінні гірських порід з використанням води чи промивного розчину 
або подрібненні корисних копалин у водному середовищі. Змінюється ландшафт величезних 
територій.

8 фактів, які змушують задуматись:
1. середня температура на Землі росте: льодовики тануть, збільшується сила штормів, погодні 

закономірності важче передбачити, квіти розпускаються раніше, а птахи можуть не повернутися 
на зиму додому.

2. 10 видів рослинності в день зникає. До 2050 року зникне більше 1 млн.
3. наше споживання електроенергії зросло на 70% в порівнянні з 1970 роком.
4. близько 40% світових сільськогосподарських земель в стані виснаження.
5. З початку 1950 зникло більше 50% світових тропічних лісів.
6. 75% світових рибних господарств вимагають негайного припинення або скорочення рибальства, 

інакше в найближчому майбутньому наші діти не зможуть їсти рибу (за даними оон).
7. в розвинених країнах кожна людина щорічно виробляє сміття в 5-10 разів більше, ніж сама 

важить.
8. ми використовуємо на 70% більше води, ніж 40 років тому.
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Що може зробити кожен для покращення екологічної ситуації на землі
За матеріалами статті «вмикаємо екомислення або 19 легких кроків бути зеленими»  
(www.eco-live.com.ua/content/blogs/vmikaemo-eko-mislennya-abo-19-legkikh-krokiv-buti-zelenim)

еко-філософія: 2 важливі концепції

• «Думай глобально, дій локально!» - девіз оон на XXI століття (Local Agenda XXI). Дуже лаконічно 
характеризує, як слід поводитися під час екологічної кризи.

• принцип 3R: Reduce (зменшуй споживання), Reuse (використовуй повторно), Recycle (переробляй). якщо 
привести в приклад покупку одягу, то, згідно з принципом 3R, слід купувати те, що дійсно дуже подобається 
і потрібне, носити до переможного кінця, шукати способи вторинного використання (перешити, віддати 
іншим, використовувати на ганчірки), і тільки потім викинути.

Чи	знаєте	Ви,	що	населення	планети	споживає	більше,	ніж	здатна	відродити	Земля?	Вчені	підрахували,	що	з	
таким	способом	життя	нам	потрібно	3	планети?

Поради:

1. будьте мудрим споживачем. купуйте речі тільки якщо вони дійсно вам потрібні: подумайте гарненько перед 
покупкою, відмовтеся від спонтанних придбань, готуйте список необхідних покупок перед тим, як йти в 
магазин. і пам’ятайте: краще один раз купити якісну річ, ніж кілька разів дешеву. афоризм «скупий платить 
двічі» тепер стосується і екології. не хворійте на марнотратство.

2. не купуйте сміття: віддавайте перевагу товарам без зайвої упаковки. навіщо вам ще один красивий 
пакетик-коробочка-баночка, якщо користуватись ними ви все одно не будете?

3. відмовтесь від одноразових пластикових пакетів. пластик не розкладається природним шляхом: в тихому 
океані вже утворився острів, який повністю складається з відходів життєдіяльності людини. наївшись такого 
сміття, щорічно гине 100 тисяч тварин. тому краще носити з собою зручну багаторазову екоторбу, яка 
буде корисна для екології і допоможе заощадити сотню-дві гривень, позбавивши від необхідності щоразу 
купувати новий пластиковий пакет.

4. ні одному разу. намагайтеся не купувати продукцію одноразового використання: посуд, серветки, станки 
для гоління, ручки, замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. менше сміття - 
менше проблем!

5. сортуйте сміття, адже 1 тонна макулатури збереже 17-20 дерев, а 1 т вторинних полімерів (пластмаси) 
збереже 16 т сирої нафти. якщо у вас під будинком вже з’явилися окремі контейнери для побутових 
відходів і пластику-скла-металу-паперу, то гріх цим не скористатись. якщо такого немає, то можете 
звернутись в пункти прийому вторсировини, або ж складіть акуратно пачки паперу, пляшки, пластик біля 
смітника і кому-небудь вони точно знадобляться.

6. бережіть воду. якщо порівняти Землю з головою немовляти, то запаси прісної води, це лише сльозинка 
в його очах. вчені прогнозують, що до 2050 року запаси прісної води практично вичерпаються, а 4 млрд. 
людей навіть не зможуть задовольнити добову потребу в питній воді. банальне «закривайте кран, поки 
чистите зуби» має глибокий зміст: якщо так робити, то витрачається 1 л води, в той час як при відкритому 
крані витікає 6 л/хв. скоротіть час перебування в душі, зменшіть тиск, придбайте спеціальну економічну 
насадку з функцією повітряного душу (насичує потік води повітрям). ремонтуйте крани, що протікають.

7. бережіть енергію. виробіть звичку вимикати світло, залишаючи приміщення довше, ніж на 15 хвилин. 
використовуйте енергозберігаючі лампи, які служать в 12 разів довше і споживають на 80% менше 
енергії. вимикайте з розетки непотрібну техніку, таким чином, ви заощадите до 40% даремно витраченої 
електроенергії.

8. економ-режим. при покупці звертайте увагу на економічність техніки (маркування а, а+, Energy Star), таким 
чином можна зменшити свій рахунок за електроенергію на 30%.

9. про папір. економте папір: друкуйте з двох сторін, використовуйте чернетки. економія 25 пачок паперу 
врятує одне вирубане дерево! віддавайте перевагу паперу, вибіленому без хлору (з маркуванням PCF) та 
виробленому з контрольованих насаджень (з маркуванням FSC).

10. про машину. купуйте економічну машину. регулярно міняйте фільтр і качайте шини. такі дії збільшать 
кількість кілометрів на літр бензину.

11. про чистоту. Звичайні миючі засоби містять фосфати, які, потрапляючи у водойми, сприяють бурхливому 
«озелененню» води. також, фосфати не проходять через фільтри і можуть знову потрапляти в наш будинок 
через систему центрального водопостачання. тому, слід віддавати перевагу екологічним миючим засобам 
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або мильним горіхам (ягоди, які ростуть на мильних деревах, що зустрічаються в індії, головним чином у 
передгір’ях Гімалаїв), які нешкідливі і на 98-100% розкладаються в природних умовах.

12. про косметику. віддавайте перевагу натуральній, а ще краще, органічній косметиці, яка не містить штучних 
добавок і продуктів нафтохімії.

13. про харчування. відмовтеся від фаст-фуду, готуйте вдома і вечеряйте разом всією сім’єю. вибирайте 
продукти харчування місцеві (так витрачається менше палива на транспортування), сезонні і, по 
можливості, органічні. при вирощуванні останніх не використовуються пестициди (більшість яких 
виготовлено з нафти), витрачається менше води та енергії, і відновлюється ґрунт.

14. про дітей. уявіть лише: якщо дитина використовує виключно одноразові підгузки, то поки дитина виросте, 
зросте також гора сміття, масою в 1 000 кг! відмовтеся від памперсів і переходьте краще на систему 
природного сповивання або на одноразові підгузки, здатні розкладатися в природі.

15. про домашній затишок. максимально віддавайте перевагу всьому натуральному: меблям, текстилю, 
предметам інтер’єру.

16. посадіть дерево і підтримуйте людей, які зберігають і захищають наші ліси. Дерева поглинають тонну со2 
протягом свого життя, очищуючи повітря. Дерева також забезпечують тінь і скорочують витрати на роботу 
кондиціонера від 10 до 15%.

17. еко-фішки. не проходьте повз різні еко-предмети, наприклад: зошити або туалетний папір з переробленого 
паперу, біо-пакети для сміття, що розкладаються впродовж 3 років, або магнітної кульки, що дозволяє 
пом’якшити воду і знизити витрати порошку.

18. будьте винахідливі. не поспішайте викидати або купувати що-небудь нове. ввімкніть уяву і подаруйте старій 
речі нове життя.

19. і наостанок, полюбіть природу. так, ви захочете захищати її і зрозумієте, що кожна ваша дія має силу! а 
ваші діти і онуки скажуть вам: «Дякую, що зробив світ кращим».

коротко про внесок відомих людей світу (політиків, митців, релігійних діячів і т.д.) у 
збереження природи та пропаганду здорового способу життя.
президент теодор рузвельт (26-й президент сШа) першим зробив значні кроки у справі охорони природи 
америки. наприклад, добився від конгресу схвалення на створення п’яти національних парків і п’ятдесяти 
охоронюваних природних територій для диких тварин. не всі політики мають на своєму рахунку такі 
досягнення. Дякуючи експедиції рузвельта до африки, а пізніше до південної америки, колекції найбільших 
природничо-наукових музеїв сШа поповнилися цінними науковими експонатами. За 12 місяців африканська 
експедиція рузвельта пройшла більше ніж 1000 миль і доставила до музеїв сШа тисячі різноманітних 
експонатів. 

у день смерті святого Франциска (4 жовтня) – шанованого католицького угодника, який вважався заступником 
та покровителем усіх беззахисних, у тому числі тварин прийнято відмічати всесвітній день захисту тварин. 
рішення про щорічне святкування такого дня було прийнято ще у 1931 р. учасниками міжнародного конгресу 
прихильників руху із захисту природи, який проходив в італії. Це рішення підтримали організації, створені з 
метою захисту тварин у різних країнах світу. в цей день проводять різноманітні заходи з метою підвищення 
суспільної свідомості та активності громадян щодо захисту тварин.

всесвітній день свійських тварин святкується з 1983 р. щороку 2 жовтня, у день народження махатми Ганді – 
передового борця за гуманне поводження зі свійськими тваринами. відзначення цього дня має на меті викрити, 
оприлюднити, оплакати та досягти зменшення у майбутньому даремних страждань і смерті мільярдів корів, 
свиней та інших свійських тварин на тваринницьких підприємствах і в місцях для забою худоби. в цей день 
також викриваються спустошувальні наслідки впливу інтенсивного тваринництва на здоров’я людини та стан 
довкілля. 

«За	своєю	суттю,	егоїстичне	та	безмежне	прагнення	влади	та	матеріального	благополуччя	призводить	
до	неправильного	поводження	з	природними	ресурсами	і	до	ізоляції	слабких	та	неблагополучних», – заявив 
папа Франциск, виступаючи перед президентами, прем’єр-міністрами й іншими лідерами, що зібралися у залі 
Генеральної асамблеї оон.

За його словами, люди, що підпали під таку «ізоляцію», опиняються за бортом економічного розвитку, «або 
через обмежені можливості, або через відсутність необхідної інформації чи технічної компетентності, або ж 
нездатності до рішучих політичних дій».

«Економічна	й	соціальна	ізоляція	–	це	цілковите	заперечення	ідеї	людського	братства	та	груба	образа	прав	
людини	та	природи», – заявив Франциск.
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він закликав лідерів держав здійснити конкретні заходи «для	збереження	та	покращення	стану	довкілля,	
тим	самим	якомога	швидше	покласти	край	феномену	соціальної	та	економічної	ізоляції	вкупі	з	її	згубними	
наслідками:	торгівлею	людьми,	людськими	органами	та	тканинами,	сексуальною	експлуатацією,	торгівлею	
наркотиками	та	зброєю,	тероризмом	і	міжнародною	організованою	злочинністю».

лідер знаменитого гурту «океан ельзи» святослав вакарчук є серед підписантів «маніфесту українців проти 
куріння». журналісти запитали його: «На	вашу	думку,	що	треба	зробити,	щоб	в	Україні	запанувала	мода	на	
здоров’я,	щоб	все	менше	людей	курило?		-	«Думаю,	що	вирішення	проблеми	куріння	–	це	питання	часу.	В	70-
их	роках	половина	європейців	і	американців	палила,	тепер	цей	відсоток	різко	зменшився.	Ми	теж	до	цього	
самі	прийдемо.	Здоров’я	важливіше,	воно	переможе.	Я	ніколи	не	палив	і	не	збираюсь.	Це	є	значна	пропаганда	
для	моєї	сім’ї,	мого	оточення	і	тих	людей,	які	слухають	чи	дивляться	Океан	Ельзи». www.100grp.ru/xx-vek/
vladimir-ivanovich-vernadskij-otkryvatel-biosfery/#more-725

у 1961 році англійці пітер скотт, люк Гоффман і Гай монфор заснували всесвітній фонд дикої природи 
(відомий у всьому світі як WWF). у 1971 році президент фонду принц нідерландів бернард особисто звернувся 
до тисяч найбільш впливових та відомих людей світу з проханням підтримати WWF та передати в управління 
фондом по 10 тисяч доларів. Зібрані таким чином 10 млн. доларів стали основою трастового фонду, котрий за 
кількістю своїх учасників – тисяча запрошених плюс принц бернард –  отримав назву «трест 1001 з охорони 
природи». попасти в число обраних можна тільки після особистого запрошення принца чи вступного внеску. 
До клубу «1001» входять члени кланів ротшильдів і рокфеллерів, найвищі особи королівських домів Європи, 
найбагатші люди з країн ближнього та середнього сходу. у 1981–1996 р.р. президентом фонду був Філіп, 
герцог единбурзький. За понад сорок років свого існування всесвітній фонд дикої природи перетворився 
на впливову організацію і діє у більш ніж у 130 країнах світу. З моменту створення WWF надав кошти на 
здійснення близько 11 000 проектів.  www.ria.ru/documents/20081115/155224818.html#ixzz3nQcJbojY
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Заняття  6
моЄ сусіДство

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Навчитися	бути	толерантним	і	співчутливим	до	свого	сусідства;
•	 Генерувати	екологічно	орієнтовані	ідеї	щодо	свого	сусідства.	
сезонність: не	залежно	від	сезону
кількість годин: 1
Де і у який спосіб проходить заняття: перша	частина	заняття	проходить	у	приміщенні.	
Друга	частина	–	екскурсії	в	місце,	що	є	прикладом	занедбання	природи,	та	в	місце,	що	є	
прикладом	дбайливого	ставлення	людини.	
матеріали: Картка	7.	Відкриття	у	мене	вдома,	Картка	8.	Обстеження	навколишнього	
середовища.	папір	для	записів,	олівці,	пастель,	фарби	чи	щось	інше,	чим	можна	малювати,	
великі	аркуші	паперу	для	малювання,	зручний	одяг	для	прогулянки	у	лісі,	сміттєві	пакети	
та	гумові	рукавиці	на	кожного	учасника	заняття

встуП
існує багато речей, які можуть подобатися учням там, де вони живуть. Є також, мабуть, чимало такого, що 
хотілося б змінити. спонукайте дітей пильніше придивитися до свого місцевого побутового і природного 
оточення, а також замислитися, що вони можуть зробити для його поліпшення. Це сприятиме глибшому 
розумінню ними поняття «суспільство».

ХіД Заняття 
Зробіть першу частину роботи домашнім завданням. Запропонуйте учням протягом трьох наступних днів 
особливо уважно поставитися до всього, що стосується їхнього сусідства (близького оточення, не обов’язково 
сусідів, а й односельців, домашніх тварин, предметів, які завжди поруч, а також природних зон поруч, якщо 
вони є), і записати свої враження про те, що вони бачитимуть, чутимуть, відчуватимуть на нюх та на дотик. 

у школі учням треба дати завдання: з іншими учнями, що проживають у тому самому сусідстві, намалювати те, 
що бачили, чули, відчували на нюх і дотик. бажано дати, якщо можна, 30 - 40 хвилин на виконання малюнків. 
Завдання потребуватиме великого напруження уяви. але коли люди можуть цілеспрямовано уявити і творчо 
використати свою фантазію, то вони здатні також думати і про проведення змін. нехай діти розвісять свої 
малюнки у класі, а потім обійдуть його, як вони це зробили б у картинній галереї або музеї, і уважно розглянуть 
малюнки, щоб потім поставити запитання і обговорити побачене. Дайте на це 10 хвилин. 

після цього проведіть загальне обговорення та обмін враженнями щодо малюнків. стежте, щоб учні ставили 
точні запитання — це розвиває власне критичне мислення та вміння запитувати. спонукайте їх висловлювати 
свої почуття щодо баченого. Зокрема, можна поставити такі запитання:

1.	 Чи	можете	ви	більше	розповісти	про	ваше	довкілля?

2.	 Як	ви	себе	почуваєте,	проживаючи	там?

3.	 Як	би	виглядала	ваша	місцевість,	коли	б	вона	була	такою,	як	вам	хочеться?

4.	 Що	для	вас	найважливіше	у	вашому	довкіллі?

5.	 3	чого	вам	видно,	що	відбуваються	зміни?

під кінець запропонуйте учням уявити собі, що вони хотіли б змінити і що могли б зробити самі, групами або 
цілим класом для того, аби у їхньому довкіллі сталися позитивні зміни.

якщо дозволяють природні умови та сезон, це заняття варто продовжити прогулянкою до місць, що є 
прикладом того, як громада може занедбати унікальне місце для відпочинку – і навпаки, як може зробити його 
привабливим, комфортним і бажаним для відвідування. Зокрема, можна здійснити прогулянку карпатським 
трамваєм, однією з зупинок якої є урочище «Дубовий кут». на цьому місці часто відбуваються спортивні 
змагання, зібрання молодіжних організацій. проте ця територія далеко не є зразком порядку та затишку: 



Моє сусідство26

зламані столи та лавочки, розкидане сміття, більше того - знищена траса одного з видів екстремального 
велосипедного спорту «нор шор». якщо буде час – варто зробити екологічну акцію – прибрати малогабаритне 
побутове сміття та вивезти його з цього місця на санкціонований смітник.

натомість, кінцева зупинка карпатського трамваю - мізунський водоспад - чиста, зручно облаштована 
лавочками, альтанками та смітниками, тут навіть є дитячий майданчик. благоустрій цієї території громаді села 
новий мізунь допомогло зробити місцеве деревоозаготівельне підприємство «вигодський лісокомбінат». 

нехай учні об’єднаються у декілька груп, порівняють ці дві ділянки, а після того напишуть свої пропозиції, що 
треба зробити, щоб кожна з цих ділянок стала найбільш бажаною для них, такою, як їм хотілося б. іншими 
словами, що ще треба зробити, щоб ще більше вдосконалити гарну ділянку і суттєво покращити занедбану? 

після повернення до класу всі пропозиції треба озвучити і прийти до консенсусу, які кроки для покращення двох 
місць для відпочинку може зробити, власне, громада природничої школи – тобто всі вони гуртом.

ПораДи вчителеві
ставте учням запитання, що спонукатимуть їх замислитися про власні думки та відчуття, — запитання, що 
починаються з Що?	Де?	Коли?	Хто?	Чому?	Як?
надайте учням можливість вільно висловлюватися без будь-якої оцінки з вашого боку того, що вони скажуть.
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картка

віДкриття у мене вДома 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Дайте,	будь	ласка,	відповіді	на	такі	запитання	про	ваше	оточення.	
Можна	звернутися	по	допомогу	до	членів	вашої	родини.

1. З якого матеріалу побудовано ваш будинок (наприклад, бетону, дерева, цегли)?

2. якого кольору ваш будинок?

3. чи проживають у будинку разом з вами інші сім’ї? якщо так, то скільки?

4. чи є ще в будинку діти вашого віку?

5. яка площа (в квадратних метрах) вашого будинку?

6. скільки кімнат у вашому будинку?

7. скільки вікон у вашій квартирі?

8. чи є у вас власна кімната?

9. якщо ні, то з ким ви її ділите?

10. який відсоток вашої квартири припадає на кухню?

11. Що є у вашій кухні (наприклад, стіл, стільці, холодильник тощо)?

12. чи ділиться сім’я житловою площею? яку частину будинку це становить?

13. чи ви (ваша родина) маєте (має): 

телефон? телевізор? кавоварку?

радіоприймач? магнітофон? холодильник?

тостер? мікрохвильову піч? морозильну камеру?

14. скільки людей мешкає разом з вами?

15. скільки років ви (ваша родина) живете (живе) у цьому будинку?

16. чи є поблизу вашого будинку майданчик, де ви можете гратися? якщо є, то який він?

17. як ваша родина позбавляється сміття та відходів?

18. чи має ваша сім’я можливість здавати на переробку пляшки та пластмасові контейнери?

19. чи є у вас вдома рослини? які? Де вони ростуть?

20. чи тримає ваша сім’я тварин (наприклад, коней, корів, собак тощо)? якщо так, то яких саме і скільки?

21. чи має ваша сім’я садок? якщо так, то чи далеко він від вашого дому? Що вирощує ваша родина?

22. Звідки ваша родина бере воду?

23. Що найменше вам подобається у вашому домі? чому?

24. Що найбільше вам подобається у вашому домі? чому?
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картка

обстеження 
навколишнього 

сереДовиЩа

твердження так ні

1 коли я вдома останнім виходжу з кімнати, то вимикаю світло. так ні

2 коли я чищу зуби, лишаю воду бігти, поки не закінчу. так ні

3 коли, перебуваючи на вулиці, знаходжу у кишені папірець, який 
мені не потрібний, то викидаю його на землю.

так ні

4 моя родина та я повторно використовуємо або здаємо на 
переробку скляні пляшки.

так ні

5 я допоміг посадити дерево. так ні

6 коли я виросту зі свого одягу, я віддам його комусь, хто менший 
за мене.

так ні

7 коли у мене вдома готують їжу, то каструлі накривають 
кришками, щоб їжа швидше зварилася.

так ні

8 коли я чищу апельсин, то викидаю скоринку. так ні

9 коли в моєму домі або квартирі холодно, я вдягаю светер. так ні

10 коли в моєму домі або квартирі холодно, я або батьки вмикаємо 
опалення.

так ні

11 одного разу я надряпав свої ініціали на дереві. так ні

12 перш ніж викинути папір, я завжди використовую його з обох боків. так ні

13 я люблю читати книжки або журнальні статті про Землю. так ні

14 коли я читаю, то сідаю біля вікна. так ні

15 коли я читаю, то вмикаю світло, якщо мені темно. так ні

16 моя родина компостує харчові відходи та повертає їх у землю. так ні

17 узимку моя родина закриває вікна шторами, шоб утримати 
тепло в приміщеннях.

так ні

18 я добре дбаю про свої іграшки та одяг, так що вони довго слугу-
ватимуть.

так ні

19 За будь-якої можливості я використовую перероблений папір. так ні

20 Зголоднівши, я відчиняю холодильник, щоб подивитися, що мож-
на з'їсти.

так ні

21 Зголоднівши, я вирішую, що хотів би з'їсти, перш ніж відчинити 
холодильник. 

так ні

22 удома я користуюся серветками, зробленими з тканини так ні

23 удома я користуюся серветками, зробленими з паперу. так ні

24 моя сім'я доглядає садочок улітку. так ні

25 від дому до школи я зазвичай їду велосипедом. так ні
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картка

обстеження 
навколишнього 
сереДовиЩа 8888888888888888888

твердження так ні

26 від дому до школи я зазвичай їду автомобілем. так ні

27 коли я бачу папір або інше сміття на дорозі, я зупиняюся, щоб 
його підняти. 

так ні

28 коли я бачу папір або інше сміття на дорозі, я ігнорую його і йду 
далі.

так ні

29 у моїй сім'ї прийнято читати етикетки, перш ніж купити пральний 
порошок, щоб переконатися, що він не містить фосфатів.

так ні

30 я купую іграшки, в яких використовуються батарейки. так ні

31 інколи навмисне відпускаю повітряні кульки на вулиці. так ні

32 сніданки до школи я ношу у торбинці з тканини, паперовому 
пакеті чи в металевій коробці для їжі.

так ні

33 сніданки до школи я ношу у пластиковому пакеті. так ні

34 удома ми миємо пластикові пакети, аби їх можна було 
використовувати неодноразово.

так ні

35 я розмовляю з моїми батьками про навколишнє середовище. так ні

36 я зазвичай приймаю душ. так ні

37 я зазвичай приймаю ванну. так ні

38 у мене вдома туалетний бачок постійно тече. так ні

39 інколи я вбиваю комах для втіхи. так ні

40 я інколи виливаю на землю, крім води, інші рідини. так ні

41 коли моя мама йде до магазину, вона бере із собою для покупок 
сумку з тканини.

так ні

42 у мене вдома є щось, виготовлене з тварин вимираючих видів. так ні

43 коли я хочу пити у спеку, то даю воді збігти з крана протягом 
певного часу, щоб вона стала холодною.

тримаю воду в 
холодильнику

ні

44 миючи посуд, я лишаю воду бігти з крана, поки намилюю та 
відтираю посуд.

так ні

45 миючи посуд, я наливаю мильної води до однієї з частин 
раковини, або в якусь миску, а в другій споліскую посуд. 

так ні

46 Збираючи дикі квіти навесні або влітку, я роблю це обережно, 
зриваючи тільки ті, яких багато і які не охороняються законом.

так ні

47 я написав статтю на екологічну тему до місцевої газети. так ні

48 я намагаюся подавати іншим приклад доброго ставлення до 
навколишнього середовища.

так ні
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блиЗьке Знайомство З 
карПатським лісом
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Заняття 7
обстеження Довкілля  
у лісі

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Привернути	увагу	учнів	до	видового	різноманіття	життя	на	Землі;
•	 Пильніше	придивитися	до	лісу,	спостерігати	за	біологічним	різноманіттям	у	ньому.	
сезонність: літньо-весняний	сезон	та	осінь
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: Заняття	розпочинається	у	приміщенні	школи	і	
продовжується	прогулянкою	у	лісі.	
матеріали: Картка	9	для	гри	«Я	тварина,	яка…»,	овочі,	інші	продукти	та	предмети	для	
приготування	їжі	(електрична	плита,	каструлі,	черпаки,	ложки,	сіль,	вода	тощо)

встуП
усі живі організми на Землі можна класифікувати за видами — групами організмів, що зовні схожі між собою, 
мають однаковий спосіб існування і поведінки та генетичну структуру. організми, що належать до одного виду, 
можуть розмножуватися та зберігати цю здатність у наступних поколіннях.
один з найважливіших та цінніших ресурсів на Землі — різноманіття біологічних видів, відомих як 
біорізноманіття. Цей ресурс складається з трьох компонентів:

• генетичне різноманіття, до якого входить змінюваність особин у межах одного й того ж виду;

• різноманіття видів — на думку біологів, нині на Землі існує 15-40 мільйонів видів (хоча науковцям вдалося 
класифікувати тільки 1,75 мільйона);

• різноманіття екосистем, що включає безмежну кількість лісів, пустель, полів, річок, морів, океанів та інших 
біологічних угруповань, що перебувають у постійній взаємодії одна з одною та неживим середовищем.

кожен живий організм несе у собі генетичну інформацію, що дозволяє йому адаптуватися до змін у 
навколишньому природному середовищі. упродовж мільйонів років виникали нові види, а ті, що не змогли 
пристосуватися, зникали. вимирання видів є природним процесом. однак швидкість цього процесу значно 
прискорюється з розростанням міст та розширенням людської діяльності. не треба тішити себе надією, що цей 
процес зворотній і все вирішиться само собою.

ХіД Заняття 
розпочніть заняття з мінілекції, де викладіть основну інформацію щодо різноманітності життя на землі, 
різноманітності екосистем.

екологічна різноманітність на планеті Земля
наявність на планеті суходолу та океану визначає існування екосистем двох 
основних типів – наземних і водних. Екосистема	являє	собою	єдність	угруповань	
живих	організмів,	які	взаємодіють	між	собою	і	з	навколишнім	середовищем,	що	
забезпечує	її	стабільність	протягом	невизначено	тривалого	часу. Головними 
складовими частинами кожної екосистеми є: біота (сукупність живих організмів) та 
абіотичні фактори (фізичні та хімічні компоненти навколишнього середовища). 

на планеті Земля існує багато різних екосистем: тропічні	ліси,	савани	(безлісні 
рівнини чи відкриті простори у тропічних зонах, у сезон дощів вкриті соковитими 
зеленими травами, які висихають під час посушливого сезону), рідколісся, що 
зустрічається на всіх континентах, лісостеп,	прерії	–	степи-пампи,	пустелі,	
бореальні	ліси (тайга) і тундра (низовини північної півкулі та арктичного узбережжя, 
вкриті снігом і льодом узимку та сланкими чагарниками, лишайниками, мохами 
влітку). кожна з цих екосистем характеризується специфічним добором життєвих 
форм. 
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біота кожної екосистеми представлена чотирма	царствами	організмів: рослинами, 
тваринами, грибами і мікроорганізмами. одна з найголовніших тенденцій у 
взаємозв’язках між людством і навколишнім середовищем — визнання необхідності 
збереження всіх чотирьох царств. 

Клімат — головний фактор, що визначає, які рослини існуватимуть в угрупованні, а 
рослинне угруповання є тим ядром, навколо якого формується певна екосистема. 
Водні	екосистеми	— найстійкіші. між водними екосистемами існують великі 
відмінності. Є, наприклад, моря,	естуарії (затоплювані морями чи океанами гирла 
рік), узбережжя	морів,	річки,	озера,	струмки	і	болота. екосистеми морів утворюють 
одну велику екосистему	Світового	океану. 

на життя в океані впливають такі фізичні фактори, як інтенсивність сонячного світла, 
температура, солоність води, течії, припливи та відпливи. організми поширені на 
суші та в морі нерівномірно. існують райони з високою щільністю популяцій і такі, де 
кількість видів незначна, а щільність популяцій низька. Щільність	популяцій	можна	
розглядати	вертикально	й	горизонтально. наприклад, життя найбільш насичене у 
поверхневих шарах води, де набагато більше форм бактерій, найпростіших личинок, 
молюсків, червів, ракоподібних, риб та інших тварин, ніж у глибших шарах океану. 
життя на узбережжі насиченіше, ніж у віддалених акваторіях. саргасове море на 
півночі атлантичного океану і коралові рифи — приклади районів, цікавих з точки 
зору щільності популяцій (христофор колумб — перший європеєць, який описав це 
диво природи — водорості саргасового моря, які й дали назву морю). Коралові	рифи	
утворені в результаті діяльності таких різноманітних організмів, як червоні й зелені 
водорості, поліпи, молюски тощо. Цікаво, що коралові рифи займають на Землі 
більшу площу, ніж будь-які конструкції, створені людьми.

До речі, окремі райони Землі, особливо тропічні ліси, інколи називають 
велетенськими	аптеками. Це — одна з найважливіших підстав для охорони 
навколишнього середовища. у 90-х роках минулого століття у сШа прокотилась 
новина, що вчені взяли проби з одного дерева у тропічному лісі, щоб вивчити 
можливість його застосування в медицині. лабораторні досліди показали, що це 
дерево було б корисним у лікуванні сніДу. коли вчені повернулися до лісу, щоб 
узяти більше проб, дерево було вже зрізано й вивезено. більше, на жаль, таких 
дерев досі не знайдено, хоча є деякі схожі різновиди. кожне людське суспільство 
володіє багатством (матеріальним, культурним і біологічним). I так само, як нації 
шанують та оберігають свою мову, традиції і культуру, вони мають охороняти живу 
природу своїх територій. Це дуже важливо, оскільки здоров’я і багатство нації 
залежать від біотичних умов. і, звичайно, очевидним є те, що матеріальне й духовне 
багатство нації можливе лише в здоровому навколишньому середовищі. 

Далі здійсніть разом з учнями прогулянку до лісу, де попросіть звернути їхню увагу на різноманіття рослинного 
та тваринного світу. попросіть їх записати, які види птахів їм вдалося побачити. якщо вони не можуть 
ідентифікувати види, то нехай запишуть зовнішні характеристики цих птахів, щоб дізнатися більше про них за 
визначником/довідником.

попросіть їх розглянути кількох представників одного виду квітів або комах. нехай опишуть свої спостереження.

по поверненню до класу:

1. Запропонуйте учням назвати різні види птахів, що живуть у вашому місті (місцевості) влітку, взимку. чи 
це ті самі птахи, яких вони бачили в лісі? нехай учні спробують намалювати птахів за їхніми природними 
розмірами та розфарбують, а потім виріжуть свої малюнки й прикріплять до стін класної кімнати. а можна 
всім разом зробити велике дерево на одній із стін класу і розмістити на ньому зображення птахів, що 
зустрічаються влітку. тоді на протилежній стіні можна розмістити інше дерево з перелітними та зимуючими 
птахами.

2. Запитайте в дітей, чи помітили вони якісь відмінності між особинами одного виду квітів або комах, за якими 
вони спостерігали у лісі.

3. які унікальні природні екземпляри, що можуть вважатися багатством нації є у нашому лісі?

4. чи вважають учні екосистему, якою є відвідуваний ними ліс, здоровою? чому так або, чому ні?

5. нехай учні запитають у батьків, якою була лісова екосистема, коли вони були дітьми. як вона змінилася? 
Що зумовило ці зміни? як, на думку учнів, зросла чи зменшилася  різноманітність цієї екосистеми сьогодні? 
порадьте учням пошукати інформацію з цього питання у старих газетах і книжках. Запропонуйте їм уявити, 
якою буде їх навколишня екосистема, коли вони стануть дорослими за умови, що люди продовжуватимуть 
жити так, як нині. чи повинні люди змінити свій спосіб життя і спробувати поліпшити майбутнє екосистеми? 



Обстеження довкілля у лісі 33

напишіть статтю до місцевої газети про історію та зміни різноманітності в довкіллі.

6. нехай учні підготують стінгазету, яка б містила фотографії, малюнки, статті про біологічну різноманітність.

7. Запропонуйте їм написати і поставити для молодших відвідувачів Центру спадщини п’єсу про важливість 
біологічної різноманітності. якщо вони зацікавляться пропозицією, хай під вашим керівництвом попрацюють 
над костюмами до цієї вистави (продовження роботи над п’єсою зробіть домашнім завданням).

8. Зіграйте з учнями у гру «я – тварина, яка…», скориставшись бланком.

наступне заняття у класі розпочніть надзвичайно цікавим завданням:

приготування супу: кожен учень має принести до класу щось з овочів. не варто обговорювати наперед, що 
саме принесуть учні. нехай це буде сюрпризом. Зранку поставте кип’ятити воду в каструлі і дайте кожному 
можливість зробити свій внесок: почистити, нарізати і покласти в каструлю принесені овочі. подайте суп.

*«Різноманітність»	на	обід.	Можливо,	ви	захочете	самі	принести	весь	асортимент	овочів,	якщо	знаєте,	що	
більшість	учнів	принесе	однакові	овочі.	Було	б	добре	скористатися	шкільною	кухнею,	але	якщо	це	неможливо,	
принесіть	все	необхідне	до	класу.

ДомашнЄ ЗавДання
1. складання букета: Запропонуйте кожному з учнів у пору цвітіння квітів вибрати і принести до класу одну 

квітку з власного квітника або дикорослу (звичайно, там, де є вибір). візьміть велику вазу й складіть з усіх 
квіток букет.

2. використання різноманітності рослин на подвір’ї (присадибній ділянці): якщо біля будинків, де живуть 
ваші учні, є подвір’я (присадибні ділянки), то школярі можуть запропонувати батькам посадити там деякі з 
рослин переважаючих видів місцевої флори. проектування подвір’я як місця існування видів дикої флори 
може стати захопленням усієї родини.

ресурси для вчителя 

видова різноманітність
класифікацію організмів вивчає систематика. незважаючи на те, що це – одна з 
найдавніших галузей біології, вчені не можуть точно сказати, скільки видів тварин, 
грибів, рослин і мікроорганізмів існує на Землі. на початок 21 ст., приблизно 1,75 
млн. видів мають наукові назви, тобто вважаються вивченими й систематизованими. 
Щодо кількості наявних на землі видів думки біологів розходяться. Ще в кінці 20 ст. 
вважалося, що  4 – 5 млн. видів залишалося некласифікованими. інші вважають, що 
на нашій планеті існує від 15 до 40 млн. (!) видів живих організмів. очевидним є те, 
що ми живемо в еру максимальної біологічної різноманітності. 
600	млн.	років	тому,	у	Кембрійський	період,	виникли	численні	форми	багатоклітинних	тварин.	З	того	
часу	життя	розвивалось	у	напрямку	збільшення	різноманітності.	Напевне,	раніше	на	Землі	ніколи	не	
існувало	так	багато	різних	видів	організмів.	Кліматичні	зміни,	зокрема,	льодовиковий	період,	ймовірно,	
спричинили	появу	та	розповсюдження	підвидів,	що	поширені	в	європейському	регіоні.	За	винятком	
основних	геологічних	або	космічних	подій	(на	зразок	виверження	вулканів	або	падіння	метеоритів)	
зникнення	та	поява	нових	видів	зазвичай	відбувається	поступово	та	протягом	тривалого	часу.	
Дослідники,	які	вивчають	розвиток	життя	на	Землі,	виділяють	п’ять	періодів	масового	вимирання	
організмів.	

Найвідомішим	з	них	є	вимирання	динозаврів	наприкінці	Мезозойської	ери,	у	період,	коли	життя	на	Землі	
було	під	загрозою.	Це	сталося	під	час	великої	Пермської	катастрофи	близько	240	млн.	років	тому,	коли	
вимерло	96%	морських	тварин.	Сьогодні	у	зв’язку	з	діяльністю	людини	на	Землі	знову	спостерігається	
зменшення	біологічної	різноманітності.	Екосистеми	тропічних	лісів	на	Землі	представлені	найбільшою	
різноманітністю	життєвих	форм.	Так,	на	одному	дереві	в	лісах	Перу	було	виявлено	43	види	мурашок.	
А	на	острові	Калімантан	в	Індонезії	на	площі	10	гектарів	було	нараховано	понад	700	різновидів	дерев.	
Найчисленнішими	за	кількістю	видів	є	членистоногі	(підцарство	безхребетних,	що	включає	тварин	з	
членистими	кінцівками),	особливо	клас	комах,	та	квіткові	(покритонасінні)	рослини,	сконцентровані	
у	тропічних	лісах.	Значна	частина	рослинності	тропічних	лісів	усе	ще	потребує	дослідження.	Вчені	
вважають,	що	від	цього	залежатиме	лікування	деяких	людських	захворювань.	Можна	класифікувати	
живі	організми	відповідно	до	їхнього	внеску	в	загальну	біологічну	різноманітність.	Якщо	оцінювати	
кількість	видів	у	кожній	окремій	групі,	виявиться,	що	ми	живемо	в	еру	комах,	оскільки	вони	становлять	
понад	50%	видів,	визначених	наукою.	Водночас	ссавці	й	птахи,	разом	узяті,	представляють	близько	10	
500	видів,	що	становить	лише	0,7%	від	1,75	млн.	визначених	видів.

сьогодні, як ніколи раніше, природні екосистеми та біологічне різноманіття опинилися під серйозною загрозою. 
про це свідчить наступне:

• близько 50 000 біологічних видів вимирають щороку. вперше в історії нашої планети один окремий вид — 
людина — став могутнім чинником руйнування та знищення екосистем.

• ліси (зокрема, тропічні), а також інші природні екосистеми, знищуються або пошкоджуються через 
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сільськогосподарську діяльність, розвиток транспорту, розростання міст, відведення стоку річок для зрошення 
полів та інші види забруднення повітря, ґрунтів та води.

• кількість видів птахів у всьому світі зменшується, а чверть усіх ссавців — під загрозою вимирання. упродовж 
останніх 10 000 років найдраматичніший вплив на довкілля відбувся внаслідок відносно швидких та 
повсюдних змін, викликаних людською діяльністю. можна стверджувати, що сьогодні немає такого місця в 
Європі, яке б знаходилося на рівні нижче 2 000 метрів над рівнем моря і не було змінене людиною у той чи 
інший спосіб.

вплив людської діяльності викликає радикальні зміни у навколишньому середовищі. 
багато з цих змін відбуваються занадто швидко, щоб види могли пристосуватися 
до них. і саме це призводить до зменшення кількості видів рослин та тварин, що 
прогресує. 

З глобальної точки зору можна стверджувати, що на сьогодні саме в Європі зникло 
набагато більше видів, ніж в інших частинах світу. наприклад, 80-90% загальної 
площі європейського континенту колись було вкрито лісами. сьогодні вони займають 
лише 30%, до того ж це переважно штучні лісопосадки. річки також зазнають 
значного антропогенного впливу. регулювання стоку річок, зміна русел, меліоративні 
роботи у заплавах та осушення боліт створюють загрозу їх існуванню. 

Велика	кількість	болотистих	місцевостей	та	торф’яних	боліт	поступово	
зникає.	піренейський півострів, наприклад, втратив близько 60% його заболочених 
територій. близько 6% площі Європейського континенту охороняється, але вжиті 
заходи не всюди є ефективними. на сьогодні зникають або заходяться під загрозою 
вимирання: близько 53% видів риб, 45% рептилій, 40% птахів, 40% ссавців та 21% 
від 12 500 видів вищих рослин.

Знищення природного середовища існування, забруднення та виснаження ґрунтів, 
надлишкове споживання природних ресурсів, проникнення екзотичних видів 
вважаються основними загрозами біологічному різноманіттю.

Дарунки природи 

• природа дає нам сировину: продукти харчування (у тому числі рибу), деревину та будівельні 
матеріали, продукти лісу, їжу для свійських тварин, генетичні ресурси, ліки, барвники, гуму тощо.

• природа дає нам середовище існування.
• у природі здійснюється опилення.
• природа забезпечує біологічний контроль захворюваності та шкідників.
• природа переробляє натуральні відходи, пом’якшує вплив забруднення, відновлює та зберігає 

ґрунти.
• природа регулює цикл поживних та органічних речовин.
• природа регулює атмосферні процеси, кругообіг води та стихійні лиха.
• природа — це місце для відпочинку та відновлення сил, а також джерело культури, навчання та 

наукових відкриттів.
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«я тварина, яка…»

Один	учень	обирає	з	бланку	назву	тварини,	пише	її	на	папері	та	дає	вчителеві.	Потім	він	
стає	перед	класом	і	каже:	«Я	—	тварина,	яка...»,	даючи	підказку-ознаку	класу	(по	одній	
щоразу).	Наприклад,	учень	обрав	лева,	отже,	підказки	можуть	бути	такими:	«Я	—	тва-
рина,	яка	живе	в	Африці;	я	-	тварина,	що	має	руде	хутро;	я	-	тварина,	яка	ричить»	тощо.	
Коли	учні	вважають,	що	знають,	хто	ця	тварина,	вони	називають	її.	Перший,	хто	відгадає,	
стає	перед	класом,	пише	свій	вибір	на	папері	для	вчителя,	і	гра	починається	знову.

Ведмідь Кріт

Дикий	кабан Косуля

Вовк Лось

Лисиця Чапля

Заєць Сапсан

Миша Зозуля

Рись Перепілка

Дикий	кіт Сорока

Куниця Сойка

Борсук Сова

Білка Соловей

Ховрах

Дикий	кабан

Білка

Зозуля

Сорока

Сова

Соловей
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Заняття 8
скарби лісу.  

встуПне Заняття

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Бути	активними	в	темі	та	практично	засвоювати	знання,	для	того,	щоб	зрозуміти,	

що	ліси	відіграють	головну	роль	у	підтриманні	екологічного	балансу	та	слугують	
місцем	існування	величезної	кількості	видів	рослин	і	тварин.	

сезонність: не	залежно	від	сезону
кількість годин: 1
Де і у який спосіб проходить заняття: у	приміщенні	школи		
матеріали: Картка	10,	11,	14,	15	(для	ознайомлення),	лупа,	фотоапарат,	рулетки,	
інтерактивний	стенд	колона	«Визначення	віку	дерева»,	«Роль	дерева	в	природі	та	житті	
людини»

встуП
З прадавніх часів і до наших днів ліс давав деревину, паливо, продукти харчування та ліки. ліси створюють 
умови для існування багатьох видів рослин і тварин, захищають та підтримують різноманіття як окремих груп 
організмів, так і екосистем. Дерева, без яких неможливо уявити собі ліс, є безцінною складовою довкілля: вони 
регулюють кругообіг води, як фільтри очищують забруднене повітря, виробляють кисень, виділяють фітонциди 
(специфічні сполуки, що вбивають бактерії), насичують атмосферу озоном. ліси є динамічними складними 
екосистемами, формування яких займає тривалий час. Зверніть увагу на наслідки знищення лісів у карпатах. 
хижацька вирубка дерев завдала величезних збитків державі та суттєво змінила стан екосистем. Захист лісів є 
мудрою інвестицією у наше майбутнє, гарантією того, що наші нащадки зможуть дихати чистим повітрям, пити 
чисту воду та милуватися чудовими краєвидами.

ХіД Заняття 
організуйте рольову гру. поставте сценку, в якій вирішуються конфлікти, пов’язані з ресурсами лісу. Дайте 
учням завдання написати сценарій рольової гри та інсценувати цей сценарій перед класом. розподіліть такі 
ролі:

• мисливець (браконьєр);

• збиральник лісових трав та їхнього коріння;

• грибник, який витягає гриби замість зрізання;

• туристи;

• журналіст;

• працівник сфери лісового господарства (лісник).

обговоріть питання, порушені у сценарії, та те,	як	діяли	персонажі?	Чи	було	це	реалістичним?	Чи	всі	основні	
проблеми	були	охоплені	і	наскільки	повно?	Як	були	зіграні	персонажі (наприклад, чи поводився службовець 
доброзичливо або офіційно)?

підготуйте клас до наступних занять на відкритій місцевості: назвіть тему наступних занять з циклу «скарби 
лісу» та роздайте учням інформаційний матеріал. поясніть їм як користуватися бланками «різноманіття лісових 
рослин», «різноманіття лісових тварин», «різноманіття екосистем», «екологічні фактори», «вплив людини 
на ліс», інструкції та бланки із завданнями, інструменти (лупи, рулетки, довідник рослин і тварин) та довідкові 
матеріали для визначення рослин, тварин, екосистем, дослідження екологічних умов життя рослин чи тварин.

Зверніть увагу на стенди «визначення віку дерева» та «роль дерева в природі та житті людини». нехай учні 
самостійно познайомляться з методикою визначення віку дерева за кількістю кілець у розрізі та за допомогою 
бурава пресслера. інший стенд інтерпретує, яку роль відіграє дерево у природі та в житті людини.
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ресурси для вчителя 

ліси природні, та ті, які зазнали впливу людини
За	матеріалами:	http://www.greenfacts.org/glossary/def/forest.htm.

ліс. схожі термін (и):	незайманий	ліс,	вторинний	ліс,	лісові	плантації.

Визначення:
продовольча та сільськогосподарська організація оон (Фао) визначає «ліс» як ділянку землі 
більшу, ніж половину гектара (5 000 м2) з деревами висотою понад 5 метрів і деревним шатром 
більш ніж 10%, або з деревами, які потенційно здатні відповідати цим критеріям.

Це визначення не стосується земель, переважно сільськогосподарського або міського 
землекористування.

Детальніше:
первісні ліси – це ліси, що складаються з притаманних місцевості видів дерев, що не мають жодних чітких 

видимих ознак людської діяльності, а екологічні процеси тут істотно не порушуються. 

вторинні ліси відроджені на рідних лісах, які були очищені з природних причин або штучними способами, 
такими як розорювання земель або створення ферм. вони відображають головні відмінності в структурі 
лісів і / або видовому складі від незайманих лісів. вторинна рослинність, як правило, нестійка, і 
відображає етапи сукцесії (наступності, спадкування).

модифіковані природні ліси – це ліси природного відновлення місцевих порід дерев у місцях з ознаками 
діяльності людини.

напівприродні ліси – це ліси з місцевими видами дерев, створені шляхом посадки, посіву або за допомогою 
природної регенерації.

лісові плантації – це лісові масиви, штучно створені посадкою або посівом. Дерева, як правило, належать до 
тієї ж породи (рідної чи інтродукованої), мають однаковий вік і рівномірно розташовані. метою висадки 
лісів може бути виробництво деревини та недеревних товарів (продуктивні лісові насадження) або 
забезпечення екосистемних послуг (захисні лісові насадження).

інша лісиста земля – це землі з деревами висотою понад 5 метрів, але з деревним шатром від 5 до 10%. Це 
стосується також землі з комбінованим покровом чагарників, а також чагарників і дерев більш ніж на 
10%. Це не охоплює земель,  переважно сільськогосподарського або міського землекористування.

інші земельні ділянки з лісовим покривом належить до земель, що не класифікуються як ліси, тому що вони 
переважно в сільськогосподарському або міському землекористуванні, навіть якщо вони відповідають 
площі, висоті і деревному покриву, які притаманні саме лісам. вони включають в себе групи дерев 
і розкидані дерева в сільськогосподарських ландшафтах, парках, садах і навколо будівель, а також 
плантації дерев, створені в основному для інших цілей, наприклад, фруктові сади.
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картка

ріЗноманіття лісовиХ 
рослин101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

№ Ярус Вид	рослин Точна	або	приблизна	
кількість	екземплярів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Разом Середня	кількість			видів Середня	кількість	
видів	на	1	м2

А.	Визначте	кількість	і	тип	вертикальних	ярусів	у	кожній	з	досліджуваних	ділянок*.

Б.	Дослідіть	біорізноманіття	рослин	у	ярусах	та	заповніть	наступну	таблицю.

Інструкції:
 © визначте види рослин. якщо вид неможливо визначити, просто запишіть його як трава, кущ 
або дерево (але запишіть його характеристики, щоб пізніше можна було ідентифікувати види 
за довідником).
 © сфотографуйте окремі угруповання рослин та деякі характерні види рослин.
 © Зірвіть декілька екземплярів різних видів рослин на різних ярусах для подальшого дослідження 
під мікроскопом.
 © позначте ділянку дослідження на топографічній карті.

*		Життя	рослин	лісу	має	свої	особливості.	Дерева,	що	формують	ліс,	ростуть	більш-менш	близько,	роблячи	вплив	одне	на	одне	
та	на	всю	іншу	лісову	рослинність.	Рослини	в	лісі	розташовані	ярусами,	які	можна	порівняти	із	поверхами.	Верхній,	перший	ярус	
представлений	основними	деревами	першого	ступеня	значущості	(ялина,	сосна,	дуб).	Другий	ярус	сформований	деревами	другої	
величини	(черемха,	горобина,	яблуня).	Третій	ярус	складається	із	чагарників,	наприклад,	шипшини,	ліщини,	калини,	брусниці.	
Четвертий	ярус	-	це	трав’янистий	покрив,	а	п’ятий	-	мохи	та	лишайники.	Доступ	світла	до	рослин	різних	ярусів	неоднаковий.	
Крони	дерев	першого	ярусу	краще	освітлені.	Від	верхніх	до	нижніх	ярусів	освітленість	зменшується,	так	як	рослини	верхніх	ярусів	
затримують	частку	сонячних	променів.	Мохи	та	лишайники,	що	займають	п’ятий	ярус,	отримують	дуже	малу	кількість	світла.	Це	
найбільш	тіньовитривалі	рослини	лісу.
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ріЗноманіття лісовиХ 
тварин

А.	Визначте	кількість	і	тип	вертикальних	ярусів	у	кожній	з	досліджуваних	ділянок	лісу.

Б.	Дослідіть	біорізноманіття	тварин	залежно	від	ярусу	та	заповніть	наступну	таблицю.

Інструкції:
 © визначте види тварин. якщо не можливо визначити певний вид, просто запишіть його загальні 
характеристики та спробуйте ідентифікувати його пізніше за довідником.
 © позначте досліджені ділянки на топографічній карті. 
 © сфотографуйте різних тварин.

В.		Розпізнавайте	тварин	за	звуками.	Запишіть	звуки	тварин	на	диктофон,	щоб	пізніше	
ідентифікувати	види.

Г.		Шукайте	сліди	тварин.	Запишіть	кількість	тварин	та	видів,	які	залишили	сліди.	Нама-
люйте	контури	слідів	у	натуральну	величину.

№ Ярус Вид	тварин Точна	або	приблизна	
кількість	екземплярів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

		Разом Середня	кількість			видів Середня	кількість	
видів	на	1	м2
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Заняття 9
скарби лісу.  

лісові рослини і тварини

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Дослідити	біорізноманіття	лісової	флори	та	фауни	на	прикладі	лісу	Вигодського	

держлісгоспу;
•	 Розвинути	практичні	навички	дослідження	довкілля.	
сезонність: весняно-літній	сезон,	осінь	з	вересня	до	жовтня	
кількість годин: 4
Де і у який спосіб проходить заняття: перша	частина	заняття	проходить	на	відкритій	
місцевості	–	можливо	в	урочищі	Осій	чи	на	іншій	ділянці	лісу	Вигодського	держлісгоспу	або	
ж	на	одній	з	зупинок	Карпатського	трамваю.	Друга	частина	–	у	приміщенні	школи.
матеріали: Картка	10,	11,	12,	13,	лупа,	фотоапарат,	рулетка,	металева	лінійка,	
диктофон,	бланки	із	завданнями,	інтерактивний	стенд	колона	«Визначення	віку	дерева»,	
«Роль	дерева	в	природі	та	житті	людини»,	гра	«Побудуй	харчовий	ланцюг	та	харчову	
піраміду»,	гра	«Склади	пташку»

ХіД Заняття 
організуйте експедицію до лісового масиву, де є природний ліс та штучне насадження, що служить для 
отримання промислової деревини або виконує роль захисної смуги. 

прогуляйтеся у природному лісі. Знайдіть деякі види рослин, поширені у цій лісовій екосистемі. Зверніть 
увагу на змішані рослинні угруповання та визначте їхню роль у збереженні природного ландшафту, а 
також у підтриманні біологічного балансу екосистеми. поясніть, що існують рослини, які можуть слугувати 
біоіндикаторами та надавати інформацію про стан середовища. нехай учні назвуть фактори, що впливають на 
розвиток рослинних угруповань. Ці рослини ростуть при наявності поживних речовин, водообміні, різних видах 
опилення тощо.

нехай учні знайдуть рослини, що вказують на:
•	 чотири	сторони	світу	(північ,	південь,	схід	та	захід);
•	 переважаючий	напрямок	вітру	(варто	звернути	увагу	в	який	бік	хиляться	дерева,	та	перевірити	цей	
напрямок	за	компасом);

•	 місце,	що	отримує	більше	сонячного	світла;
•	 місце,	що	отримує	менше	сонячного	світла	;
•	 пору	року	(стан	зеленого	покриву);
•	 наближення	дощу;	
•	 вологу	землю;
•	 бідну	землю;
•	 час	збирання	нектару	бджолами.

ознайомте клас з деякими рослинами-біоіндикаторами:
• Щавель малий (Rumex acetosa), конюшина (Trifolium pratense), шпергель (Spergulavernalia), 

пахучий колосок (Anthoxanthum odoratum), бухарник м’який (Holcus mollis) і фіалка триколірна (Viola 
wittrockiana) вказують на кислотність ґрунту.

• кропива (Urtica) вказує на те, що ґрунт багатий на азот.
• очиток їдкий (Sedum) є ознакою сухої землі.
• наявність вільхи (Alnus) означає, що ґрунт вологий.

Дайте учням завдання скласти списки рослин-біоіндикаторів, які їм вдалося знайти. повернувшись до школи, 
обговоріть з класом наступні питання на основі результатів польового дослідження:

• які фактори визначають і регулюють біорізноманіття? (наявність їжі, води, кисню, відповідного 
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середовища існування)
• чому на межі лісу існує більша різноманітність видів?
• чому у природних лісах існує більше видів, ніж у штучно насаджених?
• Що загрожує біорізноманіттю екосистем лісу? (руйнування середовища існування, забруднення, 

лісові пожежі, неконтрольована вирубка дерев тощо).
• яке значення має біорізноманіття лісу для природи та людини? (ліси щороку утворюють 100 

мільярдів тон кисню та поглинають 160 мільярдів тон вуглекислого газу).
Зазначте, що різні організми в екосистемі взаємопов’язані. Шкода, якої зазнають одні види, може вплинути й на 
інші види. 
інформацію про місцевий рослинний та тваринний світ найкраще засвоїти через елементи експозиції Центру 
спадщини вигодської вузькоколійки. спочатку ознайомтеся зі стендом-колоною	«Визначення	віку	дерева»	та	
«Роль	дерева	в	природі	та	житті	людини».
Запропонуйте учням зіграти в ігри	«Склади	пташку» та «Лісові	звірі».
Завершальним етапом заняття буде гра	«Побудуй	харчовий	ланцюг» (для цього вони можуть скористатися 
бланком «харчовий ланцюг» і перевірити себе за допомогою відпвідного стенду експозиції).

ресурси для вчителя 

рослини, що вказують на чотири сторони світу
Джерело:	Школа	виживання	(www.beclan.org/orientation)

всім відомо, що сонце більше нагріває південний бік дерев, пагорбів, каменів тощо. 
Ця різниця в нагріванні і освітленні, як правило, викликає ті чи інші зміни на сонячній 
або тіньовій стороні дерева. ось чому кора дерева у нього неоднакова. на південній 
стороні вона буває сухіша, твердіша, світліша, ніж на північній. Це особливо добре 
видно на корі хвойних порід: сосни, ялини, ялиці. на їх стовбурах, на освітленій 
південній стороні, видно природні стікання і згустки смоли, які твердіють і довго 
зберігають світло-бурштиновий колір. на північній стороні сосни кірка утворюється 
раніше, ніж на південній, тому вона набагато товща. після дощу стовбури сосон 
чорніють з півночі. 

хто з нас не радів грибам, знайденим в лісі! а чи замислювалися ви над тим, з якого 
боку дерева їх буває більше? виявляється, вони мають одну чудову особливість, а 
саме: краще ростуть з північного боку дерева, пенька, чагарника.

ягоди також можуть служити компасом. на відкритій лісовій галявині ягоди і різні 
лісові плоди в період дозрівання швидше набувають забарвлення з південної 
сторони. Значить, північ буде з протилежного боку.

трав’янистий покрив у лісі також може виручити вас з біди. так, навесні трава на 
тіньових північних околицях полян густіша, ніж на південних. у літній час на південній 
стороні вона густіша, ніж на північній. З північної сторони довше зберігається 
зелений колір трави, коли вона починає жовтіти.

Гілки дерев, як правило, більш розвинені, густіші й довші з південного боку; вікові 
кільця на пні спиляного дерева ширші з південної сторони і вужчі з північної. і навіть 
стовбури деяких дерев нахилені на південь.

мохи та лишайники не люблять тепло і світло, а тому вони завжди ростуть з тіньової 
сторони. Значить, там, де мох і лишайник – північна сторона.

мурашники обов’язково розташовуються з південного боку дерева, пенька, 
чагарника. мурахи люблять тепло, тому й будують житла на південній стороні.

рослини, що вказують на наближення дощу
рослини - барометри передбачають погоду безпомилково. уважно спостерігаючи 
за рослинами можна і без допомоги синоптиків знати погоду на завтра, а то і на 
найближчі день - два. ботанікам на сьогоднішній день відомо не багато не мало, а 
близько 400 видів рослин, які можуть передбачати погоду. рекордсменом вважається 
кінський каштан - за	добу-дві	до	негоди	на	листках	каштана	з’являються	дрібні	
липкі	крапельки	соку	і	перед	дощем	листя	стає	повністю	покритим	липкою	
рідиною.	квітки жовтої акації і жимолості,	зазвичай,	перед	дощем	не	закриваються,	
а	навпаки	-	посилено	виділяють	нектар	і	сильніше	пахнуть. Запах приваблює 
безліч бджіл, і якщо на рослинах багато бджіл - обов’язково буде дощ.
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Злісний городній бур’ян - мокриця або зірочник теж відмінний барометр. Дрібні 
білі зірочки	-	квіточки	дуже	точно	передбачають	погоду	-	якщо	до	9	години	
ранку	квітка	не	піднялася	і	не	розкрилася	-	вдень	треба	чекати	дощу.	Дуже 
чуйно реагують на зміну погоди квітки волошки - якщо	вони	розкрилися,	навіть	не	
дивлячись	на	похмурий	ранок,	день	буде	ясним. Допомагають визначити погоду і 
квітки кульбаби. якщо в сонячну погоду кульбаби закриваються	-	буде	дощ,	якщо	
небо	затягнуте	хмарами,	а	квітки	кульбаби	відкриті	-	дощу	не	буде.

як змінюється ліс залежно від пір року
Джерело:	Школа	виживання	(www.fb.ru)

слід зважати на те, що календарні пори року не завжди відповідають сезонності у 
лісі. наприклад, весна в лісах є більш затяжною, ніж поза лісом. сніговий покрив, що 
є ознакою зими, довше тримається у лісі, аніж поза лісом.

після появи ранніх весняних квітів, як правило, починає зеленіти ліщина. через 
кілька тижнів починає розпускатися дубове листя. трав’яний же покрив стає 
зеленішим і яскравішим, починається цвітіння чагарників і дерев. черемха 
покривається гронами квітів. 

З настанням літа повністю стають зеленими чагарники і дерева. у лісі підвищується 
інтенсивність затінення. До того часу ранні яскраві квіти відцвітають. більшість 
лісових рослин, квітучих влітку, покривається білими квітами. їх запилення 
здійснюють переважно мухи. 

всі рослини відцвітають ближче до осені. З зеленим фоном листя контрастують 
тільки різнокольорові грибні капелюшки та яскраві ягоди на чагарниках. З настанням 
осені листя на деревах змінює колір. разом з цим трав’янистий покрив ґрунту стає 
солом’яно-жовтим. останнє осіннє листя обірве вітер і дощ. незабаром настане 
зима. 

взимку ґрунт покривається шаром снігу. у цей період завмирає життя рослинності 
лісу. однак під снігом, під опалим листям можна побачити, як пробиваються 
білясті паростки. під снігом рослини не тільки живуть, а й розвиваються. До весни 
стеблинки стануть більш міцнішими. перед самим таненням снігового покриву, під 
дуже неглибоким шаром почнуть зеленіти паростки ранніх рослин, трохи пізніше 
стануть забарвлюватися і пуп’янки. на ґрунті шар опалого листя створює велику 
кількість перегною, який утеплює ґрунт. крім того, утепленню сприяє і товстий 
сніговий покрив. Завдяки цьому ефемероїди (багаторічні трав’янисті рослини, з 
коротким весняним циклом розвитку і літнім періоду спокою. надземні частини цих 
рослин живуть лише протягом кількох тижнів, а решту року перебувають у стані 
спокою у вигляді бульб, цибулин чи кореневищ) можуть рости і розвиватися навіть 
взимку, під снігом. проте слід сказати, що такий розвиток властивий лише тим 
рослинам, які мають зимуючі органи, в яких накопичені за літо живильні компоненти. 
при цьому не всі ефемероїди, будова яких передбачає наявність зимуючих органів, 
можуть розвиватися під снігом. так, наприклад, конвалія починає своє зростання 
лише після сходу снігу. 

рослини, що вказують на вологу землю
www.beclan.org/water/roslini_shukajut_vodu.htm.	Рослини,	що	шукають	воду

по відношенню до вологи всі рослини діляться на три основні екологічні групи: 
гігрофіти, мезофіти і ксерофіти.

До гігрофітів відносяться багато рослин боліт, берегів річок і озер, вологих лук і 
лісів. Вода	–	головна	умова	їх	благоденства. вони не витримують нестачі води, 
не пристосовані до обмеження її втрати. розгалужена коренева система гігрофітів 
розташовується в дуже зволожених горизонтах на невеликій глибині від поверхні 
ґрунту. Гігрофіти не мають захисних пристосувань від висихання; випаровування 
води з їх тканин в 6-7 разів перевищує інтенсивність випаровування рослин 
посухостійких. якщо ж вода з яких-небудь причин (наприклад, після меліоративних 
робіт) йде в більш глибокі горизонти, гігрофітам загрожує загибель, їх витісняють 
менш вологолюбні рослини.

Гігрофіти легко відрізнити від представників інших екологічних груп. Для них 
характерні дуже соковиті	стебла	і	листя,	клітини	їх	великі,	складаються	з	
пухких,	губчастих	тканин,	зовнішні	покриви	розвинені	слабко. така структура 



Скарби лісу. Лісові рослини і тварини 43

листя і стебел, а також слабка регуляція випаровування вологи з тканин гігрофітів є 
причиною їх швидкого в’янення при зменшенні вологості ґрунту і повітря.

вегетація гігрофітів не залежить від атмосферних опадів. навіть у спекотну літню 
пору вони вражають яскравою зеленню, свіжістю. а це незаперечний доказ того, що 
коріння рослин живлять неглибоко розташованими ґрунтовими водами. До таких 
індикаторів відносяться рогіз	широколистий,	очерет,	аїр	та ін.

серед безмежних пісків зустрічаються непоказні на вид чагарники, деревця. спека 
неймовірна, а вони цвітуть і плодоносять. як рослини примудряються вижити в 
такому пеклі?

Допомагає незвичайно потужна коренева	система. іноді коріння мешканців пустель 
йдуть у глиб на 20-30 м. такі рослини посушливих місць існування, які здатні 
переживати тривалу атмосферну і ґрунтову засуху, залишаючись фізіологічно 
активними, називаються ксерофітами.	Листя	у	них	зазвичай	тверді,	жорсткі,	
з	щільною	шкіркою,	великою	кількістю	механічних	тканин,	тому	навіть	при	
великій	втраті	води	вони	не	втрачають	пружності.	Листя	часто	згортаються	
уздовж	так,	що	жилиста	сторона	виявляється	усередині	трубки,	краї	листової	
пластинки	навіть	стикаються	один	з	одним.

у багатьох ксерофітів замість листя розвинені колючки або лусочки це не що інше, 
як редуковані листя. такі пристосування скорочують поверхню листа, що здійснює 
випаровування. у деяких рослин стебла, листя і навіть квітки сильно опушені і 
здаються сіро-повстяними. Цим рослини відображають прямі сонячні промені і 
зменшують інтенсивність випаровування вологи. У	багатьох	видів	поверхня	листка	
покрита	восковим	нальотом,	тому	вона	набуває	сизий	відтінок.

багато рослин не тільки є індикаторами води, але й вказують на її хімічний склад. 
наприклад, на засолених ґрунтах солодка гола має пригнічений вигляд. і навпаки, 
там, де у неї стебла і листя великі, соковиті, вода прісна. тополя та верба завжди 
вказують на наявність ґрунтових вод, придатних для пиття.

рослини, що вказують на бідні чи багаті ґрунти
www.ua.xn.	Грунт,	як	екологічний	фактор	для	рослин

екологічні типи рослин (розділення по відношенню до рівнів родючості ґрунтів):
• еутрофи - рослини багатих, родючих ґрунтів;
• мезотрофи - рослини ґрунтів середнього рівня родючості;
• оліготрофи - рослини бідних ґрунтів.

екологічні типи рослин (розділення по відношенню до реакції ґрунтового розчину):
• кальцефілів - рослини нейтральних ґрунтів;
•  мезофіли - рослини слабокислих ґрунтів;
•  ацідофіли, або оксілофіли, - рослини кислих ґрунтів. 

Оптимальні	реакції	ґрунтового	розчину	для	більшості	рослин	лісолугової	зони:	
нейтральна (рн 6-7) і прийнятна для багатьох рослин слабокисла (рн 5-5,5). Деякі 
рослини добре ростуть в умовах кислого середовища (рн 4-4,5), а ряд видів - при 
особливо кислому середовищі (рн 3-3,5), звичайної на верхових болотах.

розрізняються рослини і по відношенню до того чи іншого гранулометричного складу 
ґрунту (раніше ґрунтознавці називали його механічним складом): рослини легких 
ґрунтів називають псамофітами, середніх - суглинних - мезофітами. Деякі рослини-
мезофіти можуть виростати і в умовах важких глинистих ґрунтів (окремого типу 
рослин для цих ґрунтів не існує).

а за прикладами поспішаємо в ліси, на галявини, на луки - на горбочку і в заплави, 
до дюн па узбережжі затоки, а то й на болота. Заглянемо для порівняння і в сусідні 
природні зони.

на	дерново-підзолистих ґрунтах виростає більшість видів рослин різних життєвих 
форм, так як ці типові ґрунти займають до 80% території північно-західної зони. 
найбільш поширені тут рослини і треба вважати індикаторами зональних ґрунтів. 
Це насамперед береза,	осика,	тополя	чорна,	липа,	клен,	багато	видів	чагарників:	
ліщина,	калина,	жостір,	бруслина,	бузок,	різні	види	лугових	рослин.

Для бідніших - підзолистих - ґрунтів характерні сосна	звичайна,	верес	звичайний,	
брусниця,	мучниця,	костриця	овеча,	колосок	запашний,	луговик	звивистий,	
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наземний,	білоус	стирчить,	котяча	лапка,	нечуйвітер	волосистий. всі ці та деякі 
інші рослини ростуть зазвичай на ґрунтах малородючих, бідних.

середній та високий рівні родючості дерново-карбонатних ґрунтів, особливо 
нейтральний характер середовища в них, визначають такі рослини: дуби	різних	
видів,	ясени,	каштани,	липи	-	зазвичай	значно	більших	розмірів,	ніж	на	дерново-
підзолистих	ґрунтах.	крім того, часто на дерново-карбонатних ґрунтах росте 
ялівець	звичайний	(також	досягаючи	значної	висоти	та	пишності),	з	трав’янистих	
рослин:	цикорій	звичайний,	люцерна	мінлива,	жовта,	хмелеподібна,	первоцвіт	
весняний,	маргаритка	багаторічна,	козелець-скорцонера.

на кращі зональні умови (багатство ґрунтів, велику кількість тепла) помітно реагують дерева: 
на півдні лісолугової зони, в лісостеповій та степовій зонах вони крупніші, вищі, з потужними 
стовбурами, пишними кронами, що робить їх більш декоративними.

трав’янисті рослини зовні досить схожі в лісолуговій і більш південних зонах при порівнянні 
однакових видів. на більш родючих ґрунтах інших типів (наприклад, дернових заплавних, а 
південніше - чорноземних) зустрічаються кропива дводомна, снить, райграс багаторічний, різні 
види стоколосу та інші трав’янисті рослини.

при систематичному дефіциті вологи пристосувалися виростати сосна звичайна, різні види 
шипшини, спіреї, з трав: вівсяниця овеча, колосняк піщаний, райграс високий, куничник наземний, 
овес заячий (овес луговий), конюшина польова, короставник польовий, волошка шорстка тощо. 
найчастіше вони зустрічаються на ґрунтах легкого механічного складу. Є ці рослини і в більш 
південних зонах. характерний, наприклад, колосняк піщаний, або гігантський, - крупний злак, що 
зростає на чистих пісках, на дюнах.

тварини, притаманні лісам Долинщини (івано-Франківська область, україна)

Маленькі	господарі	лісу
карпатські ліси та галявини населяють тисячі видів різноманітних комах. Закони їхнього існування 
відображають бездоганний природний баланс: комахи-шкідники заважать лісові рости, руйнуючи деревину та 
зелені пагони, а комахи-рятівники разом із птахами знищують ворогів лісу і так триває мільйонами років.

скажімо, у лісі, де мешкають руді мурахи, не буде спалахів масового розмноження шкідливих п’ядунів та совок. 
а там, де багато ос, медведки будуть знищені ще не стадії личинок.

комашиний всесвіт карпат дуже багатий. Довгоносики, листоїди, жужелиці, короїди, метелики, бабки, мурахи, 
коники, бджоли, джмелі, оси, жуки-олені. із кожним деревом пов’язане життя окремої групи комах. З одним 
лише дубом зв’язане існування понад 300 видів маленьких господарів лісу. 

Суспільні	комахи
5 фактів про мурах
1. мурахи ніколи не сплять.
2. мурахи практично всеїдні і нападають на будь-яку здобич, якщо можуть з нею впоратися.
3. мураха піднімає вантаж у 100 разів важчий від своєї ваги
4. у мурахи найбільший мозок по відношенню до тіла
5. Щоб зігріти мурашник після зими, мурашки вилазять з нього і гріються на сонці. потім повертаються в 

мурашник, приносячи своє тепло. 

10 фактів про бджолу
1. бджолу можна зустріти на усіх континентах, окрім антарктиди. 
2. бджоли харчуються пилком та нектаром квітів, який вони висмоктують хоботком. 
3. Щоб зібрати 1 кг меду бджолі потрібно зробити 150 000 вильотів, і налітати 300 000 км, відвідавши при 

цьому 10 млн. квіток. проте, за один політ одна бджола здатна принести лише 40-50 мг нектару. однак, 
поки вона летить до вулика, вона мусить харчуватися нектаром, щоб мати сили. Зазвичай з далеких лугів 
бджола доносить тільки 30-40% того, що зібрала. а за все своє життя одна бджілка може виробити лише 
1/12 чайної ложки меду. 

4. без бджіл майже не було би квітів! бджоли опилюють квіти, і таким чином квіти розмножуються.
5. бджоли сприймають і розрізняють запахи в 1000 разів сильніше, ніж людина. аромат квітів вони відчувають 

на відстані 1 км.
6. жалять лише самки бджіл. намагаючись звільнитись, бджола відриває не лише жало, а й частину своєї 

травної системи, фактично, розриває сама себе. вважається, що 1100 укусів бджіл будуть фатальними.
7. у кожному вулику можуть жити до 40 000 бджіл. 
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8. стільниці бджоли будують з неймовірною точністю: кут комірки завжди дорівнює 109*28’ градусів.
9. у вулику працюють лише бджоли жіночої статі. бджоли чоловічої статі – трутні -  не мають жала і не 

роблять ніякої роботи, окрім як спарюються з маткою. матка відкладає до 2500 яєць на день і є єдиною 
бджолою у вулику, яка може відкладати яйця. 

10. матка найдовше живе – 2-3 роки. робочі бджоли, народжені весною-літом живуть місяць, осінні – півроку.

Птахи
понад третину території Долинщини займають ліси, у яких мешкають десятки видів лісових птахів. Завдяки 
великій кількості хвойних дерев тут селяться передовсім птахи, які живляться насіннями та горіхами хвойних 
та різними ягодами, як от сойка, шишкар ялинковий, глухар, тетерев, зяблик, ремез, повзик звичайний. один з 
найбільших гірських птахів глухар (занесений до червоної книги) взимку харчується хвоєю сосни та бруньками 
модрини. мешкає тут ще один важковаговик любитель бруньок модрини – глухар. 

ліс годує своїх крилатих мешканців ще й різними комахами та їх личинками, а птахи, натомість, допомагають 
лісу, знищуючи його шкідників. синиця, соловейко східний, щиглик, ремез, повзик, дятел звичайний, вільшанка, 
дрізд – найкращі санітари гірського лісу. вздовж річок ви зустрінете зовсім не типову для карпат сіру чаплю, яка 
полює на риб та земноводних. 

найцікавіший екземпляр для мандрівника – горіхівка, екзотична гостя з півночі росії, яку привабили 
насадження кедрової сосни, якими багатий цей регіон карпат. Загалом у карпатах орнітологи нараховують 281 
вид птахів – це майже 80% орнітофауни україни. більша частина птахів гніздиться (127 видів), 60 живуть осіло, 
48 – перелітні, 38 залітні та 8 видів – зимуючі.

За останні роки в карпатах вже майже не побачиш таких птахів, як лебеді, сірий журавель, грифи, чорний 
лелека.

Про	що	говорять	сліди	тварин
Завдяки малій заселеності Долинської частини карпат тут можна побачити більше диких тварин, ніж у інших 
частинах гір. одними з таких екзотів сьогодні є дикий кіт та рись – ці лісові кішки опинились під загрозою 
зникнення і мешкають на обмежених територіях.

у гірських лісах та на рівнинах можна зустріти зайця-русака, крота, лисицю, вовка, ведмедя, дикого кабана, 
козулю, оленя благородного, білку, ласку. із земноводних зустрічаються саламандри, тритони, вужі, гадюки, 
мідянки та жаби. майже не побачиш у карпатах борсука і куницю. на межі вимирання знаходяться також 
болотяна черепаха, горностай, карпатська білка та карпатський тритон.

За даними вигодського лісового господарства у 2013 році у районі мешкало: оленів благородних – 222, козуль – 
231, кабанів – 176, зайців – 331, ведмедів – 21, вовків – 7, лисиці рудої – 59 голів. 
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евХальЦія ріЗнобарвна
евхальція – рідкісний вид метеликів-нічниць або совок з родини Noctuidae. побачити 
евхальцію різнобарвну у карпатах не проблема,  в той час як у Європі цей вид 
метеликів є справжньою рідкістю. евхальція (Euchalcia variabilis) мешкає у горах на 
субальпійських та альпійських галявинах на висоті 1200-2000 метрів над рівнем моря 
та у степу.
Зустріти евхальцію можна з червня до середини серпня, уночі або в сутінках. 

метелик харчується нектаром квітів смілки та будяків. Зимує евхальція у стадії 
гусені, яка живе групами поміж листків, обплетених шовковинкою. після зимівлі 
гусінь розповзається у самостійне життя, живиться верхівками рослин. в кінці травня 
утворюються лялечки у білому коконі, а через 14-15 діб народжується метелик. 

евхальція різнобарвна занесена до червоної книги україни.

метелики, жуки та бабки12121212121212121212121212121212121212121212121212
картка

ПриклаДи тварин лісів 
ДолинЩини
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сонЦевик Павичеве око
впізнати цього красивого метелика легко – його червоно-руді крильця прикрашають 
великі округлі «очі» з домішкою блакитного кольору. у карпатах зустрінете павичеве 
око або імаго з кінця червня й до пізньої осені. 

павичеве око (Inachis io) – метелик родини сонцевиків. латинську назву отримав на 
честь Io – коханки Зевса. улюблена їжа цих метеликів – нектар квітів 
чабрецю, який у великих кількостях росте на гірських галявинах. 
також полюбляє павичеве око сік, що витікає з дерев та фруктів.
у дикій природі метелик зимує у печерах, а в населених пунктах 
ховається у підвали. ранньою весною імаго вилазить зі сховків, щоб 
відкласти яйця. самка павичевого ока відкладає до 500 яєць за 
одну кладку, прикріплюючи їх до зворотного боку листя. 
із яєць вилуплюється чорна гусінь у білі цятки. Гусінь павичевого ока 
найчастіше можна побачити на кропиві та хмелі, якими вона 
живиться, часом на малині. лялечка сіро-зелена або коричнева. 

вилкоХвіст буковий 
назва комахи підказує, де її можна знайти, але не все так просто. Ці нічні метелики 
мешкають передовсім у букових та мішаних листяних пралісах, яких довкола вигоди є 
декілька. 

вилкохвіст буковий (Stauropus fagi) належить до родини метеликів-чубаток. Зовні 
оливково-сірий метелик доволі непримітний, як і всі нічниці. а от його гусінь – справжнє 
диво природи. маленький монстр має доволі загрозливий вигляд: перші пари лап, 
на відміну від гусені інших метеликів, дуже довгі, спину прикрашають шипи, а на кінці 
черевця – клешні. відчувши загрозу, гусінь миттєво стає у бойову стійку, розмахуючи 
перед потенційним хижаком лапками й клешнями. Це спрацьовує і спантеличений хижак 
відступає. 
має гусінь ще одну особливість – новонароджена гусінь нагадує мураху, що дозволяє їй 
відлякувати птахів чи інших комах, які би 
не хотіли бути вжаленими. вилупившись із яйця, гусінь 
першим ділом з’їдає його оболонку, багату білками, а 
потім вже переходить на листя. вилкохвости, окрім листя 
бука, їдять також дубове, грабове та листя інших дерев. 
у дорослому віці гусінь завдяки своєму забарвленню 
маскується під висохлу гілочку.
в кінці літа поміж опалого листя гусінь заляльковується 
і перезимовує, а в травні з’являється метелик.
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жук-олень
в україні, мабуть, немає жука, більш відомого, ніж жук-олень. Цю видатну комаху зі 
зменшеною копією оленячих рогів на голові можна зустріти на території цілої країни, 
але в обмежених місцях – жук-олень селиться у листяних лісах, в яких ростуть дуби. 
найбільше таких лісів у карпатах та криму. Загальний ареал цього виду доволі широкий: 
він охоплює Центральну, південну і східну Європу, а також північну африку. 

на дорослих жуків-оленів можна натрапити з травня по  липень. якщо хочете побачити 
рогатого жука, шукайте дуб,  комаха буде десь поблизу. великі роги (мандибули) – 
ознака  жука-самця. насправді це не роги – а великі щелепи. самець використовує 
їх для двобоїв з іншими самцями. б’ються жуки-олені доволі часто і майже за все: 
територію, їжу, самок. Захоплюючи щелепами свого суперника, жук перевертає його на 
спину. переможений повертається у нормальне положення і відповзає з поля битви. 
самці використовують роги також для відлякування різних нападників та оборони. у 
самиць мандибули значно менші, але вони також використовують  їх для захисту від 
потенційних ворогів. Довжина самця – до 7,5 см, самки – до 5 см.
живе жук у дуплах старих та мертвих дерев. жуки-олені харчуються переважно соком із 
пошкоджених стовбурів дерев, найчастіше дубів, рідше буків та беріз. жуки-олені добре 
літають, і нерідко їх можна побачити у польоті на висоті від 1 до 10 метрів. Доля жуків-
оленів після парування доволі драматична. самці невдовзі гинуть, а самка відкладає 
яйця у кору пеньків чи дерев – переважно дуба. Здійснивши свою місію, самка також 
гине. личинки жука-оленя розвиваються 5-6 років, перетворюючись на лялечку. 
Далеко не всі дорослі жуки доживають до природного завершення свого життя. 
чисельність жуків-оленів постійно скорочується в цілому світі через бездумне 
винищення лісів. великі старі дерева, як правило, вирубують в першу чергу, знищуючи 
природну сферу проживання жуків.  

крім того, такого красеня як жук-олень хоче мати у свої колекції не лише кожен 
ентомолог, а й чимало несвідомих громадян. Занесений у червону книгу україни.
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бабка
Граційні, витончені, дивовижні – різнокольорові бабки привертають до себе увагу й 
так і просяться на фотографію. живуть бабки скрізь за наявності двох умов. якщо є 
хоча б 3-4 теплі місяці в році та водойма, що не пересихає. Щоб помилуватися цими 
фантастичними створіннями, вирушайте на озеро, ріку, болото чи до струмка.

бабка – єдина літаюча істота, яка, маючи лапи, ніколи не ходить. харчується комахами, 
захоплюючи їх на льоту. лапами вона лише захоплює їжу та підносить до щелеп. 
вдень одна бабка може з’їсти 40 мух. не страшне бабкам павутиння – вони можуть 
вихопити павука просто з його плетеної пастки. бабки поїдають чимало шкідливих комах, 
приносячи користь лісу та людині.
серед усіх комах бабка – рекордсмен за швидкістю польоту. вона здатна розвинути 
швидкість до 57 км за годину, не кожен птах за нею вженеться. більшу частину життя 
бабки проводять у польоті. якщо й сідають, то на травинку, гілку чи камінь, але майже 
ніколи – на землю.
має бабка ще один рекорд – у неї найбільша серед 
усіх комах кількість фасеток (граней) на очах. 
порівняйте: у мухи їх 6000, а у бабки – 30 000. Для 
повітряного мисливця це дуже важливо. бабка може без 
посадки перебувати у повітрі годинами, дивує то 
несподіваною зупинкою на льоту і зависанням на місці, то 
вишуканими піруетами, які майстерно виконує, не знижуючи швидкість.
розмножуються бабки мальовничо: зчеплюються докупи 
просто у повітрі, утворюючи «шлюбне кільце» у формі серця. 
після запліднення самка відчеплюється від самця, але самець
 не відпускає самку, побоюючись зради. відчеплюється від 
самки він лише тоді, коли та відклала яйця. Дорогоцінні капсули бабки відкладають у різні 
місця: метають просто на поверхню води, кладуть на листок водоплавної рослини або на 
вологу землю коло води. 
личинки вилуплюються з яєць вже у воді або ж потрапляють туди відразу після 
народження. як і дорослі комахи, личинки бабок – хижаки. озброєні потужними 
щелепами, вони нападають на інфузорій, пуголовків, мальків риб. личинки найдрібніших 
бабок живуть у воді майже рік, крупніших – два-чотири роки. весь цей час вони 
накопичують поживні речовини, адже як тільки з личинки народжується бабка, вона 
приступає до розмноження і потребує чимало енергії. 
комах, якими харчується доросла бабка, вистачає лише для підтримки сил, але не для 
відкладення яєць. їй треба поспішати – більшість видів бабок живуть від одного-трьох 
тижнів до півроку і наступного літа не побачать. найкрупніші бабки у дикій природі живуть 
до 7 років, але в україні таких немає. 
бабки до смерті бояться риб. від самої лише присутності хижої риби десь поблизу 
личинка бабки впадає у такий стрес, що може загинути.
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Вусач	розалія	альпійська	
(Rosalia	alpina)

Вусач	великий	
(Cerambyx	cerdо)

Вусачик	дівочий	
(Carilia	virginea)

жуки-вусачі
жуки, яких ви найчастіше зустрічатимете у карпатах, швидше за все, 
належатимуть до родини вусачів (Cerambycidae). у видовому плані ця родина є однією з 
найбільш розмаїтих в українських горах – тут налічують 162 види вусачів. 

Головна ознака жука-вусача – довгі й гарні вуса. Цих жуків ще називають скрипунами, 
адже якщо взяти комах до рук, вона починає скрипіти. Зазвичай, це спантеличує 
хижаків, і вони встигають випустити несподівано скриплячу жертву, до прикладу, з 
дзьоба. в російській мові вусачів ще називають лісорубами – там, де личинка жука 
поїдає деревину зсередини, осипається тирса. 
одні з найпоширеніших видів вусачів – вусач дубовий 
малий та великий. вусач малий цілковито чорний з вусами, 
довшими за тіло, розміром до 3 сантиметрів. Зустріти його 
можна на квітах, де він живиться пилком та нектаром, при цьому 
запилюючи рослини. личинки вусача малого оселяються у
старих висохлих деревах та гілляках дуба, бука, осики, граба,
берези.  вусач великий (Cerambyx cerdо) – найбільший
вусач україни, досягає 5 сантиметрів. жук занесений до 
червоної книги україни. личинки вусача великого оселяються 
у кількасотлітніх дубах, тому жук опинився на грані вимирання через 
вирубування старих дібров. у букових пралісах мешкає екзотичний на 
вигляд вусач розалія альпійська (Rosalia alpina). Це доволі великий жук ніжно-
блакитного кольору у чорні цятки. Досягає у довжину 3,5 сантиметрів. 
найбільш розповсюджений представник вусачів – вусачик дівочий 
(Carilia virginea). його можна побачити на багатьох квітах у липні-серпні. 
жук має дивовижне «ультрафіолетове» забарвлення, яке змінюється залежно 
від кута погляду. Зазвичай, крила цих вусачів блискучі з синьо-зеленим відливом, 
але трапляються також комахи з фіолетовим, золотистим та золотисто-чорним 
забарвленням. таку веселкову гаму створює оптичне явище – 
інтерференція світла. 
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Вусач	розалія	альпійська	
(Rosalia	alpina)

Вусачик	дівочий	
(Carilia	virginea)

соЦіальні комаХи 1212121212121212121212121212121212121212121212
мурашка

мурахи майстерно орієнтуються на місцевості. 

Дослідження довели, що секрет не в особливих ферментах, а в тому, що мурахи… 
рахують кроки! на тілі мурашки є «крокомір», який відмірює відстань до потрібної точки. 

мурахи надзвичайно кмітливі. 

під час одного експерименту мурашці прив’язали до лапки нитку, приклеїли її кінець 
до паперу і засипали піском. інші мурахи відкопали побратима, з’ясували, що його 
тримає нитка, і перегризли її. під час іншого досліду в мурашник впала свічка. полум’я 
почало поширюватись, але за сигналом колонія мурах оточила його і почала гасити 
струменями власної кислоти. За хвилину вогонь загас. 

серед усього тваринного світу суспільний лад мурахи найбільш подібний до людського. 

мурахи мають домашню худобу, плантації та рабів, яких захоплюють у полон. у 
мурашнику діє система покарань для ледачих. якщо мураха, який займається пошуком 
їжі, кілька разів поспіль вертається в мурашник без їжі його вбивають і з’їдають. 
натомість калік-мурашок, які не можуть самі працювати, мурахи дбайливо годують аж 
до їхньої мурашиної старості. каліка постукує вусиками по голові здорового мурахи, 
таким чином просячи їжу. мурахи мають своїх «корівок» - тлю. мурахи пасуть тлю 
на рослинах, оберігають її від інших хижаків, а коли хочуть їсти, доять свою худібку – 
лоскочуть вусиками черевце тлі і та виділяє залишки нектару.
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Джміль (BOMBUS)
родич бджоли – джміль – справжній парадокс і знахідка для вчених. після дослідження його 
аеродинамічних якостей і маси тіла американські вчені дійшли висновку, що він... взагалі 
літати не може.
Джмелі ще не раз дивували вчених. 

Дослідники вивчали швидкість кольорового бачення комах з допомогою вживлених у 
сітківку електродів. прилади демонстрували, як швидко проходить імпульс від очей 
джмелів до мозку. З’ясувалося, що джмелі є лідерами зі швидкості бачення не лише 
серед комах. 
вони в 5 разів обігнали людину і посіли перше місце за цим показником серед 
усіх живих істот на планеті. 

Ця дивовижна здатність джмелів дозволяє їм легко 
орієнтуватися у сутінках і розрізняти окремі деталі, як от 
потрібну квітку чи вхід до вулика, не знижуючи швидкості 
польоту. 

Ще одна унікальна здатність джмеля – морозостійкість. 
скорочуючи м’язи грудей, джмелі розігрівають своє тіло до 
40 градусів, що робить їх найбільш холодостійкими комахами. 
Джмелі використовують холодостійкість як перевагу над 
конкурентами – вони вилітають збирати нектар рано вранці, коли 
ще холодно і більшість комах сплять. Джміль запилює деякі види 
рослин, які не запилюють інші комахи, як от конюшину та метеликові 
рослини (здебільшого це пряні рослини, рослини родини зонтичних 
та айстрових). а для запилення овочевих культур у теплицях 
використовують штучно виведених джмелів. 

Ця комаха має миролюбний характер і якщо й жалить, то не боляче. як і у бджіл, самці 
джмелів не мають жала. живуть джмелі у вуликах по 100-500 особин.
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бДжола

усього нараховують 20 тисяч видів бджіл. близькими родичами бджіл є оси та мурахи. 

бджоли харчуються пилком та нектаром квітів, який вони висмоктують хоботком. 
наївшись, комаха транспортує пилок та нектар до вулика. у кожної бджоли на передніх 
лапках є щіточки, на які вони збирають пилок, на задніх лапках –  кошик для його 
перенесення. у стільницях пилок та нектар, перемішуючись, утворюють мед, який 
взимку є основним харчем для 
бджіл. Збір меду – справа кропітка і довготривала, адже для 
виготовлення 1 кг меду смугастим трудівницям слід здійснити 
сто п’ятдесят тисяч вильотів. проте бджоли довго не живуть 
(одна бджілка приносить лише 1/12 чайної ложки меду). 
але при цьому екологічна функція кожної бджоли є 
незаперечною: без бджіл майже не було би квітів! 
вулик – унікальне бджолине житло з такою кількістю 
мешканців, як у доволі великому місті. Це окрема 
країна зі своєю королевою та своїм політичним устроєм. 
тут ніхто не сидить без діла:  одні працюють (приносять 
до вулика пилок та нектар), другі виховують дітей та годують 
їх нектаром, треті будують стільники, а королева – 
бджолина матка – народжує дітей. тривалість її життя є 
найдовшою у вулику.

не намагайтесь відігнати бджолу, розмахуючи руками. бджола це розцінить 
як загрозу і вжалить. а після укусу помре, адже разом з жалом травмує всі 
свої нутрощі. З іншого боку – вжалювання бджоли, що супроводжується 
виділенням апі-отрути останнім часом використовується в медицині, адже при 
регульованому використанні можуть супроводжуватися у терапевтичному лікуванні 
серйозних захворювань і прискорють процес одужання.

Цікаво,	що	у	першому	старослов’янському	зводі	законів	«Руська	правда»	за	
розграбування	князівської	борті	(вулика)	брали	штраф	3	гривні	(ціна	1	коня	або	
9	овець),	а	за	крадіжку	селянської	борті	-	2	гривні.	За	порушення	межі	медозбірної	
ділянки	штраф	сягав	12	гривень	-	такий	же,	як	за	самовільне	захоплення	садибної	
землі	або	вбивство	селянина!	

соЦіальні комаХи

картка

ПриклаДи тварин лісів 
ДолинЩини
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оса вважається злою та агресивною комахою, порівняно із бджолою. оси можуть 
жалити багато разів ще й без причини, а медоносна бджола жалить лише, 
захищаючись, та й то – після укусу помирає. 

оса живе трохи менше, ніж її смугаста родичка бджола. матка оси живе 10 місяців, а 
робітники та трутні – усього 4 тижні. 

Є два різновиди ос: одні є хижими і живуть осібно, а інші, як і бджоли, харчуються 
переважно пилком з нектаром і живуть суспільним життям у вуликах. усі представники 
хижих ос здатні до розмноження, в той час як у суспільних яйця відкладає лише матка, 
яка спарюється з трутнями. 

хижі оси не будують вуликів, а шукають прихистку у шпарах під корою, тріщинах будинків 
чи під дахом. вони полюють на комах, убиваючи їх отрутою з жала, живляться падаллю 
та, взагалі, можуть бути всеїдними. 

на відміну від бджіл, лише деякі екзотичні види ос виробляють та заготовляють мед, 
як от мексиканська полібія. в україні медоносних ос немає, але ці комахи приносять 
користь у інший спосіб – знищуючи личинок шкідників, якими оси годують своє 
потомство. Земляні оси, до прикладу, є найлютішими ворогами медведок та їх личинок, 
які дуже дошкуляють хліборобам та садоводам.

Цікавий факт: деякі види паразитичних ос є одними з лідерів серед живих істот з 
витримування радіації. люди вмирають, отримавши радіацію в кількості 1000 радів, 
таргани – 20 000 радів, а паразитичні оси можуть витримати радіацію в 180 000 радів!

соЦіальні комаХи

картка

ПриклаДи тварин лісів 
ДолинЩини
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чаПля сіра 
сіра чапля – гніздовий, перелітний птах, який зимує на Закарпатській рівнині, в 
придунайському регіоні та на півдні криму. Ця водна птаха живе на водоймах різного типу, 
в лісових заплавах річок або десь поблизу від води. сіра чапля (Ardea cinerea) поширена 
майже по цілій територій україни, але для карпат сіра чапля – рідкість. у Долинському 
районі ці птахи оселилися через велику кількість водойм та заболочених територій, де чаплі 
здобувають собі їжу. 

сірою цей вид чапель називається завдяки попелясто-сірому забарвленню тіла. по боках 
птахи мають широкі чорні смуги, голову прикрашає темний чуб. побачити сірих чапель часто 
можна на ріках мізунька або свіча, де вони нерухомо стоять у воді на одній нозі, вичікуючи, 
поки здобич сама підпливе до них, аби можна було її схопити дзьобом. Здобич – це риба, 
жаби, водоплаваючі комахи. чапля, яка ходить по луках, вишукує дрібних тварин: мишей, 
вужів, ящірок, жуків та їх личинок.
Зазвичай сірі чаплі харчуються поодинці, але часом можна побачити цілі групи, які бродять 
взад-вперед луками чи полями, на яких особливо багато поживи. але й в цьому разі птахи 
зберігають дистанцію й ходять кожен по своїй лінії. свого улюбленого делікатесу – риби – 
чаплі можуть з’їдати в день до 1 кілограма. 
сірі чаплі – моногамні птахи. Ціле життя вони проживають в одній парі. З зимівлі на насиджені 
місця повертаються ще коли водойми вкриті кригою й одразу починають будувати гніздо. 
Дорослі пари повертаються у старі гнізда. самець збирає будівельний матеріал, а самка 
укладає гілочки у гнізді. яйця батьки висиджують по черзі. пташенята залишаються у гнізді до 
7 тижнів, а потім мандрують у пошуках їжі разом із батьками.
почувши одного разу різкий пронизливий крик сірих чапель, ви вже ніколи його не забудете – 
подібно кричать птеродактилі у фільмах про епоху динозаврів. сірі чаплі гніздяться колоніями 
на високих деревах. на одному дереві зазвичай буває 3-7 гнізд. якщо натрапити на таку 
колонію – вуха довго не витримають. 

радимо спостерігати за колонією сірих чапель в орнітологічному заказнику на території 
теперішнього Шевченківського лісництва. птахи, що 
віддавна живуть тут на височезних старих липах, 
звикли до присутності людей поблизу, відтак, 
можна доволі довго спостерігати за ними. 
Цікаво, що за поживою сірі чаплі з 
Шевченківського лісництва щодня літають аж у 
княжолуки – 10 кілометрів в один бік. 

птах перебуває під захистом бернської конвенції.

велику небезпеку для виживання чаплі сірої становить забудова 
берегів річок та озер, осушення боліт та вирубка прибережних лісів.
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горіХівка
нетипові для карпат насадження кедрових та інших сосон, на які багата Долинщина, 
привабили в ці краї екзотичну гостю з півночі – горіхівку 
або кедровку (Nucifraga Caryocatactes, родина воронових). 

птаха харчується кедровими горішками та насінням хвойних дерев і 
у неврожайні роки у пошуках їжі мігрує доволі далеко від дому. 

ареал горіхівки простягається від скандинавії і альп до 
камчатки, курильських островів, примор’я, японії та 
китаю. в україні найчастіше горіхівку можна зустріти 
у карпатах та північних районах полісся.

Горіхівка – трохи менша від галки, має коричневе 
забарвлення з білими плямками та білою облямівкою 
на хвості. селиться переважно у хвойних лісах, 
особливо, де є сосни, смерека та ліщина. 
навесні та влітку птаха харчується ягодами 
та комахами, знищуючи чимало шкідників 
лісу – довгоносиків, а восени переходить 
на горіхи та насіння хвойних дерев. 

орнітологи пов’язують нещодавню доволі чисельну появу горіхівки в україні 
з неврожаєм кедрової сосни у сибіру у 1985 році, тоді зафіксували велику міграцію горіхівок 
в Європу. кілька років тому горіхівок вперше помітили на херсонщині та біля чорного моря.

пташка вправно стрибає по гілках хвойних дерев, а також підвішується до шишок, 
видзьобуючи насінини вниз головою. на зиму горіхівки роблять запаси у спеціальних 
«коморах» - під пеньками чи корінням дерев. коли птаха запасає корм, вона збирає 
горішки у спеціальний мішечок, розташований під язиком. у коморі, залежно від врожаю, 
може бути від 50 до 120 горішків. свої сховки горіхівки безпомилково знаходять навіть під 
снігом, але видобувають звідти до 80% припасів. покинуті або забуті запаси проростають, 
таким чином горіхівки допомагають розмножуватися хвойним деревам, зокрема, соснам, 
так далеко, куди ні вітер, ні людина не змогли би дістатися.
навесні пари молодих горіхівок в’ють гнізда з сухих хвойних гілочок, вистеляючи їх сухою 
травою та лишайниками. самець і самка роблять гніздо разом. пізніше вони почергово 
висиджують яйця. Щоб побачити горіхівку, найкраще вирушити у кедровий ліс. наприклад, 
в урочище осій або у ботанічну пам’ятку природи правич і та правич іі. не помітити птаху 
неможливо – її пронизливе «креек-креек-креек» одразу привертає увагу. 
Горіхівка перебуває під захистом бернської конвенції. 

Щоб зберегти цей вид, потрібно відмовитись від суцільних вирубок хвойних дерев. 
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ПовЗик Звичайний
повзик (Sitta europaea) – осілий птах ряду горобцеподібних, якого можна зустріти у 
карпатах, на поліссі та в лісостепу. 

повзики селяться у листяних та мішаних лісах поблизу водойм, обираючи для будівництва 
гнізд старі дерева. спів повзика – часто повторюване туі-туі-туі.
повзик за розміром менший від горобця. Зверху птах балкитнувато-сірий, знизу білий з 
каштановими боками. характерна ознака – чорна поздовжна смуга на рівні очей. попри 
свій малий розмір, повзик може розбивати дзьобом найміцніші горіхи, перед тим надійно 
закріпивши їх в розщелині дерева. Цей птах харчується комахами, знищуючи чимало 
шкідників лісу, насінням, ягодами та горіхами. 

птахи часто прилітають до годівниць, де доволі агресивно розганяють інших птахів. повзики 
на відміну від багатьох інших птахів, можуть однаково вправно рухатися по стовбуру дерева 
вгору й вниз. вони вишукують у корі шкідників, добуваючи їх звідти своїм гострим дзьобом. 

повзики селяться у дуплах дерев, часто займаючи дупла дятлів. вхід вони замазують 
глиною так, щоб ніхто, крім них, туди не протиснувся. часом повзики займають шпаківні – 
тоді замазують глиною усі щілини між стінами й дахом. всередині гніздо вистеляють 
листочками та лусочками кори, переважно соснової. самка висиджує пташенят, яких 
потім вигодовують разом із самцем. 
взимку, особливо в люті морози, повзики у пошуках їжі нерідко залітають на смітники. 
Цікаво, що в цю пору вони всіляко уникають спілкування з собі подібними. Два повзика, 
зустрівшись близько, з криком розлітаються в різні боки. 
повзик знаходиться під охороною бернської конвенції. 

Для нормального існування повзиків необхідна сувора 
охорона старих лісів.
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ремеЗ 
Ця маленька пташка родини синицевих – справжній народний умілець. 

свої гнізда ремези роблять у вигляді рукавички з боковим входом 
через спеціальну «трубу». Щоб побачити таке диво природної 
архітектури, яке ще й підвішене на тонесенькій гілочці, треба бути 
надзвичайно уважним. свої гнізда ремези ретельно ховають 
у густих чагарниках. птаха видає характерний писк.
ремез (Remiz pendulinus) має світло-сіре 
забарвлення тіла, з каштановою спинкою та 
чорною «маскою» на голові. в україні ремез 
вважається рідкісним птахом. він заселяє заплавні 
листяні ліси, береги повільних рік, ставки із заростями 
верб та вільхи, заболочені місцевості по всій території 
україни, крім високогір’я карпат та криму. Зимують 
ремези в середній азії, Закавказзі, на балканах та півдні 
італії. Зрідка птахи залишаються на зиму в криму.
помітити ремеза непросто ще й тому, що птах майже ніколи не 
спускається на землю, легко пересуваючись найтоншими 
гілочками (вага ремеза 8-10 грам, довжина тіла – до 11 см). 
ремези харчуються комахами, зокрема, багатьма шкідниками 
лісу, павуками та різним насінням. 

Дивовижні гнізда ремезів – це справа рук, точніше лап та дзьоба самця. 
він починає будувати гніздо, аби його красою та практичністю привабити
самку. будівництво починається з роздвоєної гілочки, на яку самець намотує 
деревні волокна, утворюючи дно у вигляді кільця. пізніше з допомогою очерету та 
тополиного пуху він піднімає стінки гнізда догори. самець ремеза будує одночасно кілька 
гнізд, щоб самка могла вибрати те, що їй більше до вподоби. в обраному гнізді самка 
сама доплітає трубоподібний вхід і вистеляє гніздо м’яким пухом. попри зовнішню хиткість 
конструкції, гнізда ремезів дуже міцні і витримують різкий вітер впродовж кількох років, але 
птахи ніколи не використовують одні й ті ж самі гнізда два роки поспіль. Доклавши так багато 
зусиль аби привабити самку, самець ремеза залишає її у гнізді, як тільки вона відкладе 
яйця. самка залишається висиджувати їх сама впродовж 13-14 діб, а потім сама виховує 
пташенят. невтомний будівник одразу ж починає будівництво нового гнізда десь неподалік, 
щоб привабити іншу самку.

ремез перебуває під захистом бернської конвенції. 

Для збереження виду необхідна роз’яснювальна робота серед населення, адже доволі 
часто необізнані чи невідповідальні люди забирають унікальні гнізда ремезів собі напам’ять, 
незалежно від того, чи воно порожнє, чи ні.
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сойка
якщо ви коли-небудь знаходили у лісі казкову пір’їну з яскраво-бірюзовими плямами – це 
сойчина. сойка (Garrulus glandarius) – невеличикий лісовий птах родини воронових. 

має рожевувато-коричневе оперення тіла та блакитно-чорні смуги на крилах. 

Щоб побачити її в лісі, доведеться надовго зачаїтися і уважно спостерігати, адже сойка 
уникає відкритих місць і на землі довго не затримується. вона перелітає з гілки на гілку або 
полохливо стрибає по землі. 

Для лісових мешканців сойка грає роль «поліцейського» - появу людини в лісі вона 
помічає першою і повідомляє про це своїм скрипучим «кррр».
птаха селиться у лісах, полюбляючи старі дерева, але часом її можна зустріти також у 
старих міських парках. миловидна зовнішність сойки оманлива – вона є ворогом багатьох 
дрібних птахів, адже розорює гнізда, випиває яйця та викрадає пташенят собі для поживи. 
в той же час сойка живиться ягодами, буковими та лісовими горішками, особливо любить 
жолуді.
як і горіхівки, сойки роблять запаси на зиму у спеціальних «коморах» під пеньками. 
Горішки та насіння птаха відносить до комори у мішечку під дзьобом. За один політ сойка 
може втримати у волі до 12 жолудів. сойка вважається найкращим садівником дубів та 
буків, а також знищує багато шкідливих для дерев комах. 
сойка - птаха талановита. вона може відтворювати звуки інших птахів та тварин, як 
папуга. птаха час від часу вправляється в мистецтві пародії, вочевидь, для власного 
задоволення. тоді в лісі можна почути нявкання, дзявканя та інші звуки в сойчиній 
інтерпретації. якщо пташенята сойки, які ще не вміють літати, потрапляють до людей, 
вони дуже швидко звикають і при тривалому вишколі можуть навчитися говорити.

сойка поширена по цілій Європі, північній африці, малій азії, в сибіру, кореї, японії та 
китаї. в україні сойки живуть у карпатах, криму та на поліссі.



скарби лісу. лісові рослини і тварини60 скарби лісу. лісові рослини і тварини60

міДянка 
мідянка австрійська (Coronella austriaca Laurenti) належить до родини вужів.
Зустріти цю красиву змію у карпатах доволі легко. 

мідянка мешкає на лісових галявинах, у чагарниках, на сухих схилах. Змія неотруйна.
мідянкою плазуна назвали за характерне забарвлення, яке варіюється від срібно-сірого, до 
золотисто-мідного. в довжину мідянка досягає 65 сантиметрів, але переважно трапляються 
значно менші особини. харчується змія здебільшого ящірками, комахами, мишоподібними 
гризунами та пташенятами. свою жертву мідянка обвиває тугим кільцем, впорскуючи в її 
тіло отруйну слину. поступово змія розпускає кільця і заковтує жертву з голови.
паруються мідянки навесні, після пробудження від зимової сплячки. розмножуються 
яйцеживородінням – яйця затримуються у яйцепроводах самки аж до вилуплення змієнят. 
часто потривожена мідянка замість того, щоб втекти, звивається у тугий клубок, ховаючи 
голову досередини. 

хоча мідянка для людини не отруйна, вона може боляче вкусити, тому брати змію 
до рук не рекомендують. Занесена до червоної книги україни.

ПлаЗуни, ЗемновоДні та ссавЦі

картка

ПриклаДи тварин лісів 
ДолинЩини
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гаДюка Звичайна 
Гадюка – отруйна мешканка карпатських гір, яка, зазвичай, не становить смертельної 
небезпеки для дорослої людини. у похмуру дощову погоду ви її не зустрінете, а от у 
спекотний сонячний день гадюки масово вилазять грітися на каменях, гірських стежках 
чи просто серед трави й натрапити на змію можна доволі несподівано. Гадюка звичайна 
(Vipera berus) – одна з 5 видів гадюк, які заселяють територію україни, поширена по цілій 
території країни. у карпатах це єдина отруйна змія. 

розпізнати гадюку звичайну серед інших змій можна за характерним ромбовидним 
малюнком на спині та доволі широкою по відношенню до тіла трикутною головою. 
уздовж хребта тягнеться темна зигзагоподібна лінія. колір змії варіюється від сірого до 
коричневого та цілковито чорного. Довжина гадюки – до 1 метра, зазвичай – 50-60 см. 
живиться гадюка гризунами, жабами та пташенятами птахів, які гніздяться на землі. 
молоді гадюки їдять комах та дощових хробаків. живуть у норах, пустотах у пеньках, під 
камінням, часом у копицях сіна. Зустріти гадюку в карпатах можна з квітня-травня, відколи 
змії пробуджуються після зимівлі. 
Зимують гадюки часто великими скупченнями від кількох десятків до 200-300 особин 
у підземних пустотах чи покинутих норах. За 2-4 тижні після виходу зі сплячки змії 
паруються. Щоб привернути увагу самиць самці змагаються між собою, намагаючись 
притиснути голову суперника до землі. Гадюка яйцеживородна, народжує 5-10 зрілих 
змієнят, які після народження живляться оболонкою яйця.  середня тривалість їх життя – 
15 років. Гадюка за характером миролюбива тварина – вона ніколи не нападає першою. 
вжалити може, коли на неї необачно наступають або навмисне потривожать палкою. 
Зазвичай, змія, почувши кроки людини, встигає відповзти й сховатися якомога далі.
укус гадюки болючий. отрута, яку виробляє змія, є смертельно небезпечною, але 
кількість отрути, яку гадюка впорскує при укусі є надто мізерною, щоб завдати шкоди 
людині. смертельним укус гадюки може виявитись лише для людей з сильно пониженим 
імунітетом, а також, для маленьких дітей. 
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саламанДра вогняна 
маленькі карпатські дракони, розцяцьковані вогняними чорно-жовтими плямами усім своїм 
виглядом сповіщають – не підходь до мене! насправді саламандри доволі миролюбні 
створіння і, попри свою отруйність, не здатні заподіяти людям шкоди.
в україні живе лише один вид саламандр – саламандра вогняна або плямиста 
(Salamandra). Зустріти її можна лише у карпатах, зокрема, у букових та смерекових 
лісах, адже ця ящірка полюбляє товстий шар листяної та мохової підстилки. саламандра 
вважається найбільшим земноводним україни. 

її довжина сягає 15-25 сантиметрів.
позаду очей у саламандри містяться отруйні залози паротиди. отрута вогняної ящірки – 
саламандрін – надзвичайно токсична і завдає шкоди ссавцям, діючи на їхню нервову 
систему. вона викликає судоми, розлади дихання, серцеву аритмію та частковий параліч. 
однієї дози отрути саламандри достатньо, щоб убити 15 морських свинок. але тільки при 
потраплянні отрути всередину. якщо собака з’їсть вогняну саламандру, то може померти.

Для людини отрута саламандри не буде шкідливою, 
адже через шкіру вона не діє, а пристосувань для 
введення отрути в кров саламандри не мають. вони 
не кусаються. якщо ви мандруєте з малими дітьми, 
пильнуйте, щоб малюк не потягнув ящірку до рота – 
це справді небезпечно. Дітям краще не брати 
саламандр у руки.

саламандра – наземна тварина, плаває вона дуже погано. вона 
залежна від вологи, тому у спекотні сухі дні може навіть загинути. вдень 
у лісі її можна побачити лише після дощу. протягом дня саламандри ховаються у вологих 
і темних місцинах, а з сутінками вилазять на полювання. харчуються саламандри різними 
комахами та личинками інших земноводних. особливо ці ящірки люблять дощових 
черв’яків, яких лапками викопують з ґрунту. 
карпатські дракони живуть 20-25 років. у вересні-листопаді залягають у сплячку, 
збираючись докупи у підземних норах, під коріннями дерев чи під камінням. у березні-
квітні вони прокидаються, але якщо зима тепла, саламандри можуть прокинутися і 
сновигати по лісу навіть у лютому. паруються вогняні саламандри в червні-липні, чому 
передує доволі довга шлюбна церемонія. самка саламандри відкладає у воду яйця з уже 
розвиненими личинками або народжує личинок.

Різні	народи	приписували	саламандрі	доволі	фантастичні	властивості:	від	
безсмертя,	здатності	не	горіти	у	вогні	і	гасити	полум’я,	до	здатності	отруювати	
усе,	до	чого	вона	торкнеться.
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Дикий кабан 
Дика свиня або дик – доволі поширений мешканець лісових хащів та заболочених 
територій. натрапити на нього у карпатах можна, фактично, будь-де, адже тварина всеїдна. 

коли в лісі мало поживи, дики забредають на поля і виїдають картоплю, горох, кукурудзу. 
на сході україни диких свиней немає.
З вигляду дик нагадує свиню. вкритий жорсткою щетиною чорно-бурого кольору. малята 
дика мають білі смужки, які з віком зникають. Дорослий дик важить до 300 кілограмів. ікла 
настільки сильні, що ними дикі свині можуть рити навіть замерзлий ґрунт, шукаючи під ним 
щось поживне.
Дики їдять різні рослини та їх корені, кору дерев, особливо люблять букові горішки, ліщину 
та жолуді, фрукти. не гребують яйцями птахів та дрібними ссавцями, комахам, личинками 
та черв’яками. 
З одного боку дики знищують чимало шкідливих для лісу комах, але з іншого – своїми 
іклами розривають ґрунт, знищуючи багато молодих дерев. харчуються кабани переважно 
уночі. 
сплять у спеціально облаштованих «лежаках» - заглибленнях у ґрунті, вистеленими 
листям. 
кабани – надзвичайно спритні, рухливі звірі. вони швидко бігають, добре плавають, 
чудово маскуються. мають добрі слух і нюх, але слабкий зір. Гострими іклами дики не 
лише здобувають їжу з-під землі, але й захищаються від хижаків та мисливських собак, 
яких часто сильно калічать або ж убивають. на дорослих диких свиней бояться нападати 
навіть вовки. після невдалого пострілу кабан може напасти на людину і жорстоко 
травмувати.
Дики живуть родинними групами від 6 до 20 особин, основою яких є самиця та її виводок. 
після того, як поросята перестають годуватися молоком, дві чи більше родин збираються 
докупи, ватажком стає найстарша самка. самцям дозволяють жити в родині лише до 
півторарічного віку, а потім їх виганяють. під час шлюбного періоду до кожної групи 
приєднується один з найсильніших дорослих кабанів – сікач. перед народженням поросят 
кабаниха робить гніздо із хмизу, трави та листя. Гніздо має стіни та дах. навесні самка 
народжує до 10 поросят. вони зрячі і такі рухливі, що вже за 2-3 години після народження 
починають бавитися і боротися між собою.



скарби лісу. лісові рослини і тварини64

ПлаЗуни, ЗемновоДні та ссавЦі121212121212121212121212121212121212121212
картка

ПриклаДи тварин лісів 
ДолинЩини

рись 
Ще кількадесять років тому зустріти рись у карпатському лісі не було дивиною. сьогодні 
це практично неможливо не тому, що рись бездоганно ховається, а тому, що цю розкішну 
велику кішку майже винищили. 

Історія	рисі	(Felis	lynx)	є	драматичною	у	цілій	Європі.	За	її	знищення	колись	навіть	
давали	премії	і	схаменулися	доволі	пізно	–	рись	зникла	з	величезної	території	
центральної	Європи.	Зараз	рись	живе	лише	в	гірських	лісах	Карпат,	на	Балканах,	на	
Скандинавському	півострові,	в	Польських	Татрах,	подекуди	в	Іспанії,	а	також	в	Росії	–	
тут	рисі	пощастило	найбільше.	Що	чекає	цю	горду	лісову	кішку	в	майбутньому	–	
невідомо.	В	той	час,	як	рись	в	усіх	країнах	сьогодні	охороняється	законом,	ціна	на	її	
хутро	невпинно	зростає.	

характерною ознакою рисі є китиці на кінчиках вух, загалом це великий плямистий кіт 
розміром із собаку. сліди рисі – типові сліди кота, але в кілька разів більші. важить рись 
до 35 кілограмів. жодна інша кішка не пристосована до снігу так добре, як рись. взимку її 
лапи обростають додатковим довгим хутром, а зимове хутро самої рисі стає товстішим і 
теплішим. хутро вона змінює двічі на рік – восени та весною.

рись – чудовий мисливець. вона тримається непролазних хащів, буреломів та скель. 
вдень вона, як правило, відлежується у своєму лігві, а надвечір полює. вибирає собі зручне 
місце на дереві чи скелі і залягає у засідку. очікуючи появи жертви, рись може нерухомо 
лежати годинами. її не можливо помітити, а вона зверху бачить усе. свою жертву завдяки 
гострому нюху вона помічає здалеку, а коли та наблизиться, рись стрибає згори і пускає 
у хід свої гострі зуби й кігті. якщо жертву вичекати не вдалося, рись іде її шукати, нечутно 
пересуваючись лісом. 

За одну ніч вона проходить 6-20 кілометрів. непомітно підкравшись до тварини, рись 
атакує. Ця кішка дуже добре плаває.
За характером рись замкнена самітниця, не схильна до спілкування з собі подібними. 
але в лютому під час шлюбного періоду вона змінює свої звички. За самкою ходять 
декілька самців, які б’ються між собою, голосно нявкають та навіть кричать. самки 
нявкають басовито. решту частину року рисі мовчать. коли народжуються кошенята, 
самець допомагає матері-рисі їх доглядати. через 40 днів у малих рисенят прокидається 
мисливський інстинкт і вони вчаться нападати на жертву.
молоді рисі восени збиваються у зграї і полюють разом, влаштовуючи облави. 
рисі ведуть осілий спосіб життя і полюють у своїх мисливських угіддях, 
які займають для кожної рисі від 20 до 50 кілометрів. 

через те, що рисі часто вбивають більше звірини, 
ніж можуть з’їсти, їх оголосили шкідливими 
тваринами і заохочували винищення.

живуть рисі до 20 років. вони дуже обережні 
і рідко виходять на відкриті місці. на 
свійську худобу та людей рисі не 
нападають. рись здатна кинутися 
на людину, лише коли її поранили 
або переслідують. 

в україні рись водиться лише у карпатах та на поліссі. 
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вовк 
вовк (Canis lupus) належить до тих кількох видів тварин, які особливим чином пов’язані з 
людиною. у всіх культурах Європи вовки є найзначнішою істотою, яка викликає захоплення 
і страх одночасно. а вся європейська цивілізація – і карпатська в тому числі – тримається 
на захисті людських поселень від вовків і на якомога ефективнішому винищенні цих тварин. 
тому вовки у Європі є рідкістю. 

Вовк	–	надзвичайно	гарна	та	інтелігентна	тварина.	Вовча	сила,	витривалість	і	
легкість	стали	легендарними.	Вовки	ведуть	сталий	сімейний	спосіб	життя.	Їхні	пари	
формуються	практично	на	все	життя.	Вовча	зграя	складається	із	батьків	та	дітей,	
народжених	цього	року,	до	яких	приєднуються	минулорічні	діти-одинаки	та	старші	
самці	без	пари.	

хоча вовки надзвичайно прив’язані до своєї території, яка іноді є неймовірно великою, у 
сучасних умовах вони змушені мігрувати, здійснюючи переходи у сотні кілометрів, щоб 
уникнути небажаних зустрічей з людьми. 

впродовж ночі вовки можуть легко проходити 60-80 кілометрів. За потреби вони можуть 
бігти із швидкістю 55-60 кілометрів за годину. Група вовків завжди йде слід в слід, тому 
визначити їхню чисельність досить важко. вовчі сліди дуже виразні, чим відрізняються від 
розмитих слідів великих собак. 

Вважається,	що	вовки	є	шкідниками,	бо	живляться	оленями,	косулями,	а	також	
нападають	на	свійських	тварин	–	овець	та	корів.	Насправді	головною	їжею	
карпатських	вовків	є	дрібні	тварини	–	зайці,	гризуни,	різні	птахи.	Вони	можуть	їсти	
також	яйця,	гриби,	жуків	і	дикі	фрукти.	Найбільші	труднощі	вовки	переживають	у	
часи	великого	снігу,	бо	саме	тоді	їм	найважче	прохарчуватися.	
Іншим	поширеним	міфом	є	те,	що	навіть	тепер	вовки	можуть	напасти	на	людину	і	
загризти	її.	Насправді	вони	достатньо	добре	розуміють,	що	люди	–	
це	найбільша	небезпека,	яка	зустрічається	в	природі,	і	навіть	голодними	зимами	
намагаються	ніяк	не	показати	себе.	

За підрахунками єгерів у лісах довкола вигоди тепер проживає менше, ніж десять вовків. 
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ПобуДуй Харчовий 
ланЦюг

Проведіть	стрілки	від	тварини	«споживача»	до	тварини	«їжі»	кожного	з	представлених	
тут	видів,	доки	не	утвориться	харчовий	ланцюг.
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Заняття 10
скарби лісу. екосистеми

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Розвинути	практичні	навички	дослідження	довкілля;
•	 Дослідити	життя	екосистеми	на	прикладі	мурашника.
сезонність: весняно-літній	сезон,	осінь	з	вересня	до	жовтня		
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: перша	частина	заняття	проходить	у	приміщенні.	
Друга	частина	–	у	лісі.	Підсумки	уроку	-	в	приміщенні	школи.
матеріали: Картка	14.	Екологічні	фактори,	фотоапарат,	гра	зі	стенду	«Розріз	
мурашника,	як	приклад	замкнутої	екосистеми»

встуП
будь-яка сукупність живих організмів, що проживають разом і взаємодіють між собою та з навколишнім 
середовищем, становить екосистему. у деяких школах дозволяється влаштовувати в класі «живий куточок», 
де школярі можуть утримувати і доглядати одну чи більше невеликих тварин. Це дає дітям можливість 
спілкуватися з твариною і набувати досвіду своєрідного зближення, що допомагає розвивати почуття любові 
до тваринного світу. Це також допомагає виховувати доброту, любов, відповідальність і бережливе ставлення 
до природи взагалі. природнича школа є інтегрована у природне середовище. тому пізнання екосистеми 
здійснюватиметься, як і на попередніх заняттях, у лісі. проте заохочення для створення живих кутків удома чи 
у школі для глибшого пізнання світу природи має прозвучати на цьому занятті. прикладом такого кутка може 
стати акваріум. акваріум дасть учням можливість створити й спостерігати підводну екосистему, що включає 
безхребетних тварин, а також риб і водну рослинність, розвиватиме розуміння і бережливе ставлення до 
природи, сприятиме розширенню знань з біології, хімії, фізики та географії. разом з «живим куточком», де 
можуть утримуватися різні тварини, акваріум розвиває почуття відповідальності, оскільки учні повинні щодня 
доглядати за ним та його мешканцями.

ХіД Заняття
коротко нагадайте учням, що таке екосистема та які є типи екосистем (роздайте учням бланки з переліком 
можливих екосистем: тропічні ліси, савани, рідколісся, лісостеп, прерії – степи-пампи, пустелі, бореальні ліси 
(тайга) і тундра). нагадайте, що існують також водні екосистеми. обговоріть, чому ми розглядаємо ліс, як 
окрему екосистему. Що ще є прикладом окремих екосистем? 

Дайте детальний перелік екосистем, що існують на землі.
1. Згадайте та обговоріть, які типи рослин і тварин можна зустріти в кожній з екосистем.
2. поділіть клас на шість груп. напишіть наступні назви екосистем на окремих картках:

•	 тундра;
•	 бореальні	хвойні	ліси	(тайга);
•	 змішані	(хвойно-листяні)	ліси	помірної	зони;
•	 вічнозелений	тропічний	дощовий	ліс;
•	 річки;
•	 заболочені	угіддя:	болота,	болотисті	ліси.

складіть їх у конверт або скриньку. представник від кожної групи має вибрати одну з карток, після чого його 
група в одному з куточків класу створює модель своєї екосистеми і представляє її однокласникам.

Зіграйте у гру «мурашник», що є елементом інтерактивної експозиції Центру спадщини. після цього перевірте 
свої знання, скориставшись стендом «мурашник».

Далі можна перейти до лісу, де учні зможуть практично дослідити лісову екосистему. учні мають ще раз 
відвідати природний ліс та ділянки зі штучно насадженим лісом або парк. нехай зроблять відповідні 
дослідження на цих територіях. вони також можуть спостерігати за мурашником та сфотографувати приклади 
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життя мурах на основі досвіду, здобутого під час першої частини заняття.

після повернення до школи підведіть підсумки учнівського дослідження.	Скільки	і	які	екосистеми	виявили	
учні?	Які	умови	життя	цих	екосистем?	Чи	спостерігається	вплив	людини	на	життя	цих	екосистем	та	який	
саме?

ресурси для вчителя 
Згідно вікіпедії, екосисте́ма— це сукупність живих організмів, які пристосувалися до 
спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

розмір екосистеми може бути різним. Це може бути тропічний ліс амазонської 
низовини, або окремий ставок, чи навіть домашній акваріум. різні екосистеми 
зазвичай відокремлені географічними бар’єрами — пустелями, горами, океанами і т. 
ін., або є ізольованими іншим чином — так як річки або озера. З огляду на те, що ці 
межі ніколи не є абсолютно непроникними, екосистеми накладаються одна на одну. 
таким чином можна сказати, вся Земля може розглядатись як одна екосистема.

властивості екосистем

стабільність екосистеми – здатність екосистеми зберігати свою структуру й функціональні 
особливості при дії зовнішніх факторів, таких як:

вразли́вість екосистеми (англ. Vulnerability) — можливий розмір збитків чи шкоди системи 
від зміни клімату. Це залежить не тільки від чутливості системи, але також від її здатності 
адаптуватись до нових кліматичних умов.

незамкненість екосистеми. Замкненість – повна реутилізація речовин в межах системи з 
практичною відсутністю їх виходу за межі системи (за винятком енергії і інформації).

екосистему складають чотири основних компоненти — потік енергії, кругообіг 
речовин, біоценоз і керівна петля зворотного зв’язку. потік сонячної енергії, що 
пронизує екосистему, лише частково перетвориться біоценозом і переходить на 
якісно вищий щабель, трансформуючись в органічну речовину.

якби в екосистемах існувала їх повна замкненість, то не виникало б жодних змін 
середовища життя, не було б ґрунту, вапняків та інших гірських порід біогенного 
походження. таким чином, біотичний кругообіг можна умовно зобразити у вигляді 
незамкненого кільця.

кругообіги речовин не є замкненими. частина органічних і неорганічних речовин 
витісняється за межі біогеоценозів, але при цьому відбувається їх поповнення за 
рахунок зовнішніх джерел (опади, фіксація азоту атмосфери і т. д.).

З іншого боку, без діяльності людини, наприклад, відкладення торфу, утворення 
вугілля, нафти і т.д.— це відходи. Завдяки антропогенній діяльності вони були 
виключені з кругообігу. але діяльність людини в цьому напрямку може привести до 
екокризи.

Залежно від природних і кліматичних умов можна виділити три групи і ряд 
типів природних екосистем — біомів. біом — сукупність різних груп організмів і 
середовища їх проживання в певній ландшафтно-географічній зоні (наприклад, в 
тундрі, тайзі, степу і т. д.). в основі класифікації для наземних екосистем лежить тип 
природної (вихідної) рослинності, для водних екосистем — гідрологічні та фізичні 
особливості (за ю. одумом, 1986[1]).

наземні екосистеми
•  тундра: арктична і альпійська;
•  бореальні хвойні ліси (тайга);
•  листопадні ліси помірної зони (широколистяні ліси);
•  степ помірної зони;
•  чапараль (райони з дощовою зимою і посушливим літом);
•  тропічні злаковники (грасленд) і савана;
•  пустеля: трав’яниста і чагарникова;
•  напіввічнозелений сезонний (листопадний) тропічний ліс (райони з вираженими вологим і сухим 

сезонами);
•  вічнозелений тропічний дощовий ліс.
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прісноводні екосистеми
•  лентичні (стоячі води): озера, ставки, водосховища та ін.;
•  лотичні (текучі води): річки, струмки, джерела та ін.;
•  заболочені угіддя: болота, болотисті ліси, марші (приморські луки).

морські екосистеми
•  відкритий океан (пелагічна екосистема);
•  води континентального шельфу (прибережні води);
•  райони апвелінгу (родючі райони з продуктивним риболовством);
•  естуарії (прибережні бухти, протоки, гирла річок, лимани, солоні марші та ін.);
•  глибоководні рифтові зони.

окрім основних типів природних екосистем (біомів) розрізняють перехідні типи — екотони. наприклад, 
лісотундра, змішані ліси помірної зони, лісостеп, напівпустелі і ін.
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А.	Порівняйте	фактори	для	визначення	умов	перебування	у	природному	та	
штучно	насадженому	лісі.	Напишіть	відповіді	у	наступній	таблиці.

№ Екологічні	фактори Природний	ліс Штучно
насаджений	ліс

1 Світло/тепло

2 Рух	повітря	(вітер)

3 Волога

4 Поживні	речовини

5 Середовище	існування

6 Інше

Б.	Зазначте	роль,	яку	відіграють	екологічні	фактори	у	формуванні	та	
підтриманні	біорізноманіття	лісів.

картка

екологічні Фактори141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414
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Заняття 11
скарби лісу. люДина і ліс

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Дізнатися	про	головні	перешкоди	для	захисту	біорізноманіття	лісу	в	регіоні;	
•	 Відслідкувати	шлях	рослини	від	лабораторії	та	парника	до	лісу;
•	 Розвинути	практичні	навички	дослідження	довкілля;
•	 Допомогти	зберігати	та	відновлювати	ресурси	лісів,	одночасно	враховуючи	потребу	

збереження	біорізноманіття.
сезонність: весняно-літній	сезон;	осінь	з	вересня	до	жовтня	
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: розпочати	заняття	варто	з	візиту	до	
Шевченківського	лісництва.	Тут	же	відвідайте	селекційну	лабораторію.
матеріали: Картка	14.	Вплив	людини	на	ліси,	відеофільм	HOME	(www.youtube.com/
watch?v=IjTFFI4xTQE	,	фотоапарат,	довідники	рослин	і	тварин,	рулетка

встуП
кожен живий організм несе у собі генетичну інформацію, що дозволяє йому адаптуватися до змін у 
навколишньому природному середовищі. упродовж мільйонів років виникали нові види, а ті, що не змогли 
пристосуватися, зникали. вимирання видів є природним процесом. однак швидкість цього процесу значно 
прискорюється з розростанням міст та розширенням людської діяльності. не треба тішити себе надією, що цей 
процес зворотній і все вирішиться само собою.

ХіД Заняття
1. нагадайте учням факти, що стосуються підтримки біорізноманіття на землі (див. матеріали Заняття 7. 

обстеження довкілля у лісі ).

2. проілюструйте, як саме люди залежать від біологічного різноманіття: рослини та тварини забезпечують 
різноманітність продуктів харчування, матеріалів, енергії, хімічних сполук.

3. проведіть «мозковий штурм» на тему: «як природа забезпечує фундамент для нашої економіки та 
суспільства». напишіть на дошці різні приклади. 

4. перегляньте фрагмент відео HOME у частині, як людина впливає на ліси планети. обговоріть це відео.

5. Дайте учням завдання знайти додаткову інформацію про конкретні загрози біорізноманіттю в нашій країні. 
Запропонуйте використовувати різні інтернет-джерела.

6. після цієї теоретичної частини заняття відвідайте розсадник лісових рослин у Шевченківському лісництві, 
щоб дізнатися про головні перешкоди для захисту біорізноманіття лісу в регіоні. обміняйтеся результатами 
вашої роботи. у цьому ж лісництві можна безпосередньо взяти участь у роботах з лісонасаджень. 
розгляньте варіанти інших практичних заходів, в яких можете взяти участь. в лісництві можна також 
отримати інформацію щодо практичної діяльності та окремих методів селекції та консервації насіння, що 
належить видам, які становлять генетичну цінність для лісових екосистем. Дізнайтеся, яким є шлях рослини 
від лабораторії та парника до лісу.

7. організуйте фотоконкурс.

8. Домашнє завдання: зробити фотографію на фотоконкурс. 
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Дослідіть ділянки природного лісу та штучної посадки і 
запишіть таку інформацію:

1 наявність людей та слідів їхньої діяльності.

2 ознаки безпосереднього впливу людини (запишіть вид діяльності: 
мисливство, випас худоби, розпалювання багать, зруб дерев та кущів, 
збирання рослин тощо).

3 сліди непрямого впливу людини (наприклад, забруднення залишками 
харчових продуктів та іншими відходами, витоптані ділянки та інше).

4 наявність мертвих або поранених тварин. якщо такі є, то запишіть їх 
(вид, кількість та причина загибелі або характер поранення).

5 наявність знищеної або пошкодженої рослинності (вид, кількість та 
причина).

6 чи забруднені ліси та лісосмуги побутовими відходами? оцініть рівень 
забруднення: низький, середній або високий.

7 Загальна оцінка стану обстежених ділянок (незадовільний, 
задовільний, хороший, дуже хороший).
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вПлив люДини на ліси
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Заняття 12
скарби лісу.  
у нас ПіД ногами

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Оцінити	різноманітні	ролі,	що	відіграє	земля	у	природі;
•	 Дослідити	трав’яний	і	ґрунтовий	покрив	території	лісової	галявини	та	

сільськогосподарського	угіддя;
•	 Дати	учням	зрозуміти,	що	територія,	яка	свого	часу	була	віддана	для	

сільськогосподарської	діяльності	людини	буде	незворотно	втрачена	для	дикої	природи.
сезонність: весняно-літній	сезон;	осінь	з	вересня	до	жовтня	
кількість годин: 3
Де і у який спосіб проходить заняття: заняття	розпочинається	в	приміщенні	школи.	Далі	
переходимо	на	найближчу	галявину	(природну	луку)	у	лісі.	Самостійно	досліджуємо	іншу	
ділянку	-	сільськогосподарське	угіддя.	Підсумки	заняття	–	у	приміщенні	школи
матеріали: Картка	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	лупи,	ґрунтові	(лабораторні)	сита,	
довідники	рослин	і	тварин,	рулетки,	набір	для	дослідів	(сачки,	пінцети,	пізніше	–	мікроскоп,	
препарувальні	інструменти	та	скельця)

встуП
в українській мові термін «земля» використовується як узагальнююча назва ґрунтів. Це слово пишеться з 
малої літери. водночас назва нашої планети також «Земля», але пишеться це слово з великої літери. Ґрунти 
є важливим шаром поверхні Землі та субстратом, на якому розвинулось життя на нашій планеті. Земля у 
певному сенсі є живою, оскільки вона населена численними живими організмами. крім цього, вона завжди 
перебуває у процесі формування або руйнування (ерозії).

ХіД Заняття
1. розпочніть урок з прохання до учнів написати на дошці назви відомих їм організмів, які зустрічаються та 

живуть у землі. Що учні знають про життя цих організмів у порівнянні з іншими організмами, що живуть на 
поверхні?

2. наголосіть, що на відміну від охорони повітря та води, потреба в охороні ґрунтів тільки нещодавно постала 
перед нами. Зазначте, що, після того, як земля потрапляє у приватну власність, стає складніше здійснювати 
контроль та вживати заходи для її охорони, ніж для охорони повітря та води.

3. перегляньте з учнями відеофільм «Ґрунт — наше багатство» та попросіть учнів описати, яким чином 
формується земля. які її основні функції? якими є найбільші загрози для землі?

4. Запропонуйте учням наступну вправу.

5. Домашнє завдання: зробити фотографію на фотоконкурс. 

Функції землі: фільтр та буфер (вправа)
1. помістіть два сита з невеликими отворами (також можна використовувати шматочок тканини) на два скляні 

циліндри. прикріпіть сита або прив’яжіть їх до циліндрів гумовими стрічками.

2. покладіть жменю суглинного ґрунту на одне з сит і таку ж кількість піщаного ґрунту (або крупного піску) на 
інше.

3. налийте рівну кількість води у два невеликі циліндри.

4. Додайте краплю яскравого барвника (наприклад, чорнила) до кожного циліндра увімкніть хронометр та 
обережно вилийте забарвлений розчин на зразки ґрунту.

5. попросіть учнів зафіксувати період фільтрації та поспостерігати  за зміною кольору у великих циліндрах.
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Забарвлена вода швидко проходить крізь землю, зберігаючи колір. розчину потрібно набагато більше часу, 
щоб просочитися крізь суглинний ґрунт, і він майже повністю втрачає свій колір. Земля, що містить суглинні 
часточки (суглинок, мул), функціонує як натуральний фільтр, а піщані, кам’янисті та гравійні ґрунти сприяють 
забрудненню підземних вод. одночасно,  через свою щільність та здатність утримувати різні речовини, суглинні 
ґрунти є більш багатими на мінеральні речовини.

обговоріть проведений дослід. прочитайте уривок з роботи платона «критій»

Платон «критій»
Ще в шостому столітті до нашої ери перед правителями стародавньої Греції постала проблема погіршення 
стану довкілля. Законодавець солон запропонував заборонити розорювати схили гір, щоб запобігти ерозії. 
правитель пізістрат винагороджував селян за те, що вони садили оливкові дерева замість вирубання лісів та 
розведення худоби.

через двісті років платон написав про спустошення землі в аттиці:

«Ось	залишився,	як	буває	з	малими	островами,	порівняно	з	колишнім	станом	лише	
кістяк	виснаженого	недугою	тіла,	коли	вся	м’яка	та	родюча	земля	була	змита,	і	
залишився	тільки	кістяк.	Але	в	ті	часи	ще	непошкоджений	край	мав	і	високі	гори,	і	
рівнини,	що	зараз	називаються	каменистими,	а	тоді	були	покриті	родючою	землею,	
і	дрімучі	ліси	в	горах.	(…)	Серед	наших	гір	були	й	такі,	що	зараз	вирощують	тільки	
для	бджіл,	адже	ще	збереглися	дахи	з	покрівельних	дерев,	зрубаних	в	цих	горах	для	
високих	будівель	(…),	а	земля	дарувала	неймовірно	багаті	пасовища	для	худоби.	
Вода,	яку	посилав	Зевс,	була	благодатною,	не	зникала,	як	зараз,	не	давши	користі,	
стікаючи	з	оголеної	землі	в	море».																																											
																															платон. Діалоги. критій.

обговоріть актуальність цього тексту в наші дні. Задайте учням такі запитання:

•	 Чи	проблема	ерозії	та	руйнування	ґрунту	з’явилася	протягом	останніх	100	років?

•	 Чи	пошкоджується	ґрунт	природним	чином,	чи	лише	внаслідок	впливу	людської	діяльності?

•	 У	древній	Греції	2	500	років	тому	було	заборонено	обробляти	землю	на	схилах.	Одночасно	селянам	
надавали	пільги	для	насадження	оливкових	дерев.	Чим	керувалися	люди,	встановлюючи	такі	правила?

•	 Яким	є	вплив	забруднення	та	ерозії	ґрунтів	на	водні	запаси?

•	 Які	порівняння	ви	можете	навести,	щоб	описати	деякі	з	сучасних	промислових	пейзажів?

•	 Які	загрози	для	ґрунту	існують	в	наш	час?	І	чи	існує	тенденція	опустелювання	деяких	регіонів	нашої	
країни?

•	 Яким	чином	ми	можемо	протидіяти	прогресуючому забрудненню та ерозії ґрунтів?

продовжіть заняття:

1. розкажіть учням, що собою являють рослинні угруповання і де вони утворюються. використайте 
інформацію «походження трав’яних екосистем». 

Зверніть увагу учнів, що внаслідок надлишкової експлуатації відбувається деградація та виснаження пасовищ. 
приблизно удвічі більше, ніж уся орна земля світу, пасовища та луки годують 1,32 млрд. голів великої рогатої 
худоби і 1,72 млрд. голів овець і кіз. виснаження пасовищ призводить до переведення годування худоби на 
штучні корми, що в свою чергу, призводить до значного збільшення використання орної землі у світовому 
масштабі.

Зауважте, що перевипас та суцільне багаторазове косіння сіна загрожують існуванню рослин і тварин, які 
мешкають на цих територіях, як безпосередньо (внаслідок фізичного знищення), так і опосередковано (через 
зменшення кількості сховищ, укриттів та доступного корму, ущільнення ґрунтів і їх забруднення екскрементами 
тварин, вибірковим поїданням свійськими тваринами окремих видів рослин та розвитком на місцях їх існування 
малоцінних у сенсі господарювання видів та бур’янів тощо).

2. відвідайте галявину, де проведіть моніторинг території з т.з. екологічних факторів, рослинного, тваринного 
різноманіття луків, та впливу людини на луки.

3. після повернення до класу обговоріть з класом наступні питання на основі результатів польового 
дослідження:

•	 Які	фактори	визначають	і	регулюють	біорізноманіття?	(наявність	їжі,	води,	кисню,	відповідного	
середовища	існування).
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•	 Опишіть	біологічне	різноманіття	екосистем	луків.	Нехай	учні	назвуть	інші	рослини	і	тварини,	які,	
наскільки	їм	відомо,	населяють	луки.

•	 Чому	природні	угруповання	луків	мають	більше	видів,	ніж	сільськогосподарські	угіддя?

•	 Хто/що	загрожує	біорізноманіттю	екосистем	луків?	Використовуйте	інформацію	з	таблиці	«Людська	
діяльність	та	біорізноманіття	луків»	на	сторінці	60.

•	 Яке	значення	має	біорізноманіття	луків	для	природи	та	людини?

напишіть відповіді на дошці. 

4. організуйте «мозковий штурм» на тему «Що ми можемо зробити для захисту біорізноманіття луків, пасовищ 
та ґрунтів?»

Доповніть / перевірте результати штурму інформацією з бланків «рекомендації для збереження ґрунтів», 
«рекомендації для збереження природного стану луків».

5. організуйте розгляд конкретних ситуацій у зв’язку з проблемами, що загрожують біологічному різноманіттю 
різних трав’яних екосистем. нехай чотири добровольці оберуть один з навчальних прикладів на бланку 
«вжиття заходів». кожен з добровольців прочитає його та обговорить можливі рішення з класом. простежте, 
щоб учні підкріплювали свої рішення аргументами.

ДомашнЄ ЗавДання
• роздайте учням примірники тексту віслави Шимборської та запропонуйте написати їхні враження та/або 

стислий твір після його прочитання. нехай учні ознайомлять клас зі своїми творами.

• Зробіть список місцевих видів рідкісних рослин і тварин та таких, що знаходяться під загрозою зникнення, що 
населяють луки.

• складіть список рослин, що ростуть у цій місцевості та мають лікарську цінність.

• назвіть ймовірні випадки прямої та непрямої шкоди, завданої екосистемам луків. можливі джерела 
інформації включають статті з місцевої преси, думки експертів (екологів, біологів тощо), журналістів та 
місцевого населення.

ресурси для вчителя 
Ґрунт

Земля виконує шість основних функцій. Це:
• виробник біомаси, тобто слугує основою для наземних трофічних (харчових) 

ланцюгів. в землі відбувається і розклад відмерлих тварин і рослин;
• фільтр, що очищує підземні води, та буфер, який слугує природним фільтром 

і стабілізатором;
• місце існування багатьох видів мікроорганізмів, грибів, рослин і тварин, що 

живуть та розмножуються  в землі або на її поверхні;
• материнські породи землі слугують фізичною основою будинків, споруд, 

транспортної та інших інфраструктур;
• джерело сировини  та відновлюваних джерел енергії (наприклад, солома, 

торф, деревина тощо);
• середовище, разом з яким зберігаються цінні об’єкти історичної та культурної 

спадщини.

через особливості своєї будови і хімічного складу земля легко поглинає і накопичує 
шкідливі речовини, що з різних причин потрапляють у довкілля. через те, що 
час розкладу цих речовин у землі довший, ніж у повітрі або у воді, проблема 
забруднення ґрунтів може залишатися непомітною протягом багатьох років.

на відміну від повітря та води, земля може бути об’єктом приватної власності, що 
у деяких випадках ускладнює  її охорону, адже з часом на виконання тих або інших 
природоохоронних заходів необхідна згода власника землі або землекористувачів.

при інтенсивному або недбалому використанні земля виснажується, її якість 
погіршується. аби цього не сталося, необхідні постійні зусилля і турбота, бо якщо не 
зупинити негативні процеси, вона втратить свої якості.

основні проблеми охорони ґрунтів пов’язані з протидією ерозії, підкисленню, 
ущільненню та засоленню.
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Походження трав’яних екосистем
у всьому світі спостерігається скорочення рослинності лісів. також існують місця, де 
природні умови не дозволяють рости лісу. у таких регіонах виникають зональні трав’яні 
угруповання (екосистеми). у східній Європі ці регіони займають значні території та 
відомі як степи. на межі їх південно-західної частини розташовані болгарія та румунія: 
рівнини Дунаю та південна Добруджа. кордони цієї граничної зони із зональною 
лісовою рослинністю у поєднанні з особливостями місцевих умов визначають розвиток 
перехідної лісостепової екосистеми, відмінною рисою якої є унікальне різноманіття 
видів. в україні, як відомо, існують як лісостепова, так і степова географічні зони.

крім зональних угруповань, також існують великі незональні території добре розвинутих 
екосистем луків і пасовищ, що розподіляються на дві основні групи:

Головні — серед лісних екосистем існують місця, де мікроумови несприятливі для 
дерев, тому ці території вкриті травою. такі зони можна знайти біля морського берега та 
у заплавах і прибережній смузі річок.

Другорядні — ці екосистеми заміняють знищені, спалені, викорчувані та повністю зрубані 
ліси чи покинуті, але колись орні землі.

крім того, до трав’яних екосистем ми можемо віднести штучно створені угруповання 
рослин: штучні луки та пасовиська, а також сільськогосподарські поля та городи.
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вжиття ЗаХоДів 1616161616161616161616161616161616161616
Приклад 1: спалювання 
восени або навесні ви помітили, як сільськогосподарські працівники спалюють
стерню біля лісу та луків. Що ви зробите?

  Зупинюся та поясню їм, що спалювання стерні негативно впливає на ґрунт 
та може викликати пожежу у сусідньому лісі або на луках, яка знищить усе 
живе, що там є.

  Зателефоную до міліції або пожежної бригади.

  Зателефоную до міської (районної) адміністрації.

  обурюся їхнім безпечним ставленням, але нічого не зроблю.

  Зроблю щось інше (поясніть).

Приклад 2: лікарські трави

ви зустріли людину, яка збирає лікарські трави (наприклад, звіробій, чиї 
стебла, листя та квіти використовуються у фармацевтичній 
промисловості). чоловік вириває рослини з коренем, аби зекономити 
час та сили. Що ви зробите?

  поясню йому, що таким чином він знищує цінні багаторічні рослини.

  Запитаю, чи він упевнений, що наступного року знайде цю траву знову на 
цьому місці.

  Зателефоную до міліції або місцевої адміністрації.

  напишу статтю у місцеву газету з порадами щодо збирання
трав без шкоди для їх подальшого існування.

  буду незадоволений такою поведінкою, але нікому не 
поскаржуся.

  Дізнаюся про властивості лікарських трав.

  Зроблю щось інше (поясніть).

Зупинюся та поясню їм, що спалювання стерні негативно впливає на ґрунт 
та може викликати пожежу у сусідньому лісі або на луках, яка знищить усе 

обурюся їхнім безпечним ставленням, але нічого не зроблю.обурюся їхнім безпечним ставленням, але нічого не зроблю.
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Приклад 3: Пестициди 
ви бачите, як ваш сусід застосовує сильний пестицид на картопляному полі,
де є колорадський жук. поле знаходиться поблизу природних луків, на яких 
розміщені вулики. Що ви зробите?

  поясню йому, що у такий спосіб можна не тільки знищити колорадських 
жуків, а й всіх комах та інших тварин навкруги.

  нагадаю, що він забруднює землю, і це може вплинути на якість 
сільськогосподарської продукції та здоров’я людей.

  Запропоную спробувати інший метод боротьби зі шкідниками.

  підготую статтю для місцевої газети, в якій описуються альтернативні 
методи боротьби із шкідниками.

  нічого не зроблю.

  Зроблю щось інше (поясніть).

Приклад 2: сільськогосподарські землі

у процесі розпаювання сільськогосподарської землі або як спадок ви 
отримуєте 5 гектарів луків. Що ви зробите?

  продам або здам її в оренду.

  Зорю луки та перетворю на орні землі.

  використаю її для вирощування сіна та/або поставлю вулики.

  побудую маленький будиночок для себе та використаю цю землю для 
відпочинку.

  не робитиму нічого та почекаю, поки не настануть кращі часи.

  Зроблю щось інше (поясніть).

картка

вжиття ЗаХоДів 161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616
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важливі Фактори 17171717171717171717171717171717171717171717
А.	Порівняйте	екологічні	фактори	на	обох	досліджених	місцевостях	(природній	луці	та	

сільськогосподарській	землі)	та	заповніть	наступну	таблицю

№ Екологічні	фактори Природні	луки Сільсько-
господарська	земля

1 Світло/тепло

2 Рух	повітря	(вітер)

3 Волога

4 Поживні	речовини

5 Середовище	існування

6 Інше

Б.	Враховуйте	роль,	яку	відіграють	екологічні	фактори	у	формуванні	та	підтриманні	
біорізноманіття	екосистем	луків.
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рослинне ріЗноманіття 
на лукаХ  

А.	Дослідіть	біологічне	різноманіття	рослин,	заповнивши	наступну	таблицю:

№ Вид	рослин Точна	або	приблизна	кількість	екземп-
лярів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середня	кількість					 Середня	кількість	
видів	на	1	м2

Інструкції:

 © визначте (встановіть) вид рослин за допомогою довідника. якщо ви не можете встановити 
певний вид, просто запишіть, шо це «трава», «кущ» або «дерево». Занотуйте характеристики 
для подальшої ідентифікації.

 © позначте досліджені ділянки на топографічній карті.

 © сфотографуйте окремі угруповання та деякі характерні види рослин. 

 © Зірвіть зразки рослин для подальшого дослідження під мікроскопом.

Б.	Визначте	наявність	ярусів	у	лучній	екосистемі	(наприклад,	ярус	осоки,	ярус	бобових,	
ярус	різнотрав’я).

В.	Якщо	ви	вже	проводили	такі	дослідження	в	інших	екосистемах,	порівняйте	результати.
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тваринне ріЗноманіття 
на лукаХ 1919191919191919191919191919191919191919191919

А.	Дослідіть	біологічне	різноманіття	рослин,	заповнивши	наступну	таблицю:

№ Вид	тварин Точна	або	приблизна	кількість	
екземплярів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Середня	кількість					 Середня	кількість	
видів	на	1	м2

Інструкції:

 © визначте види тварин за допомогою довідника. якщо ви не можете визначити певний вид, 
просто запишіть його наявність. Занотуйте його характеристики для подальшої ідентифікації.

 © позначте досліджені ділянки на топографічній карті.

 © сфотографуйте окремих тварин.

Б.	Розпізнавайте	тварин	за	звуками.	Запишіть	звуки	тварин	на	диктофон,	щоб	пізніше	
ідентифікувати	різні	види.

В.	Шукайте	сліди	тварин.	Запишіть	кількість	тварин	та	видів,	сліди	яких	ви	
знайшли.	Намалюйте	контури	слідів	у	натуральну	величину,	адже	це	допоможе	вам	
ідентифікувати	їх	пізніше.

Г.	Якщо	ви	вже	проводили	такі	дослідження	в	інших	екосистемах,	порівняйте	результати.
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вПлив люДини на луки   

Дослідіть обидві ділянки та запишіть таку інформацію:

1 наявність людей та слідів їхньої діяльності.

2 ознаки безпосереднього впливу людини (запишіть вид діяльності: 
мисливство, випас худоби, розпалювання багать, зрубування дерев та 
кущів, збирання рослин тощо).

3 сліди непрямого впливу людини (наприклад, забруднення залишками 
харчових продуктів та іншими відходами, помітне витоптування, 
наявність складів з добривами тощо).

4 наявність мертвих або поранених тварин. якщо такі є, то запишіть їх 
(вид, кількість та причина загибелі або характер поранення).

5 наявність пошкодженої рослинності (вид, кількість та можливі причини 
їх знищення та ушкодження).

6 чи забруднені луки побутовими відходами? встановіть
це та оцініть рівень забруднення: низький, середній або високий.

7 Загальна оцінка стану обстеженої ділянки лук (незадовільний, задо-
вільний).
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рекоменДаЦії Для 
Збереження Ґрунтів та 
ПрироДного стану луків 21212121212121212121212121212121212121212121212121

рекомендації для збереження ґрунтів
• по-перше, не засмічувати. купувати продукти у багаторазовій упаковці та 

здавати  її потім до пунктів прийому вторинної сировини або ж викидати 
у спеціальні контейнери. на екскурсію або у похід краще взяти посуд 
багаторазового використання замість «зручного» (оскільки його потім 
не потрібно мити) одноразового. на місці відпочинку необхідно завжди 
прибирати сміття не лише за собою, а й за попередніми відпочивальниками, 
якщо вони виявилися недостатньо культурними і не розуміють необхідності 
цього.

• під час екскурсії або походу не слід без необхідності протоптувати нові 
стежки.

• відпочиваючи на природі, слід розводити вогонь лише у спеціально 
відведених для цього місцях або робити це, облаштувавши вогнище так, 
щоб не виникла пожежа, а шкода ґрунту або лісовому покриттю була 
мінімальною.

рекомендації для збереження природного стану луків
• уникайте ризику пожежі, інтенсивного використання пасовищ, масового 

збирання трав та інших видів діяльності, що негативно впливають на стан 
наземних екосистем.

• уникайте використання хімічних речовин (добрив, пестицидів тощо).

• підтримуйте та відновлюйте елементи, що створюють мозаїчну структуру 
лучних екосистем (межі поля, лісові пояси, малі озера тощо), які 
допомагають зберегти біорізноманіття.

• підтримуйте розвиток неінтенсивного (органічного) землеробства.
BirdLife International. Збереження 
природного середовища, 2002
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люДська Діяльність та 
біоріЗноманіття луків  

людська діяльність луки Заливні
луки

інтенсивне сільське господарство

використання пестицидів

покинута земля

втрата елементів мозаїки

лісонасадження

культивування землі

сільськогосподарська діяльність

відпочинок і туризм

надземні споруди

урбанізація

осушення та зрошення

умовні позначення:

	 Незначний	ступінь	впливу

	 Середній	ступінь	впливу

	 Невеликий	ступінь	впливу

	 Істотний	ступінь	впливу
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текст 
віслави шимборської 
«віДраЗа До сміття»

віслава шимборська. відраза до сміття. — 
краків, 1996. нобелівська премія у номінації
«література».

232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323
Перед	нами	постали	проблеми,	пов’язані	з	неминучим	розширенням	міст,	районів	та	
промислових	центрів.	У	цьому	процесі	охорона	природи	не	може	бути	лише	обговоренням,	
вона	має	стати	обов’язковою.	Інакше	ми	постраждаємо.	Ми	самі	себе	закатуємо,	
розтопчимо,	отруїмо	та	задушимо.	Але	до	цього	ми	збожеволіємо.	А	ще	до	того	
загрузнемо	у	відходах.	Вже	весна,	і	починається	сезон	прогулянок,	туризму,	відпусток…	
Як	і	кожного	року,	на	наших	луках,	берегах	річок,	озер,	у	лісах	знову	буде	розкидано	
безліч	паперу,	пляшок,	бляшанок,	харчових	відходів	та	знову	пляшок	і	бляшанок,	а	ще	
пластикових	пакетів,	упаковок	від	кремів,	брудних	кишенькових	ножиків	та	ганчір’я.	
Причиною	цього	захаращення	є	одні	й	ті	ж	люди,	які,	переступаючи	поріг	власних	домівок,	
одразу	одягають	домашні	капці.	Ті	самі	люди,	які	дають	потиличника	своїм	дітям	навіть	
за	маленьку	пляму	на	скатертині.	Але	на	лоні	природи	все,	що	випадає	з	їхніх	рук,	там	
і	залишається.	Вони	не	озираються	навколо	та	не	бачать	сміття,	що	залишається	
після	них.	Це	явище	не	нове,	але	з	кожним	роком	стає	дедалі	загрозливішим.	Коли	я	їду	
на	природу,	моїм	першим	завданням	є	очистити	галявину	в	радіусі	двохсот	метрів.	Я	
збираю	небачену	кількість	сміття	та	скидаю	його	у	спеціально	вириту	яму.	На	кілька	днів	
природа	винагороджує	мене	своєю	красою.	Але	настають	субота	і	неділя,	і	я	згадую,	що	
вже	немає	таких	місць,	де	б	на	вихідні	не	зупинились	щонайменше	дві	машини	та	автобус,	
наповнений	людьми.	І	от	у	понеділок	я	знову	починаю	прибирати,	і	цикл	повторюється.	
На	жаль,	розкидання	сміття	на	землі	—	це	не	найгірше,	на	що	сьогодні	здатна	людина.	
Дехто	демонструє	більше	фантазії	та	кидає	все	сміття	у	воду.	Якщо	в	них	є	скляна	тара,	
вони	потурбуються,	щоб	вона	була	розбита.	Та	ще	одне	питання,	що	дивує	мене	щороку	
—	це	питання	екскрементів.	Я	зустрічаюсь	з	цим	часто	на	відкритому	просторі	—	це	як	
виклик	блакитному	небу	та	вітру,	що	дме	в	чотирьох	своїх	напрямках.	Туалетний	папір,	
розкиданий	на	траві,	не	залишає	жодних	сумнівів	про	його	походження.	Не	гнівайтесь	на	
мене,	що	я	—	оскільки	це	природно	для	поета	—	пишу	про	такі	речі	замість	того,	щоб	
звернутися	до	психолога.	Зараз,	фактично,	я	концентрую	увагу	на	проблемах	духовного	
розвитку!	Я	говорю	про	його	відсутність.
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Заняття 13
берег річки

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Ознайомитися	з	біорізноманіттям	у	заплаві	та	самій	річці	та	зрозуміти	важливість	

його	збереження;
•	 Зрозуміти	складний	та	динамічний	зв’язок	між	біорізноманіттям	та	станом	довкілля;
•	 Розвинути	навички	застосування	практичних	методів		оцінки	стану	довкілля	та	

біорізноманіття;
•	 Усвідомити	необхідність	захисту	біорізноманіття	та	його	раціонального	

використання.
сезонність: весняно-літній	сезон;	осінь	з	вересня	до	жовтня	
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: заняття	проходить	в	приміщенні	школи.	Друга	
частина	заняття	–	на	березі,	де	з’єднуються	річки	Мізунька	та	Свіча.	
матеріали: Картка	24,	25,	26,	27,	28,	лупа,	письмове	приладдя,	фотоапарат,	довідники	
рослин	і	тварин,	скляний	посуд,	пробірки,	сачки,	лабораторні	сита,	пінцет,	рулетка,	
мотузка	для	позначення	досліджуваних	ділянок	(1	м2),	стенд	«Опис	та	характеристика	
риб	річок	Свіча	та	Мізунька»

встуП
на біорізноманіття постійно впливає діяльність людини, причому негативно. особливо це помітно на 
територіях, про які дуже часто забувають — це заболочені місця (болота, драговини, мілкі прибережні зони та 
затоки). велика кількість внутрішніх боліт та драговин поступово зникає, зокрема, внаслідок осушення та інших 
меліоративних робіт.

болота та річки є незамінними елементами природного балансу, котрі слугують як «розплідники» для багатьох 
видів тварин і рослин, як наземних, так і водних. вони також є природним середовищем для водоростей і 
планктону, які є основними продуктами харчування багатьох живих істот, включаючи рибу, черепах, раків, 
водоплавних птахів та інших.

ХіД Заняття
Дайте учням завдання доповнити речення

•	 Якби	я	був	(була)	деревом	біля	річки,	я	би	…………..,	тому	що………………

•	Якби	я	був	(була)	травинкою	біля	річки,	я	би	…………..,	тому	що………………

•	Якби	я	був	(була)	рибою	у	річці,	я	би	…………..,	тому	що………………

•	Якби	я	був	(була)	амфібією	біля	річки,	я	би	…………..,	тому	що………………

•	Якби	я	був	(була)	рептилією	біля	річки,	я	би	…………..,	тому	що………………

•	Якби	я	був	(була)	птахом	біля	річки,	я	би	…………..,	тому	що………………

•	Якби	я	був	(була)	ссавцем	біля	річки,	я	би	…………..,	тому	що………………

попросіть учнів перевірити їхній вибір. поясніть, як кожна з обраних рослин і тварин пристосувалась до життя у 
річці або біля неї. 
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обговоріть з класом наступні питання:

•	 Які	фактори	визначають	біорізноманіття?	Від	яких	факторів	воно	залежить? (наявність їжі, води, кисню, 
відповідного середовища існування).

•	 Чому	граничні	ділянки	між	водним	та	наземним	середовищем	існування	(водно-болотні	угіддя)	мають	
більше	різноманіття	видів,	ніж	указані	середовища?	

•	 Що	загрожує	біорізноманіттю	річкових	систем?	(руйнування	місць	існування,	забруднення	води	та	
ґрунту,	змінення	та	бетонування	берега	річки,	вселення	нових	видів	тощо).

•	 Яке	значення	має	біорізноманіття	річки	для	природи?	Для	людини?

наголосіть, що різні організми у кожній екосистемі пов’язані між собою. вплив на один організм може мати 
негативні наслідки для іншого. 

роздайте відповідний інформаційний матеріал та поясніть всі процеси досліджень на відкритій місцевості. 
бажано одразу поділити учнів на групи, які досліджуватимуть рослинне біорізноманіття, тваринне 
біорізноманіття, екологічні фактори життя берегових екосистем, вплив людини на екосистеми.

надайте всі необхідні інструкції, аркуші із завданнями, матеріали, інструменти та довідкові матеріали (посібники 
та довідники).
Заняття на природі
проведіть заняття у двох пунктах, розташованих у заплаві, які відрізняються своїм біорізноманіттям, 
ландшафтами та забрудненістю води. при цьому необхідно використовувати на картках ті ж самі методики 
оцінки:

1. картка 24. стан водного біорізноманіття;

2. картка 25. якість води;

3. картка 26. різноманіття рослин у заплавах та на заболоченій місцевості;

4. картка 27. різноманіття тварин у заплавах та на заболоченій місцевості;

5. картка 28. вплив діяльності людини на стан заплавних та водних екосистем.

по поверненню до класу 

1. Запропонуйте  групам обмінятися результатами їх досліджень на місцевості. Зробіть 
узагальнення та висновки щодо стану біорізноманіття у річкових екосистемах та його 
залежності від чистоти води та діяльності людини.

2. сформулюйте пропозиції щодо покращення чистоти водних басейнів та збереження 
біорізноманіття. надайте учням інформацію з тексту «кожен з нас може».

Кожен	з	нас	може	захистити	заплави	та	болота,	дотримуючись	таких	правил:
•	 не	забруднювати	воду;
•	 не	кидати	сміття	у	воду;
•	 не	рубати	дерева	та	кущі	на	береговій	лінії;
•	 не	спалювати	рослинність	на	березі;
•	 не	скидати	у	воду	непотрібні	побутові	хімічні	засоби;
•	 не	порушувати	спокій	живої	природи;
•	 	використовувати	водно-болотні	ресурси	заплав	з	дбайливістю;
•	 не	чекати	коли,	хтось	посадить	дерево	на	березі,	а	зробити	це	самому.

Разом	ми	можемо:
•	 наполягати	на	формуванні	нового	ставлення	до	заболочених	місць,	включаючи
•	 законодавчі	заходи	та	економічні	важелі;
•	 вимагати	суворого	контролю	за	використанням	водних	ресурсів	та	забрудненням	води;
•	 звертатися	з	проханням	про	негайне	відновлення	втрачених	заболочених	територій;
•	 захищати	рослинність	на	береговій	лінії.

BirdLife International. Збереження природних місць існування, 2002

3. поміркуйте про способи поширення результатів цього заняття.

практичні знання щодо водойм вигоди закріпіть інформацією зі стенду «опис та характеристика риб річок 
свіча та мізунька».
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ДомашнЄ ЗавДання
• Запропонуйте учням організувати екологічну акцію, що включатиме прибирання сміття на березі річки або 

укріплення розмитих частин берега за допомогою висаджування дерев.

• підготуйте звіт про результати занять та пропозиції компетентним організаціям та установам (наприклад, 
міському спеціалісту з екології та/або меру, до організації з питань екології та водопостачання, до 
міністерства охорони навколишнього середовища україни).

• розмістить звіт про місцеве біорізноманіття на веб-сайті школи та на інших інтернет-ресурсах.
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картка

стан воДного 
біоріЗноманіття 242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

А.	Зберіть	та	проаналізуйте	різні	організми	з	дна	водойми,	мулу	та	поверхні	
води.	Застосуйте	систему	біологічних	індикаторів	для	оцінювання	якості	
поверхні	води.
1. Зберіть	живі	організми,	знайдені	на	зворотній	стороні	та	на	поверхні	кількох	

(3-5)	великих	каменів,	використовуючи	сачки,	сита	та	пінцет.	Помістіть	їх	у	
скляний	посуд.	По	черзі	огляньте	всі	екземпляри	та	встановіть	їхню	таксономічну	
приналежність.	Обережно	поверніть	всі	розпізнані	та	нерозпізнані	організми	до	
річки.

2. Візьміть	3-5	зразків	мулу	або	піску	з	дна	річки.	Промивайте	зразки	через	сито,	
поки	не	залишаться	лише	живі	організми	та	гравій.	Визначте	видовий	склад	цих	
організмів,	запишіть	результати	та	поверніть	усе	до	річки.

3. Зберіть	комах,	що	плавають	на	поверхні	води,	рухаючи	сачки	вісімкою	по	поверхні	
(отвір	має	бути	перпендикулярним	до	дна	річки).	Візьміть	3-5	проб.	Помістіть	
організми	у	скляний	посуд	та	визначте	їх	видовий	склад,	після	цього	поверніть	їх	до	
річки.

Б.	Визначте	якість	води	за	такими	показниками:
 ©Яка	група	організмів	найпоширеніша?

 ©Які	інші	групи	представлені?

 ©Яка	кількість	представників	у	групах	та	для	яких	з	зазначених	вище	типів	води	вони	
характерні?

В.	Розрахуйте	так	званий	біотичний	індекс,	що	визначається	перемноженням	
кількості	організмів,	знайдених	у	кожній	групі,	на	відповідний	індекс	
групи	з	таблиці.	Підсумуйте	результати	та	знайдіть	середнє	значення,	
розділивши	загальний	бал	на	загальну	кількість	визначених	організмів.

Біотичний	індекс	становить	від	0	(відсутність	життя)	до	10	(максимально	
різноманітні	форми	життя).	Вищий	індекс	характеризує	чисту	воду,	
середній	-	помірно	забруднену,	низький	-	брудну.

Нульові	значення	отримують	рідко.
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картка

стан воДного 
біоріЗноманіття 2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

Визначення	якості	поверхневих	вод

Група тварин індекс

поширеність, пов’язана з 
певною 

чиста 
вода

Досить 
чиста вода

Забруднена 
вода

1 личинки бабок (Odonata) 8

2 личинки м’якотілок (Cantharididae) 8

3 личинки одноденок (Ephemeroptera) 10

4 річковий рак (Astacus sp.) 10

5 планарії (Tricladida) 4

6 личинки висло- крильців (Sialotera) 4

7 водомірки (Hydrometridae) 5

8 водяні блохи або дафнії (Cladocera) 5

9 личинки волохокрильців (Trichoptera) 5

10 Двостулкові молюски (Bivalvia) 6

11 плавунці (Dytiscidae) 5

12 бокоплав (Gammarus sp.) 6

13 трубочник (Tubifex sp.) 1

14 п’явки (Hirudinea) 2

15 равлики (Gastropoda) – ставковики (Limnaeidae) 3

16 рівноногі раки — водяний віслючок (Asellus 
aquaticus)

3

Примітка.	Символи	означають,	яка	існує	ймовірність	знайти	цей	вид	у	певних	водоймах.					
				Низька	ймовірність;				Середня	ймовірність;				Висока	ймовірність			
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картка

стан воДного 
біоріЗноманіття 24242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424

Визначення	якості	поверхневих	вод

1
Личинки	
бабки	(Odonata)

2
Личинки	
м’якотілок	
(Cantharididae)

3
Личинки	
одноденок	
(Ephemeroptera)

4
Річковий	рак	
(Astacus	sp.)

5
Планарії
(Tricladida)

6
Личинки	
вислокрильців	
(Sialotera)

7
Водомірки
(Hydrometridae)

8
Водяні	блохи
або	дафнії
(Cladocera)

9
Личинки	
волохокрильців	
(Trichoptera)

10
Двостулкові	молюски	
(Bivalvia)

11
Плавунці
(Dytiscidae)

12
Бокоплав
(Gammarus	sp.)

13
Трубочник
(Tubifex	sp.)

14
П’явки
(Hirudinea)

15
Равлики	
(Gastropoda)	—	
Ставковики	
(Limnaeidae)

16
Рівноногі	раки	—	
Водяний		віслючок		
(Asellus	aquaticus)

Личинки	
м’якотілок	
(Cantharididae)

3
Личинки	
одноденок	
(Ephemeroptera)
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картка

якість воДи 2525252525252525252525252525252525
А.		Зробіть	кількісну	оцінку	стану	води	шляхом	спостереження	та	визначення	її	зовнішніх		

характеристик.	У	формі	«Спостереження	за	водою»	поставте	позначки,	що	
відповідають	фактичному	стану	води.	Кількість	позитивних	відповідей	у	кожній	окремій	
колонці	визначає	стан	води:	чиста,	натуральна	або	забруднена.

Спостереження	за	водою
Результати 1 2 3

4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18

Разом
Стан	води	(зовнішній) Чиста Помірно	за-

бруднена
Забруднена	
або	брудна

Очікуваний	діапазон	біорізноманіття Середній Високий Низький
Очікувана	кількість	окремих	видів	
(інтенсивність	популяції)

Мала Середня Висока

Анкета:
1. Вода	чиста.
2. Вода	дещо	каламутна.
3. Вода	дуже	каламутна.
4. Вода	безбарвна.
5. Вода	має	блакитно-зелений	колір.
6. Вода	має	темно-сірий	або	світло-коричневий	колір.
7. Запаху	немає.
8. Присутній	запах	землі	або	водоростей.
9. Присутній	запах	гнилі	або	стічних	вод.
10. 	Дно	чисте.
11. 	Дно	вкрите	слизьким	або	світлим	мулом.
12. 	Дно	вкрите	темним	або	чорним	мулом.
13. На	камінні	відсутні	обростання.
14. Каміння	з	шаром	синьо-зелених,	зелених	або	зеленувато-коричневих	обростань.	
15. Каміння	з	шаром	сірувато-зелених	або	світло-коричневих	обростань,	низ	каміння	чорного	

кольору.
16. Поверхня	води	чиста.
17. На	поверхні	води	є	листя,	комахи	та	личинки.
18. Поверхня	води	вкрита	відходами,	сміттям,	маслянистими	плямами	або	піною.

Б.		Визначте	наявність	у	воді	органічних	речовин.	Візьміть	зразок	води	та	налийте	у	
пробірку.	Якщо	вода	має	зеленій	або	світло-коричневий	колір,	запах	водоростей	або	
гнилі	—	це	певна	ознака	присутності	органічних	сполук.	Світла	піна	на	березі	річки	
також	є	ознакою	забруднення	органічними	сполуками.

За Зовнішніми оЗнаками
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картка

ріЗноманіття рослин 
у ЗаПлаваХ та на 
Заболоченій місЦевості 26262626262626262626262626

№ Вид	угруповання Вид	рослини Кількість	екземплярів
1

2

3

Разом Середня		
кількість	видів

Середня		кількість	
на	1	м2

1
2
3

А.	Для	визначення	характеру	рослинності	вашої	річкової	ділянки	обстежте	різноманітні	
ландшафти:	берегову	лінію,	берег,	луки,	заливний	ліс,	запруду	(дамбу)	тощо.

Б.	Дослідіть	різноманіття	рослинних	угруповань	на	робочих	ділянках	площею	приблизно	
один	квадратний	метр	на	відкритих	луках	та	площею	приблизно	десять	квадратних	
метрів	у	лісах	і	підлісках.

Інструкції:
 © Визначте	види	рослин.
 © Якщо	окремий	вид	неможливо	встановити,	просто	запишіть	«трава»,	«кущ»	або	«дерево»,	а	
також	запишіть	його	фізичні	характеристики.	
 © Фотографуйте	різні	місця	існування	рослин	та	окремих	екземплярів.
 © Підготуйте	топографічну	карту	та	позначте	досліджені	квадрати.
 © Використовуйте	біологічний	довідник	для	визначення	різних	видів	рослин.

В.	Проаналізуйте	рослинне	різноманіття,	порахувавши	кількість	видів	у	кожному	
угрупованні.

Розрахуйте	середню	кількість	видів	на	дослідженій	території.	Визначте	домінантні	
(найбільш	численні)	види	рослин.	Розрахуйте	приблизну	середню	кількість	рослин	
на	квадратний	метр	та	на	угруповання.	Порівняйте	результати,	отримані	з	різних	
угруповань.



берег річки94

картка

ріЗноманіття тварин 
у ЗаПлаваХ та на 

Заболоченій місЦевості
 

№ Вид	угруповання Вид	тварин Кількість	екземплярів
1

2

3

Разом Середня		
кількість	видів

Середня		кількість	
на	1	м2

1
2
3

А.	Обстежте	різні	ландшафти	досліджуваної	ділянки	річки:	берегову	лінію,	берег,	луки,	
заливний	ліс,	запруду	(дамбу)	тощо.

Б.	Дослідіть	різноманіття	тварин,	використовуючи	прямі	спостереження,	та	запишіть	
результати	в	таблицю.

Інструкції:
 © Встановіть	види	тварин.	Якщо	вид	неможливо	встановити,	просто	запишіть	про	його	
наявність	та	опишіть	його	риси,	щоб	можна	було	встановити	пізніше	за	допомогою	
довідника.
 © Фотографуйте	окремі	угруповання	та	деякі	характерні	види.
 © Опишіть	звуки,	які	видають	різні	тварини,	та	запишіть	їх	на	диктофон.	Це	допоможе	вам	у	
майбутній	ідентифікації	видів.
 © Шукайте	сліди	тварин.	Запишіть	кількість	тварин	та	видів,	які	залишили	сліди.	Намалюйте	
контури	слідів	у	натуральну	величину.	Це	допоможе	вам	у	майбутній	ідентифікації	видів.

В.	Проаналізуйте	різноманіття	тварин,	порахувавши	кількість	видів	у	кожному	
угрупованні.

Розрахуйте	середню	кількість	видів	на	дослідженій	території.	Визначте	домінантні	
(найбільш	численні)	види	тварин.	Розрахуйте	приблизну	середню	кількість	тварин	на	
угруповання.	Порівняйте	результати,	отримані	з	різних	угруповань.

2727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
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картка

вПлив Діяльності люДини 
на стан ЗаПлавниХ та 
воДниХ екосистем
 

Дослідіть заплаву річки та запишіть таку інформацію:

1 наявність людей та слідів їхньої діяльності.

2 ознаки безпосереднього впливу людини (запишіть вид діяльності: 
мисливство, випас худоби, розпалювання багать, зрубання дерев та 
кущів, збирання рослин тощо).

3 сліди непрямого впливу людини (наприклад, забруднення залишками 
харчових продуктів та іншими відходами).

4 наявність мертвих або поранених тварин (вид, кількість та причина 
загибелі або характер поранення).

5 наявність пошкодженої рослинності (вид, кількість, причина).

6 чи забруднені заплава та берег побутовими відходами? встановіть це 
та оцініть рівень забруднення: низький, середній або високий.

7 Загальна оцінка стану вашої ділянки заплави та річки
(незадовільний, задовільний).

підготуйте звіт.

вПлив Діяльності люДини 

28282828282828282828282828282828282828282828282828282828
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Заняття 14
Заболочена місЦевість. 

в гостяХ у каЗки (Знайомство З 
унікальними ПрироДними утвореннями)

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Ознайомитися	з	унікальними	природничими	феноменами	на	прикладі	болота	

Ширковець;
•	 На	власному	досвіді	переконатися	у	великій	природній	цінності	місцевості;
•	 Розвинути	практичні	навички	дослідження	довкілля.
сезонність: весняно-літній	сезон;	осінь	з	вересня	до	жовтня	
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: подорож	Карпатським	трамваєм.	Зупинка	і	похід	на	
болото	Ширковець.	
матеріали: Картка	29,	30,	31,	32,	одяг	для	походу,	в	т.ч.	гумові	чоботи	та,	по	можливості	
водонепроникний	верхній	одяг,	сачки,	сита,	пінцет,	скляний	посуд;	довідники	рослин	і	
тварин;	рулетка;	інтерпретаційний	стенд	«Болото	Ширковець»;	письмове	приладдя.

ХіД Заняття
розпочніть урок з цікавих фактів про унікальні болота Долинщини – Ширковець та лисак, скориставшись 
інформацією у ресурсах для вчителя. Це заохотить учнів більш глибше пізнати ці об’єкти природи.

Заняття на природі
прослідкуйте за тим, щоб усі учні мали гумові чоботи та, по можливості водонепроникний верхній одяг. 
проведіть заняття на болоті Ширковець, яке відрізняється своїм біорізноманіттям, ландшафтами від інших 
ділянок довколишніх лісів. при цьому необхідно використовувати наступні методи оцінки:

• картка 29. різноманіття рослин на болоті Ширковець;

• картка 30. різноманіття рослин на болоті Ширковець;

• картка 31. екологічні фактори для болота Широковець.

по поверненню до класу 

1. Запропонуйте  групам обмінятися результатами їх досліджень на місцевості. Зробіть узагальнення та 
висновки щодо стану біорізноманіття у заболоченій місцевості та його залежності від чистоти води та 
діяльності людини.

2. сформулюйте пропозиції щодо покращення чистоти водних басейнів та збереження біорізноманіття. 
надайте учням інформацію з тексту «кожен з нас може».

3. поміркуйте про способи поширення результатів цього заняття.

ресурси для вчителя 
гідрологічна пам’ятка природи болото «ширковець»

площа якого становить 12 га і яке розташоване між селами старий і новий 
мізунь в улоговині нижньої тераси р.мізуньки на висоті 500-550 м. над р.м. 
створена 14.10.1975 року. Місце	знаходження	Долинський,	Вигодський	ДЛГ	
Мізунське	лісництво,	болото	оліготрофного	характеру.	Об’єкт	знаходиться	
під	наглядом	Вигодського	держлісгоспу.
«Ширковець»	– одне з унікальних карпатських боліт. Для нього характерний 
горбисто-мочажинний комплекс, який є характерним для прибалтики - особливо 
так званий «яружномочажинний» комплекс. він є рідкісним для україни, а для 
карпатського регіону єдиний. а зростання багна болотного на горбах цього 
комплексу – рідкісне явище для карпат. болото має торфовий поклад глибиною 
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до 2.5 м, який формувався 3 тисячі років, складений в нижній частині деревним 
та деревно-сфагновим торфом.
болото добре збереглося, так як на прилеглих територіях не проводилось 
осушення. аналогів «Ширковцю» в карпатах немає. низькорослі сосни із 
зонтиковидною кроною створюють цікавий, незвичайний для карпат мальовничий 
краєвид. 
у зв’язку із своєрідністю розвитку цього болота (центрально-оліготрофний) 
своєрідний і рослинний покрив. на підвищеній частині переважають багново-
пухівковосфагнові угрупування із пригніченою сосною. Ці угрупування займають 
горби горбисто-мочажного комплексу і становлять більше 70 % площі.
Деревний ярус в них утворює пригнічена сосна із зонтиковидною кроною. сосни, 
що ростуть на глибокому оліготрофному, бідному на  мінеральне  живлення  
торфовищі,  мають  вік  понад  100 років, проте ледве досягають висоти 4 м. при 
середньому діаметрі стовбура 7 см. в травяно-чагарниковому ярусі переважає 
багно болотне та пухівка, значну домішку утворюють верес – рослина, яка 
звичайна на рівнині україни та рідкісна в карпатах, та водянка чорна. Ці види 
місцями виступають співдомішками. в цих же ценозах відмічені малопоширені 
в регіоні види – журавлина болотна, комахоїдна рослина росичка круглолиста. 
моховий покрив в них утворює сфагнум гостролистий – вид характерний для 
гірських боліт карпат.
мезотрофна частина болота відкрита, дерев майже немає. в рослинному 
покриві переважають осоково-сфагнові, а також пухівково-сфагнові угрупування. 
невелику площу займають очеретяно-сфагнові ценози, які на болоті мають 
локальне розміщення та є для нашого регіону рідкісними. 
в трав’яному покриві в більш знижених та обводнених місцях домінує осока 
здута, в меншодводнених – осока чорна. в значних кількостях зростає тут 
журавлина болотна, фіалка болотна. моховий покрив утворює типовий вид 
мезотрофних боліт.
пухівково-сфагнові угрупування займають невеликі ділянки покриву 
оліготрофного центру болота. в них домінує пухівка багатоколоскова.
очеретяно-сфагнові угрупування займають неглибокі зниження, які 
характеризуються обводненістю. серед рідкісних видів тут по краю 
угруповань виявлені – пальчатокорінник м’ясочервоний, осока волотиста. в 
цілому тут виявлено 6 видів рослин занесених до червоної книги україни – 
пальчатокорінники м’ясочервоний, травневий і плямистий, билинець комариний, 
журавлина дрібноплода і осока малоквіткова.
із малопоширених рослин в цьому регіоні зростають – багно болотне, журавлина 
болотна, росичка круглолиста, осока волотиста. причому на цьому болоті 
зберігся генофонд лікарських рослин - багна болотного та бобівника трилистого.
болото цікаве тим, що на порівняно невеликій території утворилось три окремі 
біотопи: сфагнове болото, вологі луки, чагарники – з властивою тільки їм 
характеристикою.
на болоті  «Ширковець»  багатий видовий склад ентомофауни – перлівця-селена, 
лимонниця, волов’яче око, сінниця звичайна, прямокрилі кобилки та інші.
на ділянці сфагнового болота з невеликими ділянками чистої води, з 
розрідженими заростями вільхи чорної та сосни звичайної домінують дрібні 
двокрилі, родів хібамітри та золотовічки, зрідка зустрічаються дрібні молі.
отже, комплекс необхідно оберігати і доцільно встановити навколо нього 
охоронну зону та вирішити питання про захист частини болота, де проходить 
забудова. в цілому це один із цікавих болотних масивів нашої області. болото 
«Ширковець» взято на облік міжнародною організацією «телма».

гідрологічна пам’ятка природи болото «лисак»
площа якого становить 14.4 га, як об’єкт створений 14.10.1975 року та 
розташований на території свічівського лісництва на висоті 800 м. над р.м. і 
займає улоговину на терасі ріки свіча, болото оліготрофного характеру. «лисак» 
відноситься до рідкісних боліт україни, які збереглися лише в карпатах. об’єкт 
знаходиться під наглядом вигодського держлісгоспу.
сфагновий торфовий поклад глибиною до 4 м. найбільшу площу займають 
мезотроні ділянки, оліготрофні ділянки займають незначну площу. в 
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розрідженому деревостані переважає ялина, в трав’яно-чагарниковому ярусі –  
пухівка звичайна, водянка чорна, журавлина болотна, на підвищених горбах 
зустрічається журавлина дрібноплода. в моховому покриві домінує сфагнум 
бурий, зустрічається також сфагнум червоний і білий. рослинні угрупування 
такого типу занесені до Зеленої книги україни як рідкісні.
в мезотрофній частині, вкритій суцільним сфагновим покривом, виявлені рідкісні 
види рослин, які занесені до червоної книги україни – осока малоквіткова, 
шейхцерія болотна. із лікарських рослин – бобівник трилистий та два види 
орхідей – пальчатокорінник траунштейнера та плямистий, а також деревій 
звичайний, чорниця, гадючник в’язолистий. трав’яний покрив трьохярусний, 
найвищий ярус утворює пухівка, осока лисяча. середній ярус – брусниця, 
водянка чорна, журавлина болотна, чорниця. моховий покрив 100% утворює 
найнижчий ярус. в окремих місцях, де немає мохового покриву, суцільні 
трьох’ярусні кущі утворює бабівник трилистий.
тваринний світ болота та оточуючого лісу досить різноманітний. тут 
зустрічаються кабан дикий, лисиця, заєць-русак; із птахів – лісовий щеврик, чорна 
та звичайна горихвістки, чорноголовий чекан, чорний дрізд, чорноголова славка. 
Зустрічається також занесений до червоної книги україни тритон карпатський. 
багате і видове різноманіття комах – комарі дзвінці, бджола шерстобіт, джміль 
лісовий, турун гранчастий та інші.
болото «лисак» як і болото «Ширковець» взяте на облік міжнародною 
організацією «телма».
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картка

ріЗноманіття рослин на 
болоті ширковеЦь 

№ Вид	угруповання Вид	рослин Кількість	екземплярів
1

2

3

Разом Середня		
кількість	видів

Середня		кількість	
на	1	м2

1
2
3

А.	Для	визначення	характеру	рослинності	вашої	річкової	ділянки	обстежте	болотний	
ландшафт	Широковця.

Б.	Дослідіть	різноманіття	рослинних	угруповань	на	робочих	ділянках	площею	приблизно	
один	квадратний	метр	на	відкритих	луках	та	площею	приблизно	десять	квадратних	
метрів	у	лісах	і	підлісках.

Інструкції:
 © Визначте	види	рослин.
 © Якщо	окремий	вид	неможливо	встановити,	просто	запишіть	«трава»,	«кущ»	або	«дерево»,	а	
також	запишіть	його	фізичні	характеристики.	
 © Фотографуйте	різні	місця	існування	рослин	та	окремих	екземплярів.
 © Підготуйте	топографічну	карту	та	позначте	досліджені	квадрати.
 © Використовуйте	біологічний	довідник	для	визначення	різних	видів	рослин.

В.	Проаналізуйте	різноманіття	рослин,	порахувавши	кількість	видів	у	кожному	
угрупованні.

Розрахуйте	середню	кількість	видів	на	дослідженій	території.	Визначте	домінантні	
(найбільш	численні)	види	тварин.	Розрахуйте	приблизну	середню	кількість	рослин	на	
угруповання.	Порівняйте	результати,	отримані	з	різних	угруповань.

2929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
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картка

ріЗноманіття тварин на 
болоті ширковеЦь3030303030303030303030

№ Вид	угруповання Вид	тварин																										 Кількість	екземплярів
1

2

3

Разом Середня		
кількість	видів

Середня		кількість	
на	1	м2

1
2
3

А.	Обстежте	ландшафт	Широковця.

Б.	Дослідіть	різноманіття	тварин,	використовуючи	прямі	спостереження,	та	запишіть	
результати	в	таблицю.

Інструкції:
 © Встановіть	види	тварин.	Якщо	вид	неможливо	встановити,	просто	запишіть	про	його	
наявність	та	опишіть	його	риси,	щоб	можна	було	встановити	пізніше	за	допомогою	
довідника.
 © Фотографуйте	окремі	угруповання	та	деякі	характерні	види.
 © Опишіть	звуки,	які	видають	різні	тварини,	та	запишіть	їх	на	диктофон.	Це	допоможе	вам	у	
майбутній	ідентифікації	видів.
 © Шукайте	сліди	тварин.	Запишіть	кількість	тварин	та	видів,	які	залишили	сліди.	Намалюйте	
контури	слідів	у	натуральну	величину.	Це	допоможе	вам	у	майбутній	ідентифікації	видів.

В.	Проаналізуйте	різноманіття	тварин,	порахувавши	кількість	видів	у	кожному	
угрупованні.

Розрахуйте	середню	кількість	видів	на	дослідженій	території.	Визначте	домінантні	
(найбільш	численні)	види	тварин.	Розрахуйте	приблизну	середню	кількість	тварин	на	
угруповання.	Порівняйте	результати,	отримані	з	різних	угруповань.
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картка

екологічні Фактори Для 
болота ширковеЦь 

А.	Напишіть	відповіді	у	наступній	таблиці.

№ Екологічні	фактори Природний	ліс Штучно
насаджений	ліс

1 Світло/тепло

2 Рух	повітря	(вітер)

3 Волога

4 Поживні	речовини

5 Середовище	існування

6 Інше

31313131313131313131313131313131313131313131313131
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болото лисак
Ступивши	на	Лисак,	одразу	пригадуєш	таємничі	болота	з	дитячих	казок.	Нога	м’яко	тоне	у	подушці	моху,	
провалюючись	у	якісь	невідомі	підземні	води,	під	якими	все	ж	відчувається	хитка	твердь.	Тут	можна	бути	
спокійним	–	це	долинське	болото	лагідне	і	нікого	не	засмокче.	Якщо	ви	не	взяли	в	подорож	ґумових	чобіт,	
можна	кілька	метрів	углиб	болота	перестрибувати	з	корчика	на	корчик,	але	взуття	таки	намокне.

Стрибаючи,	уважно	дивіться	під	ноги,	щоб	часом	не	роздушити	журавлину	(кам’янку)	чи	чорні	ягоди	
лікарської	водянки,	які	на	болоті	якраз	облюбували	собі	мохові	горбики.	Журавлину	в	Україні	можна	зустріти	
лише	у	Волинській	області	та	у	Долинському	районі	Івано-Франківської	області.	Зокрема	–	на	болотах,	бо	ця	
ягода	потребує	вологи.	На	Лисаку	її	збирати	не	можна,	адже	це	заповідний	об’єкт.	У	цих	краях	журавлину	ви		
ще	зустрінете	у	вологих	місцинах	вздовж	рік	(барах)	та	у	лісах.	

Як	з’явилося	болото	Лисак	і	скільки	йому	років	–	достеменно	не	знає	ніхто.	Зате	точно	відомо,	що	Лисак	–	
болото	рідкісне,	в	Україні	таких	більше	немає.	Воно	знаходиться	на	висоті	800	метрів	над	рівнем	моря.	
З	рідкісних	рослин	тут	зустрінете	хижачку	росичку,	яка	полює	на	комах,	беладону,	два	види	орхідей	–	
пальчатокорінник	Траунштейнера	та	плямистий,	занесені	до	Червоної	книги	України	осоку	малоквіткову	та	
шейхцерію	болотну.	

Куди	не	кинь	оком	спалахують	білі,	наче	хутряні,	зірочки,	китиці	пухівки.	Маленькі	жовті	лілії	на	довгих	
стеблах	–	це	занесена	у	Червону	книгу	купальниця.	У	містах	її	часто	продають	із	корінням,	але	вона	ніколи	
не	приживається	у	ґрунті,	бо	її	середовище	–	це	вода.

Сфагнум	–	справжній	король	болота.	Цей	мох	утримує	воду.	Потонути	ногам	не	дає	сфагновий	
торфовий	поклад	глибиною	до	4	метрів.	На	Лисаку	ростуть	три	види	сфагнуму:	бурий,	червоний	
і	білий.	

Болото	Лисак	взяте	на	облік	міжнародною	організацією	«ТЕЛМА».

картка

унікальні ПрироДні 
утворення – болота 

лисак та ширковеЦь
Цікаві рослини боліт323232323232323232323232323232323232323232
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картка

унікальні ПрироДні 
утворення – болота 
лисак та ширковеЦь 323232323232323232323232323232323232323232Цікаві рослини боліт

болото ширковеЦь
Усього	за	кілька	метрів	від	колії	Карпатського	трамвайчика	вже	не	можна	ходити,	не	намочивши	ніг.	Болото	
починається	раптово.	Один	крок	ви	ще	ступаєте	на	трав’яну	твердь,	а	наступний	крок	вже	тоне	у	воді.	
Болото	Ширковець	глибше,	ніж	Лисак,	тож	радимо	взяти	з	собою	гумові	чоботи.

На	відміну	від	таємничих	відкритих	просторів	Лисака,	тут	панує	цілком	інша	казка.	Карликові	сосни	
тулячись	одна	до	одної,	утворюють	дивні	коридори,	заманюючи	мандрівників	углиб.	А	там,	як	у	відомій	
історії,	героя	чекає	чарівна	квітка,	яка,	щоправда,	має	зовсім	неказкову	назву	–	багно	болотяне.	Місцеві	
цю	лікарську	рослину	називають	«багульник».	Щоб	побачити	ці	розкішні	білі	квіти,	вартує	намочити	ноги,	
адже	багульник	росте	лише	на	болоті.	У	Карпатах	цю	рослину	ви	більше	ніде	не	зустрінете.	В	кінці	травня	
пахощі	багульника	витають	над	болотом	важкою	п’янкою	хмарою.	Гуляти	довго	не	радимо,	щоб	не	заболіла	
голова.	

Карликові	сосни	з	парасалькоподібною	кроною	створюють	цілком	незвичайний	для	Карпат	краєвид.	Деревця	
не	можуть	вирости	вищими	за	2	метри,	бо	у	болоті	бракує	поживних	речовин.	Цей	вид	сосни	живе	до	300-
350	років!

Під	ногами	подекуди	майже	суцільний	килим	з	журавлини	та	фіалки	болотної,	що	зручно	вмощується	
на	мокрих	подушках	сфагнуму.	Тут	можна	зустріти	комахоїдну	росичку,	зарості	вересу	та	осоки.	
Серед	рідкісних	видів,	занесених	до	Червоної	книги,	тут	ростуть	три	види	орхідей:	пальчатокорінник	
м’ясочеревний,	травневий	і	плямистий,	билинець	комариний,	журавлина	дрібноплодна	та	осока	
малоквіткова.	Серед	лікарських	рослин	тут	також	росте	бобівник	трилистий.	

Цікаво,	що	горбисто-мочажний	комплекс	Ширковця	є	характерним	для	Прибалтики,	а	для	України	–	
рідкісним.	Боліт	такого	типу	в	Карпатах	більше	немає.

Болото	Ширковець	взято	на	облік	міжнародною	організацією	«ТЕЛМА».

.
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картка

унікальні ПрироДні 
утворення – болота 

лисак та ширковеЦь
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сФагнум
сфагнум або торфовий мох вбирає вологи у 10 разів більше, ніж сам важить. тому там, 
де з’являється сфагнум, рано чи пізно утвориться болото. мох розростається суцільним 
пухким килимом, під  яким – вода. нижні стебла сфагнуму щорічно відмирають, утворюючи 
торф.

Торфовий	мох	дуже	цінували	у	давнину	за	його	сильну	антисептичну	дію	та	
здатність	вбирати	вологу.	Ще	у	ХІ	столітті	сфагнум	використовували	для	загоєння	
ран	та	як	перев’язочний	матеріал	замість	вати.	Під	час	бойових	дій	сфагнум	ставав	
основою	воєнної	хірургії,	коли	у	польових	умовах	треба	було	швидко	зупинити	
кровотечу,	знезаразити	рани	та	висмоктати	гній.	Лише	нещодавно	науковці	
з’ясували,	що	бактерицидні	властивості	сфагнуму	дарує	фенолоподібна	речовина	
сфагнол.	Цей	мох	раніше	також	використовували	як	дезинфікуючий	при	епідеміях	
чуми	та	холери.

Горяни здавна використовували сфагнум у будівництві дерев’яних хат. мох, 
забитий у шпари між колодами, не пропускав вологу у приміщення і запобігав
появі плісняви. сьогодні сфагнум часто використовують для гідроізоляції 
дерев’яних саун.

журавлина 
із грецької назву цієї рослини Oxycoccus перекладають як «кисла кулька». а українська 
назва співзвучна з англійською «cranberry» (crane – журавель, berry – ягода). 
ягоди журавлини гойдаються на довгих стеблах, схилених донизу, наче шия журавля. Це 
найпомітніша різниця між журавлиною та її сестрою брусницею, які належать до однієї 
родини брусничних, виокремленої з родини вересових, і доволі схожі на вигляд та смак.

в україні росте 2 види журавлини – журавлина звичайна (болотна) 
та журавлина дрібноплода, яка занесена до червоної книги. 
ростуть вони на мохових болотах, заболочених територіях та у 
мокрих сосново-березових лісах. на Долинських болотах лисак та 
Ширковець ви зустрінете обидва види. 

журавлина – ягода унікальна. попри те, що дозріває у вересні, нею 
можна ласувати навіть наступною весною чи влітку. під снігом ягоди 
зберігаються у свіжому вигляді і не втрачають вітамінів та цілющих 
властивостей. журавлина, яка перезимувала, стає навіть 
солодшою на смак.

ягоди журавлини кисло-солодкі. у них міститься багато 
антиоксидантів, мікроелементів та вітаміну с.

Торфовий	мох	дуже	цінували	у	давнину	за	його	сильну	антисептичну	дію	та	
здатність	вбирати	вологу.	Ще	у	ХІ	столітті	сфагнум	використовували	для	загоєння	
ран	та	як	перев’язочний	матеріал	замість	вати.	Під	час	бойових	дій	сфагнум	ставав	
основою	воєнної	хірургії,	коли	у	польових	умовах	треба	було	швидко	зупинити	
кровотечу,	знезаразити	рани	та	висмоктати	гній.	Лише	нещодавно	науковці	
з’ясували,	що	бактерицидні	властивості	сфагнуму	дарує	фенолоподібна	речовина	
сфагнол.	Цей	мох	раніше	також	використовували	як	дезинфікуючий	при	епідеміях	

Горяни здавна використовували сфагнум у будівництві дерев’яних хат. мох, 
забитий у шпари між колодами, не пропускав вологу у приміщення і запобігав
появі плісняви. сьогодні сфагнум часто використовують для гідроізоляції 

 перекладають як «кисла кулька». а українська 
назва співзвучна з англійською «cranberry» (crane – журавель, berry – ягода). 
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багульник 
Диво-квітку багульник у карпатах можна знайти лише на болоті. багульник полюбляє 
вологу, тому обирає заболочені території чи вогкі соснові ліси. її наукова назва – 
багно звичайне (Rhododendron tomentosum; або Ledum palustre L.), але рослина така 
гарна і корисна, що заслуговує красивішої назви. 

багульник – кущик з родини вересових, має лікувальні властивості. Цвіте у травні-червні. 
квіти багульника не сплутати ні з якими іншими – це доволі великі, жовтувато-білі, схожі на 
щіточки, китиці, які мають п’янкий, запаморочливий аромат. але довго насолоджуватись 
пахощами квітучого багульника не рекомендуємо - заболить голова. рослину вважають 
отруйною, олія багна згубно діє на центральну нервову систему тварин і навіть може 
викликати параліч.

в якості лікувального засобу багульник відомий здавна. траву рекомендують як 
відхаркувальний засіб при бронхітах, астмі, як судинорозширюючий засіб, а також 
як потогінний і сечогінний засіб, при ревматизмі, подагрі, діабеті, хронічних хворобах 
шкіри. використовують багульник при лікуванні туберкульозу легень, золотухи, 
ревматизмі та багатьох інших захворюваннях. при лікуванні важливо дотримуватися 
рецепту, адже непомірне вживання цієї отруйної рослини може призвести до тяжких 
наслідків.

До складу листків і квіток багна входить ефірна олія, яка має сильну фітонцидну та 
бактерицидну дію. Горяни використовують багульник також для боротьби з міллю, 
комарями, клопами та блощицями (в деяких місцевостях багульник називають 
«блощинником»), а відвар багульника допомагає знищувати личинки колорадського жука. 
багульник має легку наркотичну дію. мед з квітів багна перед вживанням радять 
підігрівати. в давнину у шинках багульник навіть клали у пиво й горілку, щоб швидше 
наступив ефект сп’яніння. 

багно звичайне росте на болотах на території колишнього радянського союзу, у 
скандинавії та Центральній Європі. в україні багульник поширений лише на поліссі 
та зрідка у карпатах. а у зв’язку з осушенням боліт запаси багульника щорічно 
зменшуються.
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картка

унікальні ПрироДні 
утворення – болота 

лисак та ширковеЦь
Цікаві рослини боліт3232323232323232323232323232323232323232323232

росичка круглолиста (DROSERA ROTUNDIFOLIA) 
росичку ви неодмінно знайдете на «лисаку» та «Ширковці». вона росте на болотах, 
сфагнових мохах, торф’яниках. Це маленька непоказна рослина, не більша за 
сірникову коробку. Щоб помітити її, треба уважно дивитися під ноги. листки росички 
вкриті тоненькими довгими війками та блискучою росою на їх кінчиках. Цвіте росичка 
у червні-серпні.

Крапельки	роси	на	листках	росички,	через	які	вона	й	отримала	свою	назву	–	не	вода,	а	
липка	рідина.	Щоб	пізнати	справжню	суть	росички,	знадобиться	трохи	часу.	Радимо	
не	поспішати,	аби	побачити,	як	ця	миловидна	рослина	полює	на	комах	і	виявляється	
маленьким	вбивцею-комахоїдом.	Народна	назва	рослини	-	мухоловка.

коли комаха, приваблена сяйвом роси, сідає на листя, вона одразу прилипає, і вже 
не може вирватися. тим часом усі війки-волоски на листку починають повільно до 
неї схилятися і захоплюють здобич. волоски присмоктуються до жертви, виділяючи 
спеціальний сік, який перетравлює органічні речовини комахи та засвоює їх. від 
жертви залишаються лише крильця та ніжки. поласувавши, росичка за декілька днів 
випрямляє листки і вже знову готова до полювання.

Цікаві досліди над росичкою ставив всесвітньо відомий англійський вчений чарльз Дарвін 
із сином Френсісом. рослини годували різними продуктами, але вони не все їли. коли 
на листочки клали цукор, рослинну олію, крохмаль, краплі чаю – рослина не реагувала, 
волоски не схилялися над їжею. натомість краплі молока, шматочки яєчного білка, сиру, 
ковбаси та смаженого чи сирого м’яса росичка перетравлювала і поглинала без залишку.
росичка – лікувальна рослина. її застосовують при судомному кашлі, коклюші, нападах 
астми, ларингітах, запаленнях легень, атеросклерозі та інших захворюваннях. сік, що 
виділяється листками росички, здавна використовували для виведення бородавок. 

українська росичка має численних родичів-хижаків закордоном. австралійський 
родич – бібліс велетенський має у висоту півметра і з допомогою листків із липкою 
росою полює на значно більшу здобич – равликів, жаб та навіть білок. у португалії 
та марокко листки росички використовують замість липучок для мух – розвішують 
рослину по стінах. у лапландії сік росички здавна використовують замість сичужного 
ферменту – його додають до молока, щоб пришвидшити бродіння і отримати 
високоякісний сир. можете перевірити – від соку росички молоко зброджується дуже 
швидко.

Цікаво, що в листках росички, як і в усіх комахоїдних рослин, 
існують біоструми. якщо між контактами гальванометра 
покласти листок росички, стрілка приладу відхилиться, 
фіксуючи струм.
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люДина Для ПрироДи 
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Подивитися	на	ліс	як	на	важливий	промисловий	об’єкт;	
•	 Звернути	увагу	на	те,	як	змінюється	ліс	під	промисловим	впливом;
•	 Поглибити	знання	учнів	про	функції	та	важливість	лісів;
•	 Привернути	увагу	учнів	до	проблем	довкілля,	що	спричинені	експлуатацією	лісів	для	

комерційних	цілей	та	відпочинку.	
сезонність: весняно-літній	сезон;	осінньо-зимовий	сезон
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: у	приміщенні,	далі	переходимо	до	лісу,	де	
здійснюємо	прогулянку	і	практично	освоюємо	правила	поводження	в	лісі.	Відвідини	
лісництва	для	ознайомлення	з	запобіжними	заходами	для	охорони	лісів.
матеріали: Картка	33.	Під	час	прогулянки	у	лісі,	папір,	ручки

встуП
ліси виконують багато природних функцій. по-перше, вони захищають та формують природні ресурси. За 
допомогою процесу фотосинтезу ліси поновлюють вміст кисню в атмосфері, поглинаючи вуглекислий газ, та 
пом’якшують парниковий ефект.
ліси створюють умови для існування багатьох видів рослин і тварин, таким чином захищаючи та підтримуючи 
біологічне різноманіття. вони сприяють оздоровленню довкілля, приглушують шуми, стримують сильні вітри, 
затримують пил і поглинають вуглекислий газ. регулюють поверхневий стік води, пом’якшують високі та низькі 
температури, запобігають ерозії ґрунту. виконуючи ці функції, ліси стабілізують клімат та природні ландшафти.
серед європейських країн україна посідає восьме місце за площею та запасами лісу. лісовий покрив нашої 
держави складає 15,7% від загальної території. вчені підрахували, що для досягнення максимальної 
екологічної, ресурсної та соціальної користі лісу, оптимальна лісистість країни повинна сягати 20% її території.

Лісове	господарство в нашій країні є самостійною галуззю, яка займається вивченням, обліком, 
вирощуванням лісів. її працівники охороняють ліси від пожеж, шкідників і хвороб, регулюють 
користування лісом.

ХіД Заняття 

Для чого використовуються дерева?
Запропонуйте учням дослідити стенд експозиції Центру спадщини «роль дерева в природі та житті людини». 
стенд візуально демонструє біологічні характеристики хвойного дерева, а також подає інфографіку, з 
детальною інформацію про роль дерева у природі. стенд подає дерево і як основу лісу, і як незамінний ресурс 
для життя на землі та для життєдіяльності людини. 

обговоріть з учнями факти подані інфографікою стенду.

у процесі обговорення наштовхніть учнів на думку: що	ще	варто	згадати? – Дерева надають місце притулку 
та відпочинку, а листяні дерева постачають гумус.

нагадайте учням такі факти:

• За допомогою процесу фотосинтезу зелені рослини поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень для 
дихання. менше дерев — більше вуглекислого газу в атмосфері та збільшення парникового ефекту.

• коренева система дерева, підлісок та трава захищають ґрунт від ерозії, запобігають поширенню пустелі.

• рослини поглинають та утримують значну частину атмосферних опадів.

• на схилах, особливо гірських, природна лісова система затримує до 30% дощових опадів і таким чином є 
значним фактором запобігання повеням.

Заняття 15
лісове госПоДарство 
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• наявність рослинності визначає рівень вологості території.

на завершення зазначте, що збереження та розширення зелених ділянок є найефективнішим способом 
запобігання поширенню пустелі та ерозії ґрунту. вони також сповільнюють зміну клімату.

ліси та промислова діяльність
поясніть, що ліси забезпечують величезні доходи від використання лісоматеріалів для будівництва, біомаси 
для деревного палива, деревного волокна для виробництва паперу, інгредієнтів для лікарських засобів 
та багатьох інших продуктів. територію лісів використовують для розробки родовищ, утримання та випасу 
худоби. в усьому світі більше половини деревини, що зрубують щороку, використовують як паливо для 
обігріву та приготування їжі, особливо у менш розвинутих країнах. одна частина спалюється як дрова, інша 
переробляється на вугілля, яке широко використовують сільські мешканці та окремі галузі промисловості. 
третина щорічного світового виробництва деревини включає колоди, що їх перетворюють на такі будівельні 
матеріали, як пиломатеріали, клеєна фанера, деревно-волокниста плита, деревостружкова  плита та картон. 
Шосту частину перетворюють на деревне волокно, що використовується у виробництві різноманітної паперової 
продукції. 

Виробником	високоякісної	деревної	плити	у	Долинському	районі	є	велика	промислова	компанія	
ТОВ	«Уніплит»,	що	знаходиться	безпосередньо	у	Вигоді.	Це	підприємство	забезпечує	понад	
1000	робочих	місць,	позиціонує	себе	як	підприємство	інноваційне	та	соціально	відповідальне,	
що	дбає	про	високу	якість	та	конкурентоздатність	своєї	продукції	на	міжнародному	рівні.	
Окрім	цього,	компанія	нагалошує	про	свою	турботу	до	довкілля.	У	цьому	сенсі	ТОВ	«Уніплит»	
отримала	сертифікат	ланцюжка	постачання	Лісової	Наглядової	Ради	(FSC	CoC,	Forest	
Stewardship	Council	Chain-of-Custody	Certificate™),	який	свідчить	про	те,	що	їхня	продукція	
виготовлена	з	деревини,	отриманої	з	легальних	джерел	відповідальними	лісозаготівельниками	з	
дотриманням	міжнародних	екологічних	і	соціальних	вимог.	

Перегляньте	відеофільм	про	промислову	переробку	дерева,	створений	для	Центру	спадщини,	
власне	компанією	«Уніплит».	

обговоріть фільм. підійміть тему незаконного вирубування дерев. адже, несанкціонована вирубка дерева 
і продаж незаконно зрубаної деревини – це інший, хижацький, бік експлуатації лісу, на якому тримається 
тіньовий деревний бізнес. Запропонуйте учням розповісти про випадки рубок чи незаконного транспортування 
лісу, свідками яких вони стали або про які дізнались із засобів масової інформації. Допоможіть учням зрозуміти, 
що, незважаючи на те, що внаслідок нестабільної експлуатації ліси можуть принести швидкий прибуток 
сьогодні, це не дозволить отримувати стабільний прибуток у майбутньому.

обговоріть та напишіть на дошці, яких втрат люди можуть зазнати внаслідок нерозсудливого ставлення до лісів 
(підвищена ерозія ґрунту, знищення краєвидів сільської місцевості, негативний вплив на туризм, на біологічне 
різноманіття лісів тощо). 

ліси та рекреаційна діяльність
поясніть, що упродовж останніх двох десятиліть приділяється дедалі більше уваги важливому значенню 
лісів як місцю відпочинку та оздоровлення в Європі. існування лісів — суттєва перевага, яку відчувають 
люди, особливо ті, які проживають у стресовому середовищі сучасних індустріалізованих країн. Рекреаційна	
діяльність	справляє	як	позитивний,	так	і	негативний	вплив	на	ліси. Загалом така діяльність сприяє 
збереженню лісів з високим рівнем біорізноманіття, підтримуючи збереження та охорону диких тварин та 
допомагаючи обмежити знищення лісів внаслідок розростання міст та будівництва доріг. однак, коли кількість 
відпочивальників та туристів стає надмірною, уздовж пішохідних доріжок виникає ерозія ґрунту. Дикі тварини 
також потерпають від присутності людей, рослини та пагони витоптуються, накопичується сміття.

уявіть, що ви поїхали на прогулянку в найвідоміші гірські райони вашої країни. напишіть їхні назви на дошці, 
а також вкажіть характерні риси: вплив на лісові екосистеми внаслідок лісорозробок, туризму, зимових видів 
спорту, випасу худоби, будівництва будинків і доріг тощо. 

проведіть «мозковий штурм» щодо шкоди, якої зазнає довкілля під час прогулянки у лісі. напишіть відповіді на 
дошці.

продовжіть заняття екскурсією до лісу. прогулюючись зверніть увагу на сліди рубки та на свіжі лісові посадки. 
порахуйте кількість згарищ на ділянку розміром близько 100 м2. Дайте учням завдання скласти правила 
поводження в лісі для уникнення надмірного навантаження на нього. 

ДомашнЄ ЗавДання 
перегляньте фільми інтерпретаційної експозиції Центру спадщини про використання дерева для виробництва 
музичних інструментів та про природні багатства вигоди. Зверніться до лісництва з запитанням, яких першочергових 
дій потребують ліси Долинщини для їх збереження. сформуйте список цих дій на наступне заняття. 



Лісове господарство 111

ресурси для вчителя 
На	допомогу	вчителю	для	проведення	мозкового	штурму.	
Підготовлено	на	основі	звіту	«Сучасний	антропогенний	вплив	на	природні	комплекси	Чорногірського	масиву	українських	
Карпат»,	автори	І.	Койнова,	І.	Рожко,	Львівський	національний	університет	імені	Івана	Франка,	Україна	
Джерело	www.lnu.edu.ua/

випасання худоби супроводжується такими процесами: 
• створення пасовищ і сіножатей у межах лісового поясу та штучне пониження верхньої межі лісу; 
• Зменшення біомаси на луках (через поїдання та витоптування), зміна видового складу рослинності; 
• руйнування дернини; 
• створення мокровиступів і вибоїн; 
• ущільнення ґрунту; 
• посилення ерозійних процесів; 
• вирубування лісу на межі його ареалу для будівництва стай, колиб, загорож, заготівлі дров для 

функціонування пасовищ.

лісоексплуатаційний вплив  
• Штучне збіднення біомаси на місцях вирубок;
• порушенням цілісності лісової підстилки, дернини;
• створення сприятливих умов для водної ерозії та поселення короїдів у залишених обрубках дерев чи хмизі; 
• Зменшення фотосинтетичної діяльності лісу. 
• Зміна біоценозів, різке порушенням теплового балансу ділянки лісосіки (влітку – підвищення температур, а взимку – 

пониження), а також водного та інших балансів. 
• Зміна видового складу лісів (мішані ліси із смереки, ялиці і бука трансформовані у переважно чисті деревостани 

похідних смеречників).
• Змінена вікова структура лісів (ліси віком понад 80 років займають лише 17,2 % покритої лісом площі чорногори. 

решта площі зайнята молодняками і середньовіковими угрупованнями). 
• Змінюється лісова фауна, зокрема, зменшується чисельність, а місцями взагалі зникають квакша (Hyla arborea), 

мідянка (Coronella austriaca), веретільниця (Anguis fragilis). 
• на зрубах зникають типові лісові ссавці – білка (Sciurus vulgaris), лісова куниця (Martes martes), а на їхньому місці 

з’являються польова миша (Mus agrarius), темна полівка (Microtus agrestis). 
• внаслідок заміни темнохвойно-букових лісів смеречниками зменшується видова різноманітність птахів (Гузій, 1992), 

змінюються видовий склад і роль грибів – ксилофітів. наприклад, якщо в букових деревостанах опеньок розкладає 
відмерлу деревину, то в створених на їхньому місці культурах смереки він переходить до паразитизму. у смерекових 
монокультурах повсюдно поширюється коренева губка (Fomitopsis annosa). похідні яличники, сосняки і смеречники 
піддаються сильному впливові паразитичної мікрофлори.

• надмірна вирубка лісу без урахування специфіки гірських умов стала однією з причин катастрофічного липневого 
паводка 2008 року.

рекреаційний вплив  
• Деградації проявляються у витоптуванні та знищенні трав’яного покриву, лісової підстилки, ущільненні ґрунту, збільшенні кількості 

стежок, розвитку ерозійних процесів на схилах, пошкодженні дерев і чагарників, засміченні території, відлякуванні тварин.
• найбільшого рекреаційного навантаження зазнають схили та найвища вершина українських карпат Говерла, кари унікальних озер 

несамовите, бребенескул, вершина гори піп-іван та петрос, гребенева частина Головного чорногірського хребта, околиці хутора 
Завоєля, території вздовж дороги ворохта – спортивна база “Заросляк”. 

• катання на квадроциклах загострює екологічну ситуацію вздовж дороги на “Заросляк” та на пологих схилах костричі і кукуля. 
• у 2008 році по території чорногори організовано міжнародний мотопробіг для 20-ти учасників. наслідки – знищення трав’яного покриву 

та лісової підстилки, ущільнення ґрунту, посилення ерозійних процесів. 
• все частішими стають випадки польотів над чорногірським масивом на гелікоптерах, які неконтрольовано здійснюють посадку за 

бажанням туристів, хоча, згідно з діючим законодавством, польоти над заповідними територіями необхідно здійснювати на висоті не 
менше 2000 метрів. 

• усі ці види транспорту спричинюють значне шумове забруднення, що пригнічує життєдіяльність рослин і тварин, а для дрібних тварин 
є смертельним. продовжуються літні масові сходження на Говерлу, незважаючи на їхню офіційну заборону після 2005 р. 

• у 2008 р. на Говерлу одночасно вийшло близько 2 тис. осіб. у результаті з’явились десятки нових місць неорганізованого відпочинку 
вздовж автомобільної дороги, різко активізувались ерозійні процеси на схилах, зросли площі витоптаних і засмічених ділянок, кількість 
пошкоджених рослин.

• багато організацій та установ вважають за потрібне встановити на Говерлі власну атрибутику, що заборонено правилами поведінки на 
заповідних територіях. найяскравішим прецедентом була рекламна акція у вересні 2007 р., коли на Говерлу винесли автомобіль ниву-
Шевроле. 

• прибережні території перебувають на 5 стадії рекреаційної дигресії. поблизу озер несамовите та бребенескул щороку збільшується 
кількість згарищ від вогню (22 шт.), нових стежок, площ вирубок сосни гірської, засмічені території. 

• на оз. бребенескул знайдено 14 згарищ від вогню, навколо яких знаходяться великі ділянки вирубаної сосни гірської. За 2 тижні 
хорошої літньої погоди тільки навколо однієї стоянки накопичується близько 250 порожніх консервних банок, значна кількість скляного 
та пластикового посуду, які вітром переносяться на значні території і часто потрапляють в озеро. 

• у рекреаційно деградованих лісах спостерігається ущільнення ґрунту: щільність 10-сантиметрового шару ґрунту в 3,5–4 разів більша, 
ніж у природному стані. відбувається подрібнення та знищення лісової підстилки, що негативно позначається на ґрунтозахисних і 
водорегулюючих функціях. найбільшого рекреаційного впливу зазнають місцевості пенепленізованого альпійсько-субальпійського 
високогір’я, давньольодовикові днища карів та терасовані днища міжгірських долин.
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ПіД час Прогулянки у лісі

Під час прогулянки у лісі дотримуйтеся простих правил для 
зведення до мінімуму вашого впливу на довкілля:

 Î ходіть протоптаними стежками маленькими групами.

 Î уникайте уразливих зон, наприклад, заболочених 
територій та сипучих схилів.

 Î Зупиняйтеся на відпочинок тільки на галявинах, де 
ваша присутність не пошкодить рослинність.

 Î розгортайте табір лише у відповідних місцях, краще на 
спеціальних наметових майданчиках.

 Î Дізнайтесь про місцевих тварин та намагайтеся не 
турбувати їх.

 Î не рухайтеся в бік тварин, якщо вони вас помітили.

 Î нехай тварини їдять свою натуральну їжу.

 Î людська їжа може призвести до порушення їхнього 
природного раціону та поведінки.

 Î розпалюйте багаття обережно.

 Î спалюйте багаття до білого попелу 
та проконтролюйте, щоб воно повністю погасло.

 Î прати слід щонайменше за 100 метрів 
від найближчого джерела води.

 Î використовуйте мало мила.

 Î викидайте сміття та виливайте воду у 
відповідних місцях.

 Î Заберіть сміття із собою.

 Î не рвіть квіти.

та проконтролюйте, щоб воно повністю погасло.

прати слід щонайменше за 100 метрів 

викидайте сміття та виливайте воду у 
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Проаналізувати,	у	чому	полягає	негативний	вплив	транспорту	на	довкілля;
•	 Дізнатися	більше	про	можливі	технічні	та	організаційні	заходи	задля	зменшення	

шкідливого	впливу	автомобілів	на	довкілля;
•	 Ознайомитися	з	транспортними	моделями	промислових	перевезень	минулого.	Їх	

позитивні	і	негативні	сторони;
•	 Зрозуміти,	яким	чином	фізичні	зусилля	допомагають	нам	в	особистому	пересуванні;
•	 Усвідомити	важливість	використання	велосипеда	для	переміщення	на	недалекі	

відстані.
сезонність: весняно-літній	сезон	
кількість годин: 3
Де і у який спосіб проходить заняття: Заняття	проходить	у	приміщенні	та	в	лісі,	де	є	
рови	від	транспорту.	Самостійні	спостереження	учні	проводять	в	місцях	активного	руху	
транспорту.	
матеріали: Картка	34,	35,	36,	37,	інтерпретаційне	відео	Центру	спадщини	Вигодської	
вузькоколійки;	історія	Карпатського	паротяга	(Інтерпретаційний	стенд);	комп’ютер,	
проектор,	велосипед	(бажано).

встуП
світ, в якому ми зараз живемо, та рівень нашого життя були б неможливими без сучасних транспортних 
засобів. ефективна транспортна система є незамінною для розвитку економіки. персональна мобільність у 
роботі, навчанні та відпочинку вважається невід’ємним елементом сучасного життя. інтеграція національних 
ринків, загальне економічне зростання та високий рівень доходу сприяють тому, що транспортна сфера стає 
прибутковим сектором економіки.
хоча переваги сучасного транспорту незаперечні, існують і проблеми. одна з головних полягає в тому, що 
споживач сплачує лише частину вартості, а суспільство сплачує решту через непрямий вплив на довкілля — 
забруднення повітря та дорожні пригоди, так звані «опосередковані витрати». транспортні засоби призводять 
до найбільших негативних екологічних наслідків на внутрішньому ринку. усі види автомобільного транспорту 
є шкідливими для довкілля. треба зазначити, що наявні тенденції щодо збільшення кількості автомобілів 
не дають підстав оптимістично оцінювати перспективи зменшення навантаження на довкілля. транспорт 
залишається основним джерелом атмосферного забруднення в україні, внесок якого становить приблизно 30% 
від загальної кількості атмосферних викидів.
інший бік промислового транспорту – це використання багатотонних вантажівок безпосередньо в лісах, 
перевантаження лісів, створення нових лісових доріг та руйнування лісових ландшафтів. «лісовози» в карпатах 
нанесли непоправної шкоди багатьом ще вчора незайманим ділянкам лісу, утворивши глибокі сліди від шин 
у ґрунті, що з часом, внаслідок дощів, перетворюються у глибокі рови, відтак наповнюються водою з інших 
потоків, розливаються ще більше, та несуть реальну загрозу затоплень під час весняних відлиг та роблять 
наслідки гірських повеней і для ландшафтів і для поселень людей фатальними.

ХіД Заняття 

транспортування у лісі
розпочніть заняття з перегляду інтерпретаційного відео Центру спадщини. відео присвячене темі 
лісу, його промислового, екологічного, соціального та культурного значення для громади селища 
вигода та, відповідно, для регіону в цілому. акцентуйте увагу учнів на історії розвитку промислового 
транспортування деревини у карпатських Горганах. обговоріть з учнями переваги та недоліки кожного 

Заняття 16
лісове госПоДарство 
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виду транспортування деревини, що використовувався у вигоді з часів, відколи вирубка лісу стала 
на промислові рейки. який з транспортних засобів найбільш негативно позначається на лісовій 
екосистемі. використовуйте матеріал з ваших ресурсів для цього уроку. 

Зробіть пішохідну або вело-екскурсію до лісу. Знайдіть сліди транспортних засобів в лісі та 
сфотографуйте їх. використайте фотографії для виставки, присвяченої ролі транспорту в лісі.

наступна частина заняття присвячена впливу транспорту на природу загалом.

обговоріть такі питання:

•	 Чому	сучасний	світ	настільки	залежить	від	сучасних	транспортних	засобів?

•	 Для	чого	використовуються	транспортні	засоби?

•	 Чим	відрізняється	транспортний	сектор	у	різних	країнах?

•	 Скільки	нових	автомобілів	виробляєт	ься	щоденно?	(приблизно	100	000)

•	 Чи	можливо,	щоб	автомобільне	виробництво	постійно	зростало?

•	 Які	перспективи	у	громадського	транспорту?

наведіть додаткові дані, використовуючи інформацію зі вступу.

підготуйте учнів для роботи на місці спостереження.

розділіть клас на чотири групи експертів та поясніть завдання кожної з них. назвіть групи таким чином:

• комісія з дорожнього руху;

• комісія з паркування;

• комісія з відходів та санітарного нагляду;

• комісія з охорони довкілля.

робота на місцевості. роздайте завдання «інструкція для дослідницьких груп» та проведіть роботу на місці.

підведення підсумків. у школі запропонуйте представнику групи викласти результати своїх досліджень. Дайте 
кожній групі п’ять хвилин для стислого звіту та приблизно дві-три хвилини для додаткових запитань іншої групи. 

проведіть «мозковий штурм» на тему: «Як	ми	можемо	екологічно	покращити	транспортний	рух	у	нашому	
місті?»	напишіть відповіді на дошці. Запропонуйте учням записати результати дослідження, внести пропозиції 
щодо покращення екологічного стану транспортного руху, скласти план дій.

поясніть класу, що транспорт негативно впливає на довкілля, а також на здоров’я людей. розвиток торгових 
зв’язків між країнами Центральної і східної Європи підвищив попит на вантажні та пасажирські перевезення. 
За прогнозами, автомобільні перевезення найближчим часом зростуть приблизно у чотири рази, а залізничні – 
втричі.

проведіть бесіду:

•	 Чи	завжди	доцільні	поїздки	на	роботу?

•	 Який	вплив	на	довкілля	мав	би	той	факт,	якби	кожен	працював	неподалік	свого	дому?

•	 Що	відбулося	б,	якби	замість	перевезення	яблук	з	віддаленого	регіону	люди	купували	ті,	що	були	
вирощені	в	їхній	місцевості?

Заохочуйте учнів наводити приклади неефективного перевезення товарів та пасажирів у вашому 
районі або країні. напишіть відповіді на дошці або плакаті. 

проілюструйте, яким масштабним є використання автомобілів та пального на планеті.

За цим посиланням www.commons.wikimedia.org/wiki/File:World_vehicles_per_capita.svg міститься карта світу, 
що демонструє рівень використання автомобілів у різних країнах світу. насправді, малюнок демонструє, що 
автомобілі заполонили усю земну кулю. Найбільше	до	601	автомобіля	на	1000	людей	–	у	Північній	Америці,	
Австралії	та	розвинутих	країнах	Європи.	В	Україні	та	Росії	–	150-300	авто	на	1000	осіб.	Менше	автомобілів	
–	близько	41-60	у	Китаю,	і	зовсім	мало	лише	у	країнах	третього	світу	–	1-10	(в	Африці). продемонструйте 
учням цю мапу. нехай учні уявлять, яким же має бути щоденне споживання палива традиційним автомобілем, 
якщо згідно вікіпедії розрізняють такі класи легкових автомобілів: мікролітражні з розходом палива до 0,6 л на 
100 км, малолітражні (0,75—2 л), середньолітражні (2—4 л), великолітражні (понад 4 л).

літражем двигуна в значній мірі визначаються основні транспортні показники легкових автомобілів. при вищому 
літражі автомобілі мають більшу потужність, швидкість і місткість, але й більше витрачають пального. Це саме 
стосується автобусів та багатотонних вантажівок. проте споживання ними палива та мастил перевищує витрати 
легкових автомібілів у десятки разів (літраж мікроавтобуса становить мінімум 17 літрів на 100 км!).
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організуйте обговорення за темою: «Як	ми	можемо	зменшити	шкідливий	вплив	автомобілів	на	довкілля?», 
використавши текст «екологія та транспорт». Зверніть увагу на той факт, що технічних удосконалень 
буде недостатньо, щоб вирішити проблеми, які виникли перед суспільством через використання сучасних 
транспортних засобів. Досить багато залежить від поведінки водіїв, а також від інших людей, які беруть участь у 
дорожньому русі.

на велосипеді – у майбутнє!
Цей розділ заняття розпочніть з пропозиції учням ознайомитися з таблицею у картці 35. витрати 
енергії у транспортних засобах різного типу. розпочніть обговорення: розрахунки вчених, наведені у 
таблиці нижче, показують кількість енергії, необхідної для того, щоб людина подолала кілометрову 
відстань. (Ці розрахунки виражені у калоріях, але ви можете представити їх метафорично як скибки 
хліба). 

отже, якщо для приведення  в дію всіх транспортних засобів необхідна певна форма енергії, то 

•	 На	якому	виді	палива	працює	автомобіль? (бензин, дизельне паливо)

•	 Що	є	джерелом	енергії	руху	трамвая	та	тролейбуса? (електромережа)

•	 На	якому	виді	палива	працюють	поїзди? (дизельне паливо, електроенергія)

•	 На	якому	паливі	літають	літаки? (керосин) 

попросіть учнів скласти список транспортних засобів відповідно до кількості енергії, яку вони 
споживають. поясніть, що навіть для того, щоб ходити теж потрібна енергія, яка походить з продуктів 
харчування.

•	 Які	висновки	можна	зробити?

у випадку, якщо погода дозволяє, оберіть місцевість за 2-3 км від населеного пункту та попросіть 
групу добровольців дістатися туди на велосипеді. інша група повинна пройти пішки певну відстань на 
звичайній швидкості. встановіть, скільки разів велосипедисти можуть дістатися до місця призначення 
та повернутися, поки пішоходи дійдуть до цього місця.

Зафіксуйте час, який в середньому вам знадобився для подолання відстані. повернувшись до класу, задайте 
учням такі запитання:

•	 Що	ми	знаємо	про	велосипед?

•	 Чи	їздите	ви	на	велосипеді?

•	 Як	часто	та	коли	використовуєте	велосипед?

•	 Чи	потрібна	вам	енергія	для	приведення	в	рух	велосипеда?	Що	є	джерелом	цієї	енергії?

як можна допомогти велосипедистам?

обговоріть такі питання та напишіть ваші відповіді на дошці: 

Які	фактори	перешкоджають	використанню	велосипеда	як	транспортного	засобу? (негода, інтенсивний 
дорожній рух, вартість велосипеда, відсутність у місті велосипедних доріжок тощо).

напишіть відповіді учнів на дошці.

проведіть «мозковий штурм» щодо дій, які можна вжити для подолання цих перешкод. напишіть відповіді на 
дошці. обговоріть безпечні та корисні для здоров’я маршрути у вашій місцевості.

Додаткова діяльність?

• організуйте велосипедну екскурсію до Шевченківського лісництва або до мінеральних джерел 
мізунь чи до урочища Шандра. нехай учні спробують проїхати цими територіями на велосипеді та 
продумають, якими могли би тут бути велостежки. складіть разом з учнями план веломаршрутів, який 
можете представити до найближчого дня велосипедиста – 26 травня. 

• організуйте 26 травня зустріч громадськості, де презентуйте ці схеми веломаршрутів та приверніть 
увагу громадськості до важливості просування їзди на велосипеді. Для підготовки плакату чи 
інформаційної листівки скористайтеся інформацією на бланку «міжнародний день велосипеда».

ресурси для вчителя 
транспорт, що історично використовувався для транспортування деревини в карпатах

Ніхто	достеменно	не	знає	коли	і	звідки	у	Карпати	прийшло	плем’я	Бойків.	Основними,	і	чи	не	єдиними,	
заняттями	бойків	були	випас	волів	і	заготівля	сіна.	Розвиток	ремесел:	бондарства,	ложкарства,	теслярства,	
різьбярства,	а	також	дерев’яних	конструкцій	–	
усе	разом	потребувало	використання	деревини.	Практично	усе	домашнє	начиння	та	знаряддя	праці	бойків	
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виготовлялося	із	дерева.	Дерево	було	основним	будівельним	матеріалом.	Практично,	до	ХІХ	століття,	
промислових	заготівель	лісу	на	Бойківщині,	та	й	у	цілих	Карпатах,	не	було.	
Індустріальна	революція	вибухнула	у	Британській	Імперії	наприкінці	18	століття,	охопивши	згодом	усю	Європу.	
До	1820-х	років	індустріалізація	досягла	держав	Німецького	Союзу	та	Австрійської	Імперії,	а	до	середини	
століття	–	Російської	Імперії.
Стрімка	індустріалізація	Австрійської	Імперії	докотилась	до	аграрної	Галичини	у	першій	половині	ХІХ	століття.	
Сюди,	як	у	край	із	нерозвіданими	природними	ресурсами,	потяглись	фабриканти	із	метрополії.	У	карпатському	
краї	з’явилися	рудні	та	озокеритові	копальні,	домни	і	парові	тартаки,	випал	деревного	вугілля	і	промислові	
лісосіки.	Австрійська	Імперія	економічними	преференціями	заохочувала	розвиток	виробництв	у	економічно	
відсталому	бойківському	реґіоні,	вигідні	контракти	та	місцева	дешева	робоча	сила	обіцяли	високі	прибутки.	
І	уже	до	середини	ХІХ	століття	лісосіки	у	Бескидах	і	Ґорґанах	досягли	промислових	масштабів.	Усе	чоловіче	
населення	краю	було	задіяне	на	лісовалах.	
Стрий,	Мізунька,	Свіча,	Лімниця	–	це	далеко	не	повний	перелік	рік,	на	яких	зводились	потужні	дерев’яні	греблі-
кляузи,	призначені	для	лісосплаву.	Сила	гірських	річок	несла,	зв’язаний	у	плоти,	ліс	до	парових	місцевих	тартаків	
або	й	далі	до	Дністра	і	Чорного	моря.	На	північній	Бойківщині	існувало	кілька	важливих	шляхів	сплаву	лісу:	Стрий	
–	Дністер,	Опір	–	Стрий	–	Дністер,	Свіча	–	Дністер,	Лімниця	–	Дністер,	Бистриця-Солотвинська	–	Дністер.	
Основним	портом	призначення	лісу	із	Галичанської	Бойківщини	була	Одеса,	яка	тоді	належала	Російській	Імперії,	
а	звідти	ліс	вивозився	Росію,	Туреччину,	Єгипет,	Голландію	та	по	Україні.

3 грудня 1852 р. був прийнятий «лісовий закон», де уміщено окремий розділ про 
транспортування лісової продукції та лісосплав. відтоді ліс на бойківщині сплавляли 
лише на підставі виданих австрійськими властями спеціальних патентів – концесій, 
які визначали права та обов’язки власників лісових масивів і торговців деревиною 
щодо місця вирубки і складування, будівництва гребель, решіток, сплавних каналів, 
регулювання русол річок і укріплення берегів, наймання плотогонів і додержання 
керманичами правил техніки безпеки при транспортуванні плотів, спорудження 
мостів, кладок тощо. 
сплав лісу на ріках українських карпат став регулярним із зведенням різних за 
конструкцією і функціональним призначенням гідроспоруд: водозбірників («гатей», 
«кляуз»), колодовиловлювачів («решіток») та лісопропускних каналів. сплав лісу був 
двох видів: «мольовий», тобто окремими колодами, і в плотах. перевагою плотового 
способу була можливість доставляти деревину у великій кількості на десятки, сотні, 
а навіть тисячі кілометрів. 
наприкінці XIX – у перших роках XX ст. сплав деревини в українських карпатах, 
зокрема на бойківщині, набув найбільших масштабів. Згідно архівних матеріалів на 
початку XX століття із території бойківщини, Гуцульщини і лемківщини вивозилося 
залізницями і сплавлялося ріками 6-8 млн. м3 лісу щорічно. За обліками Галицького 
намісництва, з бойківщини у 1896—1903 pp. було сплавлено 32530 плотів, із них: 
18600 – на лімниці, 7823 – на бистриці-солотвинській, 5663 – на стрию і 44 – на 
свічі. така невелика кількість сплавленого лісоматеріалу на свічі пояснюється 
роботою деревопереробного заводу барона поппера у вигоді.

Світова	промислова	революція	дісталася	гірського	села	Вигоди	лише	далекого	1873-го	року,	коли	барон	
Леопольд	Фрайгер	Поппер	фон	Подграґі	вирішив	заснувати	свій	деревообробний	бізнес.	У	Вигоді	він	зводить	
паровий	тартак,	а	у	Старому	Мізуні	–	деревообробний	завод.	
У	1882-му	році	фірма	барона	Поппера	«Евеліна»	отримує	у	концесію	70	тисяч	морґів	лісу	у	верхів’ях	річок	
Мізунька	та	Свіча.	Однак,	через	чотири	роки	–	у	1886-му	році,	–	барон	Леопольд	Поппер	помирає,	а	бізнес	
переходить	до	одного	з	восьми	його	синів	–	Нормана	Поппера.	Він	продовжує	батькову	справу,	розвиваючи	
лісозаготівельний	та	переробний	промисли.	У	басейні	Свічі,	було	споруджено	штучні	водосховища	з	греблями	
на	потоках	Чорна,	Розтока,	Бохунка	та	Ільниця,	а	в	басейні	Мізуньки	–	на	потоках	Правич,	Соболь	та	на	самій	
Мізунці	в	селі	Вишкові.
Однак,	штучні	повені	на	ріках	завдавали	великої	шкоди	мешканцям	довколишніх	сіл,	підмиваючи	береги,	
руйнуючи	будівлі,	затоплюючи	угіддя.	У	1896-му	році	збирається	повноважна	комісія,	яка	опрацьовує	численні	
скарги	мешканців	сіл	Долинського	та	Стрийського	повітів,	а	у	1899-му	році	питання	про	шкоду	від	сплавів	
лісу	на	Мізунці	та	Свічі	підіймається	у	Галицькому	Сеймі.	І	нарешті	1904-го	року	сплави	лісу	на	цих	ріках	були	
остаточно	заборонені.	Перед	цим	у	1892-му	році	сплави	були	заборонені	на	Стрию,	а	пізніше	–	у	1912-му	–	на	
Лімниці.	

компанія барона поппера, в результаті заборони сплавів лісу, зазнала значних 
збитків. а оскільки концесію на ліси не було скасовано, то було прийнято рішення 
розпочати будівництво вузькоколійної залізниці, яка би сполучила гірські лісосіки 
із тартаком у вигоді. створення вузькоколійної залізниці було продиктовано 
економічними чинниками, адже така залізниця є значно дешевшою від звичайної. 
перша вузькоколійна залізниця була прокладена компанією барона поппера ще 
у 1890-му році. вона простягалася лише на три кілометри від парового тартака у 
вигоді до деревообробного заводу у старому мізуні. Ця залізниця працювала на 
кінській тязі – колоди завантажувались на платформи, які тяглись кіньми по рейках. 
створення паротягів, пристосованих до вузькоколійних залізниць, з часом дозволило 
замінити кінську тягу на парову. 
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після тривалого проектування, погоджень і оцінювання вартості, у 1913-му році 
розпочинається будівництво вузькоколійки вздовж ріки свіча з вигоди до присілку 
людвиківки обабіч села мислівка. однак, перша світова війна перервала 
будівництво. відновлення і дальша розбудова вузькоколійної залізниці розпочались 
уже після падіння австрійської імперії та встановлення влади речі посполитої 
польської у 1918-му році. тоді ж розпочато роботи зі створення вузькоколійної 
гілки вздовж ріки мізуньки. раптова смерть барона нормана поппера у 1924-му 
році, ненадовго зупинила будівництво. проте, згодом, його компанія перейшла у 
власність британської фірми «сільванія», яка продовжила розбудову вузькоколійної 
залізниці та її інфраструктури. До 1939-го року загальна довжина колій вигодської 
вузькоколійної залізниці становила 65 кілометрів.
після закінчення Другої світової війни, радянська влада встановлює план на 
видобуток дерева – 700 тисяч кубометрів річно! а для їх вивозу потребується 
розширення вузькоколійки, яка на початок 1960-х років досягає довжини 170 
кілометрів. однак, ліс є ресурсом, хоча й поновлюваним, але вичерпним, і уже до 
кінця десятиліття площі придатних для експлуатації лісів вичерпались. виробництво 
деревини йде на спад, а «лісова залізниця» втрачає свою рентабельність – 
її починають розбирати. До 1990-го року довжина вигодської вузькоколійки 
скоротилася до 135-ти кілометрів. 
після розпаду радянського союзу вигодську вузькоколійку продовжують 
скорочувати, проте, найбільшої шкоди їй завдала руйнівна повінь 1998-го року. вона 
знищила більшу частину залізниці, яку вже не відновлювали за відсутністю потреби. 
у 2000-му році деревообробне підприємство «уніплит» відновило мізунську гілку 
вузькоколійки, яка функціонує й по сьогодні.
нині ця гілка карпатської вузькоколійки використовується для перевезення 
робітників тов «уніплит» до лісу, проте вона ще слугує унікальним туристичним 
об’єктом. атракція «карпатський трамвай» стає все більш популярною серед 
туристів, які, мандруючи нею, знайомляться з дивовижними принадами вигодської 
природи – краєвидами, водоспадами, мають змогу попити цілющої мінеральної води 
безпосередньо з джерела, побачити на власні очі болото Ширковець тощо.
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Комісія дорожнього руху спостерігатиме за перехрестям зі жвавим 
рухом протягом 30 хвилин та намагатиметься відповісти на запитання:
• скільки транспортних засобів (легковиків, вантажівок, автобусів) проїхало за останні 

30 хвилин?
• скільки транспортних засобів зупиняється одночасно біля світлофора, де відбувається 

найбільший викид забруднювальних речовин у повітря?

• скільки автомобілів мають одного пасажира?

Змоделюйте найбільш раціональне та ефективне використання автомобілів.

Комісія з паркування спостерігатиме за ситуацією з паркуванням у центрі міста. 
спробуйте відповісти на такі запитання:
• Де та яким чином здійснюється паркування автомобілів?

• чи заважають місця паркування автомобілів руху пішоходів, чи створюють проблеми 
для руху транспорту або займають територію дитячих майданчиків, парків тощо? 

наведіть приклади

• чи є місця, де автомобілі припарковано не за правилами?

• скільки водіїв дотримуються правил паркування?

Комісія з відходів та санітарного нагляду відвідає густонаселений район поблизу 
школи та з’ясує наступне:

• скільки покинутих автомобілів у вашому районі?

• який стан покинутих автомобілів? (Зробіть фотографії або записи ваших вражень).

• чи є місця за межами міста або селища, де можна знайти покинуті автомобілі?

• чи є підприємство, що займається вивезенням та/або ремонтом старих автомобілів?

• чи ваше місто або селище вживає заходів щодо вирішення проблеми покинутих та 
старих автомобілів? яких саме?

Комісія з охорони довкілля їде на перехрестя зі жвавим транспортним рухом, 
автобусну станцію або в гараж, щоб оцінити:

• якість повітря

• рівень шуму

• небезпеку для мотоциклістів, велосипедистів, пішоходів, пасажирів громадського транспорту

Детальні записи ведіть будь ласка на окремому аркуші.
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поширюється мода на спільне користування автомобілями. наприклад, у Швейцарії 
36000 осіб є співвласниками близько 1400 автомобілів, для яких відведено 800 
спеціальних місць паркування. крім того, запроваджується практика оптимального 
використання транспорту – поєднання залізничного та автомобільного. такий 
спосіб привабливий для користувачів, оскільки в рамках заохочення користування 
залізничним транспортом виділено 250 паркувальних місць поблизу залізничних 
станцій.

гібриДний автомобіль
виробництво нового покоління гібридних автомобілів є багатообіцяючою пропозицією. 
Гібридний автомобіль поєднує в собі двигун внутрішнього згоряння та електричний 
мотор, що збільшує ефективність споживання  палива та істотно знижує викиди 
вихлопних газів. коли автомобіль зупиняється, двигун автоматично вимикається, а під 
час руху або застосування гальма використовується кінетична енергія для зарядження 
батареї. одна з найбільших переваг гібридного автомобіля — відсутність потреби у 
новій інфраструктурі заправок.

нові виДи Палива
використання нових видів палива, наприклад, етанолу або водню, є частиною плану 
досягнення чистішого процесу заправлення паливом. етанол утворює вихлопні гази, 
що складаються з водяних парів та CO2, вихлопні гази водню містять тільки водяні 
пари. найбільший недолік цих видів палива полягає в необхідності будівництва 
нової інфраструктури заправок. безпечне використання водню як палива у двигунах 
є проблемою, яка має бути вирішена. Двигуни, що працюють на природному газі і 
успішно замінюють забруднюючі дизельні двигуни, були винайдені  в багатьох країнах 
Центральної  та східної Європи та використовуються автобусними парками цих країн.

економне сПоживання Палива
Ще донедавна твердження про автомобіль, який споживатиме тільки 3 л палива на 100 
км, звучало б неймовірно. члени організації «Грінпіс» довели протилежне, коли завдяки 
технічним вдосконаленням їм вдалося знизити споживання автомобільного палива 
вдвічі. сьогодні на ринку представлено декілька моделей автомобілів, які споживають 
паливо достатньо ефективно.
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поширюється мода на спільне користування автомобілями. наприклад, у Швейцарії 
36000 осіб є співвласниками близько 1400 автомобілів, для яких відведено 800 
спеціальних місць паркування. крім того, запроваджується практика оптимального 
використання транспорту – поєднання залізничного та автомобільного. такий 
спосіб привабливий для користувачів, оскільки в рамках заохочення користування 
залізничним транспортом виділено 250 паркувальних місць поблизу залізничних 
станцій.

економне сПоживання Палива
Ще донедавна твердження про автомобіль, який споживатиме тільки 3 л палива на 100 
км, звучало б неймовірно. члени організації «Грінпіс» довели протилежне, коли завдяки 
технічним вдосконаленням їм вдалося знизити споживання автомобільного палива 
вдвічі. сьогодні на ринку представлено декілька моделей автомобілів, які споживають 
паливо достатньо ефективно.
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витрати енергії у 
трансПортниХ ЗасобаХ 

ріЗного тиПу

енергія, Потрібна Для ПоДолання 1 км

транспортний засіб
необхідна енергія

калорії скибки хліба

велосипед 22 1

пішки 62 3

автобус/поїзд 550 25

автомобіль 1 200 55

Гелікоптер / літак 170 000 + 7 800 +
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міжнароДний День 
велосиПеДа 373737

світ значно змінився завдяки застосуванню автомобілів як засобу переміщення людини. 
більшість людей мало усвідомлюють, наскільки мобільність залежить від застосування фізичних 
зусиль, коли ми ходимо пішки або їздимо на велосипеді. тридцять років тому виробники 
автомобілів передбачали, що їхні дітища замінять велосипеди та стануть найважливішим  у світі 
засобом особистого пересування. але цей прогноз не справдився.

нині у світі вдвічі більше велосипедів, ніж автомобілів, і з кожним роком виробляється майже 
втричі більше «двоколісників». лише в азії за допомогою велосипедів пересувається більше 
людей, ніж на світі існує автомобілів.

26 травня в усьому світі відзначається міжнародний День велосипедиста. у світі у цей 
день «веломани» залишають автівки та пересідають на двоколісний транспорт. у порівнянні з 
україною, за кордоном велосипеди використовують частіше. наприклад, у нідерландах кожен 
звичайний житель має в будинку по кілька велосипедів. а в деяких країнах велоспорт набув 
статусу національного. пояснення цього дуже просте — в одних країнах сприятливіші кліматичні 
умови, в інших — розвиненіша інфраструктура — мережа велодоріг, велосипедних світлофорів. 
чого, на жаль, немає в україні. 

у Данії, Франції, німеччині, Швеції, нідерландах користування велосипедами у містах 
заохочувалося з 1970-х років. 33% голландців віддають перевагу велосипеду як 
транспортному засобу. кількість велосипедистів у таких містах, як оденсе і копенгаген 
(Данія), базель (Швейцарія) та Ганновер (німеччина) становить 20-25% від загальної 
кількості населення.

у великому місті автомобілі та велосипеди пересуваються приблизно з однаковою середньою 
швидкістю. За наявності спеціальної доріжки велосипедист, уникаючи транспортних заторів, часто 
може дістатися до пункту призначення швидше за автомобіль.
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Показати	цінність	традиційного	сільського	господарства;
•	 Ознайомитись	із	прикладами	використання	недеревинних	продуктів	лісу	в	сільському	

господарстві;
•	 Показати	переваги	традиційних	методів	виробництва	традиційних	продуктів	

харчування	(молочних	продуктів);
•	 Вказати	на	причини	зменшення	чисельності	джмелів	і	бджіл	і	способи,	що	запобігають	

цьому;
•	 Ознайомити	учнів	із	продуктами	бджільництва.
сезонність: осінньо-зимовий	сезон	
кількість годин: 3
Де і у який спосіб проходить заняття: у	приміщенні.	Далі	варто	зробити	екскурсію	у	одну	
з	приватних	садиб,	щоб	познайомитися	з	особливостями	традиційної	кухні,	домашньої	
консервації.	Якщо	в	учнів	немає	застережень	щодо	можливих	укусів	від	бджіл,	варто	
відвідати	пасіку,	та	спостерігати	за	бджолами.	
матеріали для вчителя: скляна	тара	та	зразки	молочних	продуктів	для	дослідів;	набір	
для	дослідів	заготувати	за	3	дні	до	заняття:	1)	банка	зі	свіжим	молоком;	2)	банка	зі	
свіжим	молоком	з	додаванням	1	ложки	закваски	або	кислого	молока;	3)	банка	зі	свіжим	
молоком	з	додаванням	1	ложки	кефіру;	кожну	банку	накрийте	марлею;	різні	упаковки	з-під	
кислого	молока,	кефіру,	йогуртів	та	інших	молочних	продуктів;	інформація	про	традиційні	
продукти,	притаманні	Прикарпатській	місцевості	(чорниця,	брусниця,	гриби,	мед,	інші	
продукти	лісу);	порожня	рамка	з	вулика	і	рамка	зі	стільниками,	різні	види	бджолиних	
продуктів	(мед,	перга,	прополіс,	віск,	бджолиний	клей	тощо),	перга,	або	квітковий	пилок;	
запис	«Польоту	джмеля»	Римського-Корсакова;	тексти	«Роль	молока	для	народів	світу»,	
«Чистота	у	вуликах»,	«Продукти	бджільництва»
матеріали для учня: Картка	38,	39,	40,	для	роботи	на	галявині	або	в	парку	–	каремати,	
лупи,	диктофон,	довідники	бджіл,	письмове	приладдя	

встуП
життя у карпатах – справжній дарунок від бога! тут є усе необхідне для його мешканців: 
кришталево-чисті ріки, повні риби, ліси, у яких бігає та літає вдосталь дичини, ягідні галявини, 
а ще гриби, які тут ростуть, здається, скрізь. відсутність продуктових крамниць у давнину не 
була проблемою для горян, тож і тепер, харчуючись дарами природи, людина може почуватися 
ситою і найголовніше – цілковито щасливою від перебування у гармонії з природою і споживання 
екологічно-чистої, органічної їжі. у лісах Долинщини, а особливо вигоди зростають екзотична 
журавлина, ґоґодзи (брусниця), афини (чорниця), малина, медведюхи (ожина), калина, що у 
руках місцевих газдинь перетворюються в запашні джеми, сиропи та компоти, із грибів готується 
практично усе: від салатів і зуп до грибної ікри та начинки до голубців. а чого немає у дикій природі, 
горяни вирощують самі, адже уявити собі щоденний раціон без картоплі, буряка, квасолі, капусти 
чи кукурудзи, сьогодні неможливо.

ХіД Заняття 
наголосіть учням, що свого часу ліс був для місцевих мешканців – представників племені бойків – територією 
для започаткування лісництва. основними, і чи не єдиними, заняттями бойків були випас волів і заготівля сіна. 
на відміну від своїх карпатських сусідів – лемків та гуцулів, бойки, практично, не розводили овець, а натомість 

Заняття 17
ліс та їжа:  

органічний Зв’яЗок 
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– велику худобу  – волів. вони були й основною тягловою силою, що використовувалась на господарстві. окрім 
всього, бойки здавна були землеробами. під ріллю тут використовувалися не тільки долини річок, а й гірські 
схили та лісові масиви. типовим був підсічно-вогневий спосіб освоєння земляних ділянок – ліс викорчовували і 
спалювали, а землю скопуванням мотикою і далі орали.

і зараз місцеві мешканці не уявляють свого життя без земельних ділянок, які переважно дають змогу 
вирощувати органічну сільськогосподарську продукцію. а місцеве тваринництво гарантує виробництво 
високоякісного молока, що за жирністю, поживними речовинами значно перевищує молоко промислового 
виробництва.

напередодні цього заняття проведіть з учнями такий дослід «виготовлення молочних продуктів»:

крок 1. За три дні до заняття підготуйте 4 банки об’ємом 0,25 – 0,5 л, заздалегідь підписавши  їх 
(краще восковим олівцем). налийте в кожну приблизно по 1 склянці:

• банка № 1 (свіже молоко);

• банка №2 (свіже молоко з додаванням закваски або 1 ложки кислого молока);

• банка № 3 (свіже молоко з додаванням 1 ложки кефіру);

• банка № 4 (пастеризоване молоко).

накрийте банки марлею і поставте у тепле темне місце.

крок 2. За три дні:

• порівняйте вміст банок за запахом та консистенцією.

Чим	він	відрізняється?

• поволі нагрівайте молоко, що скисло, у відповідному посуді, щоб утворився сир.

Як	висока	температура	впливає	на	кисле	молоко?

Що ми знаємо про молоко?
Поясніть	учням,	що	в	багатьох	країнах,	наприклад	у	європейських,	молоко	і	молочні	продукти	займають	важливе	
місце	в	харчовому	раціоні	населення.	А	для	деяких	народів	(наприклад,	для	східноафриканського	племені	масаїв)	
воно	є	основною	їжею.	Деякі	ж	народи,	наприклад	китайці	та	японці,	ставляться	до	молока	з	огидою,	вважаючи	
його	одним	з	тваринних	виділень.	Індіанці	—	корінні	мешканці	Америки	—	не	пили	тваринного	молока.	Цей	звичай	
започаткували	європейські	переселенці.	Для	ряду	землеробських	народів	молоко	є	символом	благополуччя.

Зауважте, що, на жаль, зважаючи на загальну доступність молока, його якість безперервно погіршується. 
промислове розведення молочної худоби, широке використання комбікормів з біологічними домішками, у 
тому числі отриманими з відходів переробки тваринницької продукції, транспортування, переробка, сепарація 
(знежирення), гомогенізація, пастеризація і стерилізація молока, а також введення в нього харчових домішок 
ведуть до того, що молоко і молочні продукти на нашому столі стають все менш повноцінними з дієтичної точки 
зору, а їх смакові якості погіршуються. останніми роками лікарі стали частіше реєструвати випадки алергії, 
викликаної вживанням молочних продуктів. тому краще вживати молоко, мінімально піддане промисловій 
переробці. оптимальним рішенням є отримання молока безпосередньо від виробника з екологічно чистого 
району. проте з санітарної точки зору не рекомендується пити молоко, отримане від невідомого виробника, без 
кип’ятіння, оскільки деякі захворювання корів приховують небезпеку і для людини, а при транспортуванні не 
виключена можливість потрапляння в молоко хвороботворних мікробів.

покажіть учням різні упаковки з-під кислого молока, кефіру, йогуртів та інших молочних продуктів. попросіть 
учнів ознайомитися з інформацією про склад і цінність цих продуктів, що надрукована на етикетках, і 
проаналізувати її. Запитайте в учнів:
•	 Які	з	цих	компонентів	є	домішками?
•	 Чи	є	крохмаль	або	желатин	в	сільському		кислому	молоці?
•	 Які	переваги	виробництва	кислого	молока,	кефіру	і	сиру	в	домашніх	умовах	і	чому	краще	купувати	молоко	

безпосередньо	у	виробників	або	ж	непастеризоване	і	нестерилізоване?
•	 Які	«практичні	міркування»	примушують	нас	купувати	кисломолочні	продукти	в	магазині? (економія 

часу, зручна упаковка, додаткові смакові добавки тощо).

розкажіть, що в економічно розвинених країнах дедалі більше людей з міркувань безпеки власного здоров’я 
переходять з коров’ячого молока і виготовлених з нього промисловим способом сирів на козине, буйволяче і 
кобиляче молоко, бринзу, овечі і козині сири, а також на молочні продукти, вироблені традиційними способами 
в екологічно чистих районах, або ж на замінники коров’ячого молока і молочних продуктів: кокосове і соєве 
молоко, соєвий сир тощо.

розкажіть учням про те, що вегетаріанці не їдять твердих сирів. Запитайте у них, чи знають вони чому? 
(Для виробництва таких сирів використовується травний ензим шлункового соку телят або ягнят, так званий 
«сичужний фермент»).
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Запитайте в учнів:
•	 Чи	можуть	вони	розрізнити	види	сирів	(з	плісенню,	бринзу,	гомогенізуючі,	плавлені,	тверді)?
•	 Які	з	них	робляться	без	домішок?	Від	чого	залежать	їх	смакові	і	харчові	якості?

після цього обговорення за можливості відвідайте приватну садибу, де виготовляють домашні молочні продукти 
та готують традиційні страви.

після того, коли учні відвідали приватну садибу, вони вже матимуть певне уявлення про бойківську кухню та 
про те, які продукти харчування, пов’язані з лісом місцеві мешканці використовують. Зверніть увагу учнів, що 
багато продуктів рослинного походження, а також гриби походять з лісу. найбільше шкоди лісовим ягодам 
задає «масовий збір врожаю» з метою промислової заготівлі. Зазвичай у цих випадках для зривання брусниці 
та чорниці використовують чесала – інструменти, що буквально зчесують ягоди, при цьому незворотно 
пошкоджують листяний покрив і стебла. місцева екзотична журавлина потребує особливо дбайливого 
ставлення – хоч ця ягода дуже корисна, проте занесена до червоної книги україни і краще не зривати її, тим 
більше , що росте вона в заповідних місцях – на болотах лисак та Ширковець. 

місцеві сади рясно родять яблука та груші. тому сухофрукти є ще одним дуже популярним місцевим продуктом. 

традиційне тваринництво дозволяє вирощувати свиней, що дають високоякісне м’ясо. 

приготовлені з домашньої свинини страви мають справді чудовий смак та приємний запах. нежирна 
(мармурова) свинина є результатом правильного годування свиней. свинку вигодовують дрібною картоплею, 
кормовим буряком, бобами. соняшникова олія, що зараз дуже активно використовується у домашній кулінарії, 
ще в середині 20 ст. була рідкісним продуктом для мешканців регіону. натомість популярною була олія льняна –  
нею приправлялися страви, змащувалася випічка. але найбільш звичним у приготуванні ситних (непісних) 
повсякденних та святкових страв у селах прикарпаття було свиняче сало (солонина) та смалець. Щоб свинина 
була жирною її  вигодовують відходами з домашнього столу та пшеницею / хлібом. З відгодованої таким чином 
свині виходить до 50 кг сала.

а побічним фактором промислового виробництва свинини є величезна кількість гною та сечовини. помилково 
вважати, що відходи свинарника можна безпечно використовувати в якості природних добрив. насправді 
свиняча сеча у великій кількості випалює поля і робить їх не придатними до засівання на довгі роки. одним 
з виходів, перетворення свинячого гною у добриво є використовування свинячого гною як біопалива, а вже 
очищеного гною – як удобрення для полів. прикладом може бути біогазова станція «Даноша» у сусідньому з 
Долинським районі івано-Франківської області – калуському.

ознайомте учнів з прикладами грибів, ягід та горіхів. 

ДомашнЄ ЗавДання 
• на наступне заняття знайдіть рецепт одної з місцевих традиційних страв. скористайтеся бланком рецепту 

у Зошиті учня еко-школи. 

• Заплануйте організацію виставки домашньої консервації та місцевих страв, приготовлених на основі 
здобутих рецептів.

ПроДовження Заняття
тісний зв’язок з місцевою культурою харчування мають медоносні бджоли. бджільництво є також важливою 
складовою сільського господарства на Західній україні.

тему бджільництва продовжіть міні-лекцією.
Здавна бджола в україні вважається священною комахою. Це не може не викликати цікавість, 
здивування, навіть, острах. спостерігаючи за життям бджолиної сім’ї, людина знаходила в ньому 
багато повчального і для себе. не дивно, що в народі стільки приказок про бджолину працьовитість, 
рішучість, з якою вони захищають своє житло від сторонніх посягань і, звичайно ж, про мед. 
минали часи, і бджола ставала більш зрозумілою, люди почали тримати її у саморобних житлах, 
поближче до свого дому. у народі вважають, що саме Зосима і саватій навчили людей правильно 
утримувати свою пасіку. саме за життя цих святих, у п’ятнадцятому столітті, крилаті трудівниці 
почали «приручатись». тому і не дивно, що на іконах вони зображені з різним пасічним знаряддям 
того часу: драбиною, мотузкою,  навіть, сокирою чи ножем. і сьогодні — на пасіці нічого робити не 
тільки людині з брудними руками чи в брудному одязі, а і з брудними думками.
бджільництво — галузь сільського господарства, яка займається розведенням бджіл, 
отриманням меду, воску та інших продуктів. бджільництво використовується для запилення 
сільськогосподарських рослин з метою підвищення врожайності. продукти бджільництва також 
застосовують в медицині, фармакології, тощо.
історія бджільництва своїм корінням сягає сивої давнини. на території русі бджільництво як 
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промисел простежується з х ст. розвитку бджільництва  сприяли природні та кліматичні умови, 
достаток медоносів у лісових масивах, луках і степах. До появи цукру мед був єдиним солодким 
продуктом для людини. віск широко застосовувався  в побуті для освітлення і здійснення релігійних 
обрядів. бджільництвом у той час займалися майже всі селяни. мед і віск відігравали велику роль у 
торгівлі київської русі з країнами Європи і Грецією. найбільш відомі бджолярі:
• петро прокопович (1775-1850) – основоположник раціонального бджільництва. Зробив низку 

видатних винаходів, які мали велике значення для розвитку світового бджільництва.
• василь ващенко (1850-1918) – один з найвизначніших діячів українського бджільництва. 

розробив оригінальні протироєві методи, зробив великий вклад у вдосконалення конструкції 
вулика, активно поширював передові знання свого часу.

• микола вітвицький (1764-1853) – український дослідник, автор фундаментальних посібників з 
бджільництва, створив розбірний «дзвоноподібний вулик», який максимально відповідає біології 
розвитку бджолиної сім’ї.

основним продуктом бджільництва є мед. крім меду також виробляють віск, прополіс, маточне 
молочко, бджолину отруту. розрізняють квітковий, падевий і змішаний мед. мед падевий буває 
рослинного і тваринного походження. За технологічною ознакою мед буває відцентровий і 
стільниковий.
україна входить до п’ятірки провідних «медових держав» як за валовим обсягом виробництва, так 
і за споживанням цього продукту на душу населення. усього людей, які займаються розведенням 
бджіл і виробництвом меду, близько 700 тис. — 1,5% населення країни.

Дискусія
поясніть учням, що, не зважаючи на загальну пошану до бджіл і джмелів та відчутну користь від їх 
праці, чисельність цих комах постійно знижується. Деякі види вимерли, іншим загрожує знищення, і вони 
«прописалися» на сторінках червоної книги. Задайте такі запитання:

•	 Чому	так	відбувається?	(Зменшення поживної бази цих комах — зелених насаджень у містах і селищах, 
забруднення навколишнього середовища, урбанізація і зростання дорожньої мережі; відкриття меж, 
випалювання стерні, панування монокультур у структурі сільськогосподарських площ, неконтрольоване 
використання хімічних засобів захисту рослин, а також вживання інсектицидів у лісовому господарстві).

•	 Які	можуть	бути	результати	цього? (у ряді районів чисельність бджіл і джмелів зменшилася настільки, 
що їх недостатньо для нормального запилення рослин. З цим була пов’язана небезпека зниження врожаю 
на полях, наприклад, які засіяні гречкою, рапсом, люцерною або конюшиною, і садів, оскільки майже 
всі плодові дерева і чагарники запилюються комахами. можуть зникнути і деякі дикорослі рослини, які 
обпилюються комахами, що становить небезпеку для нормального існування екосистем).

•	 Що	можна	зробити? (культурні рослини, що розводяться в оранжереях  і парниках, зокрема перець і 
помідори, можна опилювати шляхом переселення в ці місця земляних ос. Фермери і садівники можуть 
домовитися з господарями пасік про установку вуликів поблизу садів і полів на час цвітіння культур, які 
потребують запилення. у певний час бджолярі можуть перевозити вулики в місця, багаті медоносними 
рослинами, наприклад, на різнотравні луки або в липові ліси).

у результаті обговорення цих питань учні повинні дійти висновку, що бджоли і джмелі виконують дуже важливу 
роль як у сільському господарстві, так і в екосистемах загалом, сприяючи розмноженню більшості видів диких і 
культурних рослин та збільшенню  біологічної різноманітності. вони є невід’ємною частиною природного циклу, 
без них навколишній світ став би набагато біднішим.

Що ми знаємо про бджіл?

попросіть учнів доповнити відомості, отримані зі вступу і при обговоренні попереднього питання, власними 
даними, спостереженнями і досвідом.

на цьому етапі при обговоренні треба одержати відповіді на такі запитання:

•	 Де	і	коли	найчастіше	зустрічаються	бджоли?

•	 Чи	бачив	хто-небудь	з	учнів	кубла	земляних	ос	або	осині	кубла	в	дуплах	дерев,	у	сараях,	інших	місцях?	Як	
вони	виглядали?

•	 Хто	є	природними	ворогами	бджіл?	(Шершні,	деякі	оси,	серед	птахів	—	щурки	і	деякі	інші	види,	а	також	
крупні	ссавці,	здатні	дістатися	до	меду.	В	цілому	чим	більше	тварина,	тим	більшого	збитку	вона	може	
заподіяти	бджолиній	сім’ї).

•	 Чи	доводилося	кому-небудь	бувати	на	пасіці,	чи	бачив	хто-небудь,	як	виглядає	вулик	зсередини,	як	
поводяться	бджоли,	коли	вони	у	вулику	і	біля	нього	(вартуючи	на	вході;	«танці»	бджіл,	якими	вони	
показують	місця,	багаті	нектаром;	викидання	сторонніх	предметів	з	вулика),	як	бджолярі	женуть	мед?
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на луках

у сонячний літній день відвідайте квітучу луку, сад, парк або інше місце, де квітнуть рослини. 

попросіть учнів не лякати комах і не ловити їх. розділіть клас на групи по 2-3 людини і підберіть для цих груп 
місця для спостережень. попросіть учнів уважно постежити за тим, як комахи, в першу чергу бджоли і джмелі, 
збирають нектар і пилок. Для спостережень за цим процесом у деталях та щоб краще зрозуміти будову тіла цих 
комах, слід використовувати лупи. 

спробуйте визначити видову приналежність якомога більшого числа бджіл, відрізняючи медоносних бджіл 
від земляних ос (за формою тіла, забарвленням і розміром). Підрахуйте,	скільки	і	яких	видів	бджіл	та	
ос	годуються	на	кожному	зі	спостережних	пунктів?	Які	рослини	вони	відвідують	частіше	за	все?	Які	
характерні	особливості	квіток	і	суцвіть	цих	рослин (сильний запах, яскраве або контрастне забарвлення 
тощо)? Що,	на	думку	учнів,	сильніше	привертає	комах:	забарвлення	квіток	або	їх	запах?	Огляньте	так	звані	
«кошики»	на	задніх	лапках	бджіл	—	порожні	вони	або	ж	є	прилиплі	до	них	пилкові	зерна? спробуйте записати 
на диктофон дзижчання різних видів бджіл і джмелів.

послідовно відтворіть запис дзижчання комах, а потім запис музичного твору «політ джмеля». скільки 
часу знадобиться учням, щоб зрозуміти, який з них є записом справжніх звуків комах, а який їх музичною  
інтерпретацією? попросіть учнів поділитися враженнями від порівняння цих двох записів.

наскільки ви уважні?
вивчіть структуру осередків бджолиних стільників. попросіть учнів відповісти на наступні питання: 

•	 Скільки	осередків	налічується	на	100	см2	медових	стільників	і	якої	вони	форми?

•	 Чому	на	поперечному	зрізі	осередку	стільники	мають	шестикутну	форму,	а	не	квадратну,	округлу	або	
яку-небудь	іншу?	Чи	було	це	пов’язано	з	оптимальним	використанням	простору	і	будівельного	матеріалу	
для	стільників,	а	також	із	зручним	доступом	до	осередків?	Яка	суть	цього	зв’язку?	Що	є	доступом	до	
осередків?

•	 Намалюйте	на	дошці	поперечний	зріз	ділянки	медових	стільників,	а	поряд	з	ним	—	як	він	виглядав	би,	
якби	осередки	були	круглої	або	квадратної	форми.	Більше	або	менше	площі	і	матеріалу	знадобилося	б	
для	створення	стільників	з	осередками	форми,	відмінної	від	шестигранної,	при	збереженні	їх	мінімальної	
ширини?

ознайомте учнів з прикладом «чистота у вулику», а потім роздайте їм завдання «продукти бджільництва».

Додаткова інформація
• якщо недалеко від школи є бджільницьке господарство або пасіка, відвідайте їх.
• організуйте шкільний конкурс малюнків, плакатів, творів про бджіл та мед.
• Запропонуйте учням виготовляти та вживати йогурти та сири.

ресурси для вчителя 
роль молока для народів світу

коли ми говоримо про молоко, то маємо на увазі, передусім, коров’яче молоко, 
оскільки саме на нього доводиться велика частина споживаних людством молока 
і молочних продуктів. проте у ряді країн, наприклад в італії та індії, значна частка 
молочних продуктів виробляється з молока буйволів. овече молоко і вироблені 
з нього сири популярні у Європі, тоді як в країнах середземномор’я  великим 
попитом користуються козяче молоко і козячі сири. лапландці п’ють молоко 
північного оленя, перуанці — лами, деякі арабські племена — верблюже, а 
монголи і інші кочові народи Центральної азії — кобиляче (кумис).
молоко з’явилося на столі людини після зародження кочового скотарства близько 
одинадцяти тисяч років тому. імовірно, тоді ж випадково були відкриті і процеси 
природного скисання молока, його згущування і сироутворення, а також пов’язані 
з цим можливості зберігання, переробки і використання цього цінного продукту.
молоко складається з води, жирів, вуглеводів, білків і мінеральних солей, а в 
кумисі міститься ще і етиловий спирт. у молоці різних тварин ці компоненти 
містяться в різній пропорції. склад молока помітно позначається на його 
харчових і смакових якостях. З цієї причини, а також залежно від доступності і 
ціни, в різних куточках планети використовують молоко тих або інших тварин.
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чистота у вуликах
бджолина сім’я налічує близько 50 тисяч особин, що живуть разом у тісноті. 
але при цьому сім’я підтримує в своєму «будинку» винятковий порядок: вона 
здатна регулювати температуру і вологість, вентилювати вулик, викидати з нього 
чужорідні предмети, сміття і трупи загиблих комах, а також, що теж важливо, 
запобігати розмноженню паразитів і мікробів, які становлять небезпеку не тільки 
для самих бджіл, але і для їх харчових запасів. бджоли запасають мед на той час, 
коли рослини перестають цвісти і джерела нектару тимчасово вичерпуються. мед 
— основна їжа бджіл, і звичайна бджолина сім’я завжди має в запасі від 7 до 45 
кг цього продукту. Для зимівлі бджолиній сім’ї потрібно 20-25 кг меду. як джерело 
білка бджоли використовують квітковий пилок, запаси якого у вулику коливаються 
від 500 г до 7 кг. мед і квітковий пилок — основна їжа бджіл, яку вони запасають у 
стільниках.
проте солодкий мед, а також багатий білками і жирами квітковий пилок 
представляють інтерес як їжа і для інших тварин. тому захист своїх запасів від 
більш крупних тварин, а також від паразитів украй важлива для бджолиної сім’ї.
при обороні робочі бджоли жалять своїх супротивників. навіть взимку, коли 
бджоли не літають, вони вміють захищатися. бджолиний рій збирається в 
щільний клубок з жалами назовні і стає схожим на їжака. так бджоли змушують 
відступити голодного нападника. 
чистота вулика дуже важлива для бджіл. якщо засунути під кришку вулика 
травину або соломинку, то вже за п’ять хвилин вони будуть викинуті через вічко. 
більш того, якщо розміри чужорідного предмета дозволяють бджолі летіти з 
ним, він буде віднесений від вулика на відстань не менше 15-20 м. якщо ж цей 
предмет дуже важкий, бджоли спробують відтягнути його від вулика волоком по 
землі хоча б на декілька метрів. сторонні предмети бджоли зазвичай викидають з 
вулика за принципом «естафети», передаючи  їх одна одній. 
крім того, бджоли мають інший санітарний засіб — смолу, яку вони збирають з 
тополь або сосон. речовина, яку бджолярі називають прополісом, або, інакше 
кажучи, бджолиний клей, слугує для захисту вулика. причому ця речовина 
виконує декілька функцій. по-перше, в ньому містяться терпени, які вбивають 
мікроби або уповільнюють їх розвиток. по-друге, прополіс служить як шпаклівка 
для закладення будь-яких щілин і нерівностей, куди могли б потрапити бактерії, 
завестися цвіль або поселитися дрібні комахи. Ця ж «шпаклівка» робить 
внутрішню поверхню вулика більш гладкою і зручною для життя бджіл. 
життя робочої бджоли влітку продовжується близько 6 тижнів. отже, в період 
літньої активності смертність у бджолиній сім’ї середнього розміру може 
перевищити тисячу особин на день. але на землі, недалеко від вічка, за день 
рідко можна побачити більше однієї-двох мертвих бджіл. найчастіше бджоли 
гинуть поза вуликом. результати лабораторних досліджень показали, що старі 
бджоли можуть стати жертвою ряду захворювань, у тому числі і заразних. те, що 
більшість бджіл вмирає далеко від вулика, можливо, свідчить про те, що це — 
один з механізмів захисту колонії від таких хвороб. якщо бджола вмирає у вулику, 
її труп сприймається як чужорідне тіло. робочі бджоли витягають його через 
вічко, а остання з них відносить його на значну відстань від вулика і там викидає. 
поведінка бджіл пов’язана не стільки з очищенням вулика і прилеглої території, 
скільки з тим, щоб працювати, не забруднюючи їх.

Копалінські	Владислав.	Коти	в	мішку,	або	Дещо	з	історії	понять	і	предметів.	—	Варшава:	Видавництво	Повшехне,	1993.
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одним з основних продуктів бджільництва є мед - продукт переробки бджолами нектару або 
виділень рослинного (медвяна роса) чи тваринного (виділення тлі, червців) походження. 
ботанічні сорти меду залежать від рослин, з нектару яких бджоли його виробляють. 

в україні відомо понад 20 сортів. основні з них: білоакацієвий, гречаний, соняшниковий, 
липовий, вересовий, ріпаковий тощо. у більшості випадків бджоли виробляють змішаний 
мед, оскільки, як правило, збирають нектар з кількох нектароносів.

натуральний мед має приємний запах, тоді як у фальсифікованого він відсутній. Для того, 
щоб виявити домішки, в пробірку поміщають пробу меду, додають дистильовану воду і 
розчин добре розмішують. при цьому домішки осідають на дно. Домішки крохмалю можна 
виявити, додаючи до розчину меду в дистильованій воді кілька крапель йоду. при наявності 
крохмалю розчин забарвлюється в синій колір. 

якщо в меді є домішки крохмальної патоки, мед стає в’язким, тягучим не кристалізується. 
у водний розчин меду (1 частина води і 2 частини меду) крапають нашатирний спирт. 
при наявності крохмальної патоки такий мед біліє і випадає осад бурого кольору. крейду 
в меді виявляють, додаючи  в його розчин у воді кілька крапель будь-якої кислоти, при 
цьому з меду буде виділятися вуглекислий газ (розчин ніби закипає). натуральність меду 
визначають також за допомогою мікроскопа. Для цього на предметному склі роблять 
мазок меду. під малим збільшенням в натуральному меді буде видно кристали зірчастої 
та голчастої форм; кристали бурякового цукру мають форму великих брилок, інколи 
правильної геометричної форми.

картка

ПроДукти бДжільниЦтва
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віск
віск —  це секрет воскових залоз робочих бджіл, що розташовані в черевці на останніх 
нижніх чотирьох півкільцях. із воску бджоли будують стільники — основу свого гнізда. 

від однієї бджолиної сім’ї за рік одержують 1-2 кг воску. 

він є складовою частиною багатьох ліків, знаходить широке застосування  в різних галузях 
промисловості (зокрема, авіаційній), в косметиці, побуті. препаратами з воску полірують 
меблі, металеві та дерев’яні вироби.

ПроПоліс
прополіс (бджолиний клей) є розчинною в спирті смолянистою масою, зазвичай жовто-
зеленого або коричневого кольору. 

Якщо	бджоли	вбивають	усередині		вулика	те,	що	потрапило	до	нього,	то	відносно	
крупну	тварину	(мишу,	жабу	тощо),	вони	обліплюють	спеціальною	клеєвидною	
речовиною:	прополісом.	Внаслідок	цього	труп	муміфікується,	а	бджолина	сім’я	
позбавляється	неприємного	запаху	у	вулику	і	бактерій,	які	розкладають	труп.	Тому,	
можливо,	цю	речовину	назвали	«прополіс»,	що	означає	«захист	народу».	

якщо на скло або шматок паперу нанести 
декілька крапель прополісу і залишити його 
висихати, за деякий час вони покриються 
тонкою плівкою жовто-коричневого кольору. 
спробуйте змити її водою. Що відбувається 
з шаром прополісу на склі і папері? в цьому 
вигляді бджолиний клей використовується 
людиною як природний антибіотик і 
своєрідний еластичний та нерозчинний у воді 
«пластир» для лікування неглибоких ран, 
ударів, опіків, укусів комах тощо. прополіс 
не рекомендується використовувати людям, 
що страждають на алергію до бджолиних 
продуктів.
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бДжолиний Пилок
бджолиний пилок (перга) утворюється з прилиплих до тіла і ніжок бджіл зерен квіткового 
пилку. бджоли викачують їх у меду і нектарі, роблять кульки і у такому вигляді збирають в 
«кошики» на своїх задніх лапках. пилок багатий на білки і вітаміни.

бДжолине молочко
бджолине молочко виділяється верхньощелепними залозами бджіл-годувальниць 
(нелітаючих бджіл у віці від 5 до 15 днів).воно має високу енергетичну цінність і містить 
вітаміни та гормони.
Цим молочком бджоли-годувальниці годують личинок робочих бджіл і трутнів у перші 3-4 
дні їхнього життя, а личинку бджоли-матки (цариці) — в перші 5 днів, причому годування 
продовжується і тоді, коли вона починає відкладати яйця.

бДжолина отрута 
незважаючи на давнє використання бджолиної отрути в лікувальних цілях, вона майже не 
знаходить застосування в науковій медицині. Значною мірою це пояснюється болючістю 
ужалень і важкістю дозування при ужаленнях.
бджолиний підмор — тіла померлих медоносних бджіл використовуються в медицині для 
лікування різних хвороб. З бджолиного підмору виготовляють різноманітні  мазі, спиртові 
екстракти, тощо. 
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гриби
Гриби по праву вважаються найзагадковішими мешканцями карпат, адже ще донедавна 
науковці не могли визначитись чи віднести ці живі істоти до класу рослин, чи тварин, адже 
гриби мають ознаки обидвох класів. врешті їх винесли у окреме почесне Царство грибів. 
у Долинських лісах та на галявинах ростуть сотні різноманітних грибів, далеко не всі з яких 
можна вживати в їжу (загалом у карпатах нараховують до 300 видів грибів). тому, якщо 
ви не маєте навиків збирання грибів, радимо вирушати на тихе полювання з кимось із 
місцевих. правило №1 – сумнівні гриби зривати не можна, правило №2 – гриби слід зрізати 
ножем, а не викручуємо із землі, щоб не руйнувати грибницю, правило №3 – гриби «на зуб» 
не куштувати. перші гриби у горах з’являються вже у червні, але «офіційно» сезон збору 
грибів стартує у липні і триває аж до жовтневих заморозків.

харчовою цінністю гриби не поступаються м’ясу. вони напрочуд багаті мікроелементами 
(калій, кальцій, натрій, фосфор, магній, сірка, хлор), вітамінами (а, в, с, D, PP), 
мінералами та є потужним джерелом білку, недаремно їх називають «рослинним м’ясом». 

королем карпатських гір вважається білий гриб або боровик. місцеві його називають просто 
«гриб», бо усі інші гриби можуть навіть і не збирати, якщо є багато білих. чи смажений 
з цибулькою у сметані, чи у вигляді юшки з сушених грибів білий має неперевершений 
розкішний смак та аромат. він належить до грибів із найвищою харчовою цінністю, як 
маслюки, рижики та грузді (їх їдять у квашеному вигляді). 
високу харчову цінність мають також підберезовики, підосичники. лисички, сироїжки, 
підпеньки та моховики мають найменшу харчову цінність, але від цього не перестають бути 
менш смачними! 
Горяни готують з грибів майже усе: салати, соуси, грибну ікру, юшки, додають у голубці та до 
гарячих страв, тушкують, смажать, квасять, маринують, сушать.
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ягоДи
Долинщина – справжній ягідний клондайк. влітку, куди не глянь ростуть різні ягоди. ягідний 
сезон у червні починають дикі запашні суниці, у липні на лісових зрубах з’являється малина, 
афини, у серпні починають дозрівати ґоґодзи та ожина, а вересень – місяць екзотичної 
журавлини, а також лікувальних калини та шипшини.
смак та аромат лісових малини та суниці не зрівняється з їх городніми родичами. 
скуштувавши щойно зірвані в лісі ягоди, ви й самі усе зрозумієте. За вмістом корисних 
речовин лісові ягоди – це справжня вітамінна бомба. усі вони є джерелами антиоксидантів, 
мінералів та корисних вуглеводів, зокрема фруктози, яка є низькокалорійним замінником 
цукру і яку можуть споживати хворі на діабет. 

Найкориснішою	серед	лісових	ягід	вважається	чорниця,	яка	допомагає	зберегти	
зір	та	пам’ять,	протистоїть	раку,	знижує	холестерин.	Малина	допомагає	знизити	
жар	і	є	природним	замінником	аспірину,	а	також	підтримує	чоловічу	потенцію	та	є	
профілактикою	раку.	Багата	фолієвою	кислотою	ожина	особливо	корисна	вагітним	
або	жінкам,	які	планують	мати	дитину.	Суницю	корисно	їсти	людям	з	серцево-
судинним	захворюваннями,	вона	добре	виводить	холестерин	та	токсини.
Журавлину	радять	при	лікування	хвороб	шлунка	та	як	противірусний	засіб.	Калина	
багата	залізом,	тож	є	відомим	засобом	проти	анемії.	Ґоґодзи	допомагають	
впоратися	з	неврозами	та	анеміями,	будуть	корисними	при	лікуванні	застуд	та	
серцево-судинних	захворювань.	
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аФини (чорниЦі)
в домашніх умовах ягоду можна їсти присипану цукром, з вершками чи сметаною. З 
чорниці роблять морси, варення, джеми, вино, наливки, настоянки, компоти, мармелад. 
найкращий спосіб зберегти у чорниці всі вітаміни на зиму – перетерти свіжу ягоду з цукром 
у співвідношенні один до одного і в банках тримати у холодильнику. 

у чорниці міститься велика кількість потужних антиоксидантів. один із них – мелатонін – 
це гормон, який є сильним антидепресантом і протистоїть розвитку ракових пухлин, 
покращує імунні функції організму. але найприємніша його властивість – уповільнювати 
процеси старіння. Завдяки великій кількості антиоксидантів, при постійному вживанні 
ягоди чорниці до самої старості допоможуть зберегти добру пам’ять та ясний зір.

Допомагає чорниця при анемії, оскільки у ягодах супутником заліза є аскорбінова кислота, 
яка покращує  його засвоєння. чорниця – чудесний природний лік для очей. каротиноїди 
ягоди покращують зорову функцію, кровообіг у сітківці ока та загострюють нічний зір, 
оновлюють клітини сітківки. тому чорницю рекомендують включати в щоденний раціон тим 
людям, чия робота пов’язана із зоровою напругою, зокрема роботою за комп’ютером та 
водінням авто.
чорниця позитивно впливає на травну систему. вона допомагає і при закрепах, і при 
проносах, нормалізує травлення. чорницю рекомендують вживати при печії та гастритах 
з пониженою кислотністю. бактерицидні властивості ягоди усувають запалення нирок і 
сечостатевих шляхів. чорниця полегшує ниркові стани і допомагає позбутися геморою.

чорниця – справжня вітамінна бомба. вона багата  вітамінами а, с, в1, в2, в 6, рр, 
пектинами та мінеральними солями. афина - чи не єдина ягода, яка містить золото та 
срібло! Щоправда у вигляді мікроелементів. крім цих дорогоцінних металів, чорниця 
містить залізо, калій, кальцій, манган, фосфор, кобальт, цинк та селен. свіжі ягоди 
виводять з організму людини шкідливі радіоактивні сполуки.
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журавлина 
свіжі ягоди, а також сік, сироп, морс та варення з журавлини стимулюють виділення 
шлункового соку, тому їх використовують для лікування гастритів з пониженою кислотністю. 
крім того, щоденне споживання склянки соку чи сиропу журавлини знижує рівень 
«шкідливого холестерину» та піднімає рівень холестерину «сприятливого».
особливо цінна журавлина при лікуванні раку – вона зупиняє поширення і ріст ракових 
клітин. також журавлина перешкоджає утворенню тромбів та бляшок у судинах, 
нормалізуючи роботу серцево-судинної системи. Гіпотонікам не варто захоплюватися 
журавлиною, адже вона може сильно понизити артеріальний тиск.

журавлина – потужне джерело вітаміну с, а також містить вітаміни р, в1 та в2. у 
журавлині багато урсолової кислоти, яка генетично і за структурою близька до багатьох 
важливих гормонів. бензойна кислота, яка входить до складу ягід, має антисептичні 
властивості. ягоди та листки журавлини використовують при анемії та порушенні обміну 
речовин.

журавлина – рекордсмен за вмістом таніну. він збирає в організмі різні хвороботворні 
бактерії та виводить їх назовні. сік журавлини використовують при лікуванні респіраторних 
захворювань та грипу. він виводить шлаки та збиває високу температуру. велика кількість 
вітаміну с сприяє підвищенню імунітету та допомагає боротися з вірусами. Цікаво, що 
журавлиновий сік у декілька разів посилює дію деяких ліків, тому їх радять запивати соком 
із журавлини.

в україні журавлина росте лише у 5 областях: волинській, рівненьскій, житомирській, 
чернігівській, та івано-Франківській. 

при чому, Долинщина – чи не єдине місце у карпатах, де можна поласувати журавлиною. 
місцеве населення робить з журавлини сиропи, варення, морси, соуси до м’яса та додає 
ягоду у борщ.
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ліЩинові горіХи
не менш популярними за волоський горіх, що традиційно вирощується 
домогосподарствами на прикарпатті, є дрібні горішки ліщини, які є не менш смачними і 
корисними.
Горіх має овальну або круглу форму, приблизно 2 см в довжину. плід захований в тверду 
коричневу шкаралупу. Ці горіхи ростуть кетягами по одному-чотирьох горішків, частково 
приховані в лушпинні на тіньовитривалих кущах ліщини звичайної в підлісках листяних і 
мішаних лісів. Горіх багатий на вітамін е і фолієву кислоту (її в ньому більше, ніж в інших 
горіхах).
плід лісового горіха містить близько 60% масла, у складі якого містяться органічні кислоти, 
до 20% білка, вітаміни в і е, а також такі мінеральні речовини, як кальцій, калій, магній, 
залізо та інші. якщо судити по складу горіха, то він дуже корисний для харчування дітей і 
людей, які дотримуються дієти або виснажені після тривалої хвороби.
Дозрілі горіхи витримують 2-3 дні під навісом , після цього їх очищають від плюску і сушать 
на сонці протягом 3-5 днів. Зберігаються такі горіхи в сухому приміщенні з температурою 
3-10 с до року, якщо ж у холодильнику - то до 4 років.
За калорійністю лісовий горіх знаходиться попереду майже всіх відомих горіхів. лісові горіхи 
мають у 3 рази більше калорій, ніж хліб, в 7 разів більше, ніж молоко і у 8 разів більше, ніж 
шоколад. менше калорій, ніж у ліщині, міститься також у м’ясі та рибі. Зверніть увагу, що у 
м’ясі цілої дорослої курки міститься калорій стільки ж, як у 200 грамах лісових горіхів! 
медики радять мати запас лісових горіхів усім туристам, любителям мандрів на далекі 
відстані та альпіністам для щоденного поповнення енергії між вживанням основної їжі. 
лісові горішки також мають усім відомий з дитинства неперевершений ніжний, солодкуватий 
смак, і незамінні у сотнях видах домашнього печива галицької кухні.
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ПриклаД траДиЦійниХ реЦеПтів

ГРИБИ	ТУШКОВАНІ	З	ЯБЛУКАМИ
Для цієї страви знадобиться:

•	 1	кг	свіжих	білих	грибів	та	лисичок
•	 1	ст.	л	борошна
•	 	2-3	кислих	яблука
•	 150	гр.	цибулі
•	 півсклянки	грибного	відвару
•	 0,5	літра	сметани
•	 сіль
•	 кріп

білі гриби і лисички свіжими ріжемо на великі шматки і обсмажуємо на пательні разом з 
цибулькою. Зверху присипаємо борошном і підрум’янюємо. Додаємо сметану, нарізані 
скибками яблука і спеції. тушкуємо, заправляємо зеленню. лисички бажано перед 
тушкуванням 15 хвилин проварити, а, коли будемо їх смажити, додати до грибів півсклянки 
грибного відвару. смачного!

МОЧЕНІ	ҐОҐОДЗИ	ДО	М’ЯСА
Мочені	ґоґодзи	–	пікантний,	неперевершений	гарнір	до	м’ясних	страв!	

на 10 кг свіжих ґоґодзів беремо:
•	 9	л	води
•	 250	г	цукру
•	 50	г	солі
•	 10	г	цинамону	(кориці)
•	 5	гвоздичок

 сіль, цукор та прянощі заливаємо водою та кип’ятимо. ягоди укладаємо у велику банку і 
заливаємо процідженим охолодженим сиропом. Зберігаємо у прохолодному місці.
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як подається страва
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Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Зрозуміти	відмінність	між	масовим	туризмом	та	відповідальним	сталим	туризмом;
•	 Навчитися	правильно	поводитися	і	не	забруднювати	природу	під	час	поїздки	на	

природу;
•	 Спробувати	формувати	туристичну	пропозицію	для	відвідувача	з	урахуванням	

концепції	сталого	туризму.
сезонність: весняно-літній	сезон	
кількість годин: 3
Де і у який спосіб проходить заняття: заняття	проходить	у	приміщенні.	Далі	бажано	
зробити	прибирання	ділянки	природи	від	побутового	сміття.	Наступний	етап	заняття	–	
екскурсія	в	зелену	садибу.	Підсумки	заняття	–	у	приміщенні	школи.
матеріали для вчителя: витяги	з	досліджень	про	екотуризм	та	природничий	туризм;	
стенд	«Відходи»
матеріали для учня: Картка	41,	42,	43,	рукавиці	для	прибирання	сміття;	сміттєві	
пакети,	папір,	ручки

встуП
туризм став надзвичайно важливою галуззю економіки та джерелом заробітку великої кількості людей, 
які мешкають у районах, що являють собою туристичний інтерес. у більшості випадків туристичні місця 
розташовані в горах або гірсько-лісовій місцевості, на морському узбережжі або мальовничих озерах, у містах 
з багатим історичним минулим. у цих місцях передбачено достатньо готелів, мотелів, ресторанів, кафе та 
сувенірних магазинів, що утворюють туристичну інфраструктуру. розвиток туристичної індустрії призводить до 
зміни природного стану гірських та прибережних районів, та нагадує ті зміни, які ми спостерігаємо у великих 
містах.

масовий туризм збільшує попит на електроенергію, воду, продукти споживання та послуги, серед яких, 
зокрема, спорудження аеропортів, доріг, паркінгів, створення розвинутих мереж туристичних пам’яток. 
унаслідок цього зростає кількість відходів, різних небезпечних речовин та збільшується тиск на довкілля. 
через це масовий туризм вважається агресивним видом туризму, фрази на зразок «вторгнення» або «натовпи 
туристів», що зазвичай вживаються у щоденному мовленні, відображають ситуацію на популярному курорті під 
час сезону відпусток. 

водночас, з кожним роком в україні сільський, або як ще кажуть «зелений» туризм набуває поширення як серед 
сільського населення, яке надає послуги гостинності, так і серед міських жителів, які залюбки користуються 
такою гостинністю. 

ХіД Заняття 
організуйте прогулянку до селища, що розташоване неподалік. поясніть учням, що відпочинок на природі 
є важливою частиною життя багатьох людей. Зазначте, що багато туристів ставляться безвідповідально до 
довкілля, спричиняючи йому велику шкоду.

Зірвіть травинку та зімніть листок паперу. киньте їх на землю.

Запропонуйте учням розійтись у всіх напрямках у радіусі 100 метрів, збирати сміття, вести спостереження та 
вирішити, який вид сміття є найбільш поширеним. вони повинні описати результати своїх спостережень та 
відповісти на запитання:

•	 Хто	винний	у	забрудненні?

•	 Що	можна	зробити,	щоб	запобігти	цьому?

Заняття 18
туриЗм масовий  

та віДПовіДальний 
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попросіть учнів відкрити свої рюкзаки та описати їх вміст. Запитайте, які предмети їм будуть не потрібні після 
екскурсії та що вони з ними зроблять? хто їх міг викинути?

•	 Чи	все	сміття,	яке	учні	помітили	на	своєму	шляху,	вони	зібрали?

•	 Запитайте	в	учнів,	що	вони	робитимуть	зі	сміттям,	яке	вони	зібрали?	Чи	вони	викинуть	його	у	баки	для	
сміття?

під час екскурсії попросіть учнів спостерігати за станом території та рівнем забруднення. вони можуть 
фотографувати або малювати показові приклади.

поверніться до класу. розпочніть обговорення, використовуючи їхні спостереження, та організуйте виставку. 
обговоріть можливість вивісити оголошення на початку туристичних маршрутів, що міститимуть інформацію 
про цікаві природні пам’ятки, громадський транспорт, а також магазини, ресторани та інші об’єкти, що можуть 
зацікавити туристів.

Ознайомтеся	зі	стендом	«Відходи»	експозиції	Центру	спадщини.	Обговоріть	представлену	
тут	візуальну	інформацію:	коли	сміття	лісу	перетворюється	у	тверді	побутові	відходи?	Тож,	
яким	чином	можна	застосувати	сміття,	зібране	ними	в	лісі	(папір,	тканину	–	на	вторинну	
переробку	для	виробництва	паперу,	сигаретні	недопалки	–	спалити,	пластикові	пляшки	
можна	використати	для	створення	арт-композицій	чи	для	переробки).	Зверніть	увагу	учнів	на	
вражаючу	статистику,	представлену	на	цьому	стенді.

після цього наголосіть, що щороку понад 500 мільйонів людей під час відпустки їдуть за кордон, що становить 
близько 8% усього населення Землі. майже 7% населення працюють у туристичному секторі. туризм створює 
близько 6% світового валового прибутку.

Дохід від туристичної галузі зріс з 2 мільярдів до 425 мільярдів доларів сШа. туризм став найбільшою світовою 
індустрією (1950 рік приніс 25 000 000 $ доходів, 1996 - 595 000 000 $, 2012 - 1000 000 000 $).

учні мають зрозуміти, що відмовлятися від туризму через побічні фактори його впливу на довкілля не розумно. 
слід прагнути балансу в туристичній галузі та в екології. 

натомість, попросіть учнів протягом тижня знайти у газетах чи на інтернет-ресурсах рекламу, в якій пропонують 
туристичні поїздки до добре відомих курортів у вашій країні або за кордоном.

під час наступної частини заняття проаналізуйте рекламу, що зібрали учні. Зауважте, що учні вважають 
туристичною пам’яткою. відзначте відмінності між рекламами, якщо вони є.

ознайомте учнів з альтернативами до масового туризму (екотуризм, сільський зелений туризм, природничий 
нішевий туризм, туризм заснований на пізнанні культурної спадщини територій та ін.). кожен з цих видів 
туризму передбачає пізнання довкілля, глибоке знайомство з природним світом, дослідження культурної 
спадщини (мистецтва, традицій, кулінарії тощо). проте саме ці види туризму здатні принести значні прибутки 
туристичній індустрії, не складаючи серйозного навантаження на природні ландшафти чи поселення людей. 
адже представники груп туристів, що обирають для себе такі способи відпочинку є відповідальними туристами, 
які є прихильниками концепції сталого розвитку – без шкоди довкіллю, з максимальним врахуванням інтересів 
оточуючих, та розумінням важливості складання плати за знайомство з цінностями відвідуваних територій для 
економічного розвитку місцевих громад, а отже країн і в кінцевому рахунку – планети.

нехай учні поділяться на 4-5 груп. Дайте завдання учням скласти «портрет» ідеального туриста, який прибув до 
вигоди для того, щоб пізнати світ дикої природи, місцеві традиції та місцеву кухню. 

після цього відвідайте одну з зелених садиб. нехай учні дізнаються:

•	 Які	на	думку	учнів	«родзинки»	відвідуваної	садиби,	які	приваблюють	до	неї	туриста	(затишні	
номери,	традиційний	інтер’єр,	краєвиди	довкола,	близькість	до	природних	атракцій,	
близькість	до	магазину,	бару	тощо,	смачна	кухня,	цікаві	пропозиції	дозвілля,	доступ	до	
інтернету	що	ще?).

•	 Скільки	туристів	регулярно	відпочивають	у	їхній	садибі.

•	 Які	це	туристи	(умовно,	кажучи,	який	їх	«портрет»).

•	 Які	місцеві	атракції	пропонують	власники	садиби,	щоб	привабити	своїх	клієнтів?

роздайте завдання «порівняння масового та місцевого туризму» та попросіть учнів додати власні 
спостереження.

розпочніть «мозковий штурм» на такі теми:

• який вплив справляє масовий туризм на довкілля?

• Що можна зробити для заохочення туризму, який менше впливає на довкілля?
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Додаткова діяльність

• Зробіть перелік атракцій, які можуть заохотити відповідальних туристів до вигоди;

• підготуйте пропозицію для туристів, яких ви хочете запросити (скористайтеся бланками «пропозиція 
відпочинку у селищі вигода» та «туристичні атракції Долинського району»).

ресурси для вчителя 
Витяг	з	Посібника	для	громад	із	створення	продуктів	природного	туризму,	-	Туристична	Асоціація	Івано-Франківщини,	2012	–	2014,	
проект	«Без	кордонів:	мережа	природних	маршрутів	в	Східних	Карпатах»

світова туристична організація (WTO) дає визначення туриста як відвідувача, 
який проводить щонайменше одну ніч у країні, яку відвідав. відвідувач – це 
людина, яка подорожує в іншу країну, окрім тієї, де він або вона постійно 
проживає, на період, що не перевищує 12 місяців і чия мета візиту є іншою, ніж 
оплачувана робота. Денний відвідувач – людина, яка не залишається ночувати в 
країні, яку відвідав. туризм видозмінювався разом із змінами, що відбувалися у 
суспільстві. 
слово туризм має різне значення у різних мовах. слово подорож є загальною 
концепцією цілого процесу, що також охоплює слово туризм. новий туризм 
замінює старий масовий туризм. існує багато визначень новому туризму: 
відповідальний, сталий, зелений та екотуризм, маючи на увазі одне й те саме.
сьогодні міжнародний туризм зазнав змін у зв’язку із демографічною ситуацією, 
переусвідомленням життєвих цінностей та постійною еволюцією технологій. 
освіта та досвід формують відношення та вибір клієнта. Деякі характеристики 
майбутнього клієнта висвітлюють очікування та сподівання від відпочинку. 
туристи стають дедалі складнішими, більш досвідченішими у туризмі; відповідно 
вони вимагають вищого рівня обслуговування. вони потребують більшої 
автентичності, бажають відкривати для себе щось нове, матеріально не багатші, 
але фізично та розумово активніші, вимагають можливості пізнання нового. вони 
розуміються на багатьох речах, надають перевагу спокою та затишку, не хочуть 
тратити час на дорогу. 
вони цінять навчання та самовдосконалення. вони освіченіші, проникливіші й 
попри звичайний відпочинок, шукають збагачення власного досвіду. вони хочуть 
бути залучені у всі святкові дійства, набиратись нових навичок та спілкуватися 
з місцевими мешканцями. крім того, вони шукають такого відпочинку, який 
не шкодить фізичному та культурному середовищу. вони невпинно шукають 
відповідну витраченим коштам якість та відповідну прозору цінову структуру. 
вони порівнюють та роблять висновки на глобальному рівні. 
Це показує переваги сьогоднішнього туриста, який в цілому є освіченіший, 
вимогливіший та екологічно стурбований. сталий туризм визначено в 
екологічних, культурних та економічних термінах. екологічна сталість є найбільш 
відомим аспектом – це потреба в уникненні або зменшенні впливу туристичної 
діяльності на навколишнє середовище. соціальні та культурні, так само як і 
економічні аспекти, є також важливими невід’ємними частинами даної концепції. 
соціальна сталість туризму корелюється з уникненням соціальної дисгармонії 
в результаті туризму. під культурною сталістю розуміється здатність людей 
підтримувати свою автентичність. економічна сталість відноситься до 
фінансового виконання/прибутковості і здатності принести дохід для місцевих 
людей в результаті здійснення туристичної діяльності. 

екотуризм – вид подорожей, що захищають природне середовище і добре сприймаються 
місцевим населенням. 
часто стверджують, що екотуризм – сектор туристичної індустрії, який найшвидше розширюється. 
його часто асоціюють з живою природою та екстремальним туризмом, від яких цей вид туризму, 
насправді, відрізнятися. екотуристи, купуючи послуги, очікують, що частина коштів буде 
спрямована як на захист та збереження місць призначень, так і на сталий розвиток місцевого 
населення. екотуризм в основному охоплює ті самі види діяльності, що і природний туризм, а 
саме: пішохідні мандрівки, їзда на велосипедах, різні пригоди та спостереження за природою. 
екотуризм ставить чіткі вимоги до компаній та їх продуктів, ніж вимагає «нормально» адаптований 
природний туризм. Щоб зберегти екотуризм від втрати значення на ринку послуг, необхідно 
визначити чіткий критерій для продукту екотуризму. у 1995 році WWF запроваджує ряд вимог, яких 
компанії повинні дотримуватися для того, щоб називати свої продукти продуктами екотуризму.
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Хто такі екотуристи?
всіх екотуристів можна умовно розділити на чотири основні групи. такий розподіл відбувається відповідно до 
цілей, які ставлять перед собою учасники екотурів, а також відповідно до характеру діяльності туристів.

типи потенційних користувачів (туристів)

пішоходи
вони як правило полюбляють 
короткотривалі прогулянки та віддають 
перевагу коротким маршрутам, які 
передбачають прямий перехід від однієї 
природної атракції до іншої.

мандрівники
Зазвичай, вони знайомі з відпочинком 
на природі і віддають перевагу більш 
тривалим переходам. вони можуть 
рухатися по пересічній місцевості і 
справлятися з крутими спусками. вони 
в основному довше зостаються на 
маршрутах, які їх зацікавлять.

любителі ходити в гори
вони користуються маршрутами, щоб 
добратися до високогірної місцевості. 
Звивисті контурні маршрути їм надто 
складні. вони віддають перевагу 
прямим маршрутам, щоб добратися 
до місця призначення як найкоротшим 
шляхом. Щоб відповідати їх потребам, 
лінійні маршрути повинні бути встелені 
камінням або обладнані сходами і мати 
хороший дренаж.

туристи з рюкзаками
вони завжди відчувають ностальгію по 
віддалених сільських районах і готові 
пройти довгий шлях, щоб добратися 
туди. вони не дуже полюбляють 
круті підйоми, тому що несуть із 
собою багато вантажу і їм важко 
рухатися. невеликі підйоми і спуски, 
що поєднуватимуть природні атракції, 
роблять похід цікавішим. необхідно 
забезпечити водопостачання на 
маршрутах та біля кемпінгів.

бігуни
вони люблять петельні маршрути, 
які вносять різноманітність у їхні 
тренування і не передбачають 
повернення уже пройденого шляху. 
у своїй більшості бігуни віддають 
перевагу пагорбним маршрутам з 
невеликою кількістю ускладнень.

кінні туристи
Для них повинні бути підготовлені 
маршрути з широким полотном і 
високими проходами. Горизонтальні 
маршрути з твердим покриттям 
найбільше підходять у даному випадку. 
коли розробляються маршрути для 
коней, собак та інших тварин, необхідно 
передбачити, щоб вони пересікалися з 
водоймами або забезпечити їх пунктами 
пиття.

витривалі атлети
Деякі бігуни, гірські велосипедисти та 
кінні туристи люблять випробовувати 
себе. їх цікавлять такі мережі маршрутів, 
довжина яких сягає 160 км. Для них 
є набагато привабливішими велика 
мережа, а ніж багаточисельні проміжки 
короткого петельного маршруту.

інваліди
вони володіють певними навичками, 
достатньо витривалі, користуються 
спеціальними позадорожніми візками 
і мають певні особливі вимоги до 
маршрутів. Зручні для них маршрути 
повинні мати широке рівне покриття 
з невеликим підйомами / спусками (у 
середньому 5%) і бути без сходинок.

професіонали–екстремали
їм дуже подобаються всякі ускладнення, 
такі як вузькі стежки, круті пересічні 
спуски і підйоми, повалені дерева, підвісні 
мости, вогкі місцини та трампліни. Деякі 
мандрівники цієї групи хочуть, щоб 
вищевказані перешкоди зустрічалися 
на їхніх маршрутах, інші, щоб для цього 
відводилися спеціальні ділянки поза 
ними. одним із варіантів вирішення 
цієї проблеми, може бути обладнання 
спеціальних ділянок, як це робиться 
на лижних курортах, де обладнуються 
місця для катання на сноубордах. 
при обладнанні таких ділянок на 
маршрутах, вони повинні бути 
надійними, гармоніювати з природою 
та вписуватися у маршрути.

Гірські велосипедисти

Мандрівники	на	велосипедах
Звичайним велосипедистам 
подобаються нескладні і відносно 
короткі маршрути. більш досвідчені 
мандрівники шукають довших і 
важчих маршрутів. важкі ділянки, 
з грубим покриттям та великою 
кількістю поворотів, служать 
для випробовування технічних 
навичок користувачів та їхнього 
вміння вибирати швидкісні 
режими. Гірські велосипедисти, 
як правило, віддають перевагу 
таким маршрутам, де вони можуть 
отримати задоволення від їзди.
Затяті	велосипедисти-
мандрівники
Цей тип досвідчених любителів 
велосипедних подорожей почуває 
себе дуже комфортно у природних 
умовах. вони завжди везуть 
усе необхідне із собою: потрібні 
інструменти, воду, їжу, одяг, а 
інколи навіть аптечки. Затяті 
велосипедисти-мандрівники у 
пошуках усамітнення, природних 
атракцій та пригод, покривають 
маршрути довжиною від 16 до 
160 км. привабливими для них є 
маршрути, які поєднують звивисті 
ділянки.
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портрет екотуриста
1.  Eкотуристи відправляються в подорож, розраховуючи винести з них для себе 

щось значиме й нове. так, вони у більшості випадків спрямовують свій вибір на ті 
тури, які пропонують можливості для саморозвитку, самовдосконалення, а також 
дозволяють туристам отримати власний досвід і знання.

2.  екотуристи надають переваги активному відпочинку, проте для них активний – 
це не означає екстремальний. 

3.  екотуристи обирають відносно м’які туристичні маршрути. 
4.  екотуристи дуже цінять можливість залишитися один на один з дикою природою, 

відчути гармонію та єднання з довколишнім світом, відчути його первозданну 
красу. 

5.  екотуристи не претендують на високий рівень комфорту під час подорожі, 
оскільки основна ціль їх походів – знайомство з природним середовищем, 
де втручання людини мінімальне або відсутнє. такі туристи з задоволенням 
харчуються місцевими стравами, можуть жити в наметах або в місцевих 
мешканців. люди виходять на маршрути, щоб побути на однині, втекти від 
повсякдення, отримати фізичне навантаження, насолоджуватися свіжим 
повітрям, побути у групі однодумців, а також з багатьох інших особистих причин. 
але в усіх них є одне спільне: вони хочуть бути на відкритому лоні дикої природи.
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картка

ПорівнюЄмо масовий 
та сільський (Зелений) 
туриЗм 41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141
масовий туриЗм сільський туриЗм

Подорож до місця відпочинку

від кількох сотень до кількох тисяч 
кілометрів

у більшості випадків кілька десятків 
кілометрів

транспорт: літак, автомобіль, поїзд поїздка на автомобілі або громадському 
транспорті

Проживання

у більшості випадків готелі за межами міста 
з кондиціонуванням повітря проживання у приватних будинках

Дорого недорого

Харчування

продукти привозять до місця відпочинку з 
віддалених регіонів

частина продуктів виробляється на 
місці, часто із застосуванням принципів 

екологічно чистого вирощування

туристичні пам’ятки

стандартні території згідно з обов’язковими 
міськими нормами. найцінніші природні зони 
зруйновані інфраструктурою, що дозволяє 
незліченній кількості людей перебувати в 
одному місці одночасно та брати участь 

в активних діях, що руйнують екосистеми 
(наприклад, лижні види спорту, водно-

моторний спорт)

природне сільське довкілля з 
унікальними екологічними та соціальними 

властивостями
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Діяльність Послуги (хто їх буде надавати)

Зустріч. організація ночівлі та харчування Наприклад:	
послуги	з	проживання,	харчування...

День перший. назва. опис дня Наприклад:	
екскурсії,	послуги	перекладача…

День другий. назва. опис дня Наприклад:	
екскурсії,	послуги	перекладача…

День третій. назва. опис дня Наприклад:	
послуги	з	проживання,	харчування...

ЩоДенна Програма ПроПоЗиЦії (туру)

назва надавача 
послуги тип послуги опис послуги роль у турі

проживання

транспорт

організатор атракцій

переклад

Гід

агент

туроператор

інше

компоненти туристичного пакету.  інформація про надавачів туристичних послуг 
перелік всіх, хто забезпечує окремі компоненти туру (гіди, заклади проживання та харчування) 

4242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242
картка

ПроПоЗиЦія Для 
віДПочинку туристів у 

селиЩі вигоДа
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Бубнище
Поляниця

Велика Тур’я

ДОЛИНА
Княжолука

Гошів

Вигода

Шевченкове

Лолин

Мислівка

Сенечів

Вишків

ГошівГошівГошів

Княжолука

ВигодаВигодаВигодаВигода

ШевченковеШевченковеШевченкове

МислівкаМислівкаМислівка

СенечівСенечів

БОЛЕХІВ

Бубнище

картка

туристичні атракЦії 
Долинського району 43434343434343434343434343434343434343434343434343434343434343

За даними опитування учасників туристичного ринку, здійсненого у 
жовтні-грудні 2014 року в рамках проекту «карпатські вузькоколійки 
(ENPI HUSKROUA, 2007-2014) 

Згідно	даних	дослідження,	
найбільш	відвідуваними	
атракціями	Долинського	району	
під	час	екскурсій	є	наступні:	

1. Гошівський	монастир	(с.	Гошів),	
1570	р.	заснування	

2. Скелі	Довбуша
3. «Карпатський	трамвай»	
4. Урочище	Шандра		(с.Шевченково)	
5. Музей	«Бойківщина»	(м.	Долина)	
6. Бункер	Роберта	(біля	с.	Липа)	
7. Мізунський	водоспад	
8. Місцеві	церкви	
9. Туристичний	маршрут	на	гору	

Лиса		
10. Туристичний	маршрут	на	гору	

Люта	
11. Болото	Ширковець	
12. Місцеві	джерела	мінеральних	вод
13. Інші	туристичні	об’єкти

привабливість цих атракцій для туристів 
визначається їх зв’язком з історією 
Західного регіону україни, етнографією, 
природним біорізноманіттям та 
можливостями відпочивати активно. нижче 
подано короткий опис вище згаданих 
туристичних продуктів та пам’яток району.
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картка

туристичні атракЦії 
Долинського району43434343434343434343434343434343434343434343434343434343

гошівський монастир

Гошівський монастир славиться насамперед своєю історією, унікальними електронними дзвонами 
та оригінальною чудотворною іконою божої матері.
монастир отців василіан у с. Гошів - це місце масового паломництва серед греко-католиків з 
багатьох різних країн. перша історична згадка про нього датується 1509 роком.
спочатку Гошівський чоловічий монастир знаходився в урочищі “червоний Ділок”, але в 
XVII столітті його знищили (спалили) татари, і заново його відбудували на ясній горі, де він 
знаходиться і сьогодні. в 1835-1842 роках розібрали дерев’яні споруди монастиря і спорудили 
кам’яні. 1842 року було завершено будівництво церкви преображення Господнього, котра 
збереглася до наших днів. розквіт монастиря випав на часи митрополита андрія Шептицького. 
До першої світової війни Гошівський монастир вважали одним з найбільших духовних центрів 
всієї Галичини. але починаючи з 1939 року, почалося переслідування греко-католицьких ченців 
і були спроби закрити монастир. 1950 року монастир було повністю ліквідовано. у приміщеннях 
спочатку знаходився дитячий будинок, потім армійський склад, а згодом база відпочинку. 
починаючи з 1990-х років монастир був відновлений. Завдяки пожертвам мирян були
відновлені монастирське приміщення і церква. німецьким реставраторам вдалося 
відновити 5 великих полотен XVIII століття і створити 15 нових картин.

електронні дзвони Гошівського монастиря - 
єдині в україні. Головною святинею є чудотворна
ікона Гошівської божої матері (XVIII століття; 
копія ченстоховської ікони), котру ще називають
«Царицею карпат». ікона була коронована 
в 2009 році папою римським бенедиктом. 

Долинський краЄЗнавчий муЗей «бойківЩина»

Долинський краєзнавчий музей «бойківщина»  серед унікальних предметів огляду має зразки 
типових бойківських осель, вишивані писанки, колекцію ляльок і сакральних пам’яток (понад 130 
ікон, 27 з них із XVI століття).
один із наймолодших музеїв у карпатському регіоні — заснований у 1998 році. З 2003 року музей 
знаходиться у новозбудованому приміщенні, будівництво якого відбулось за сприяння всесвітньо 
відомої благодійної фундації тетяни та омеляна антоновичів. експозиція музею представлена 
цікавими археологічними знахідками, знаряддями праці та побуту стародавніх часів, бойківським 
одягом та вишивкою; документами, що висвітлюють багато різноманітних подій історії краю, 
стародруками, виданими на території україни, творами українського образотворчого та народного 
мистецтва, а також творами сакрального мистецтва. Гордість музею — типові бойківські оселі; 
писанки, вишиті кольоровими нитками; колекція ляльок та сакральних пам’яток XVI—XVIII ст.

починаючи з 1990-х років монастир був відновлений. Завдяки пожертвам мирян були
відновлені монастирське приміщення і церква. німецьким реставраторам вдалося 
відновити 5 великих полотен XVIII століття і створити 15 нових картин.

електронні дзвони Гошівського монастиря - 
єдині в україні. Головною святинею є чудотворна
ікона Гошівської божої матері (XVIII століття; 
копія ченстоховської ікони), котру ще називають
«Царицею карпат». ікона була коронована 
в 2009 році папою римським бенедиктом. 

Долинський краЄЗнавчий муЗей «бойківЩина»



туризм масовий та відповідальний 147

картка

туристичні атракЦії 
Долинського району 434343434343434343434343434343

карПатський трамвай, с. вигоДа – 
ЄДиний Діючий трамвай 

гірської вуЗькоколійної ЗаліЗниЦі в україні
1873 року знаменитий австрійський підприємець барон леопольд поппер фон подгарі переніс 
головний офіс своєї фірми з угорщини в Галичину. барон влаштував першу у цій частині карпат 
пилораму (тартак) у селі вигода. від широкої залізниці в гори спочатку проклали «конки» — 
вузькоколійки, якими коні тягнули ліс. така колія, довжиною в 3 кілометри з’єднувала у 1890 році 
завод у вигоді з тартаком у старому мізуні. 
тепловоз і 2 вагончики і сьогодні бігають вузькою залізницею від вигоди вглиб Ґорґанів два рази 
на тиждень. Цей поїзд возить на роботу лісорубів. також цією колією мандрують туристи.

секелі Довбуша Поруч З міЗунським воДосПаДом
секелі Довбуша поруч з мізунським водоспадом, біля с. новий мізунь, мертвим (карстовим) 
озером на висоті 780 м н. р. м., болотом Ширковець є визначною пам’яткою природи в 
Долинському районі. Це виступи пісковиків заввишки до 80 м, що утворились більше 70 млн років 
тому на дні прадавнього моря кайнозойської ери. 

кам’яний лабіринт завширшки 200 м тягнеться серед буково-смерекового лісу зі сходу 
на захід майже на 1 км. вчені довели, що так зване Городище на цих скелях, створене і 
використовувалося людьми ще в X-XI ст. під помешкання та в ролі фортеці. 

печерні приміщення мають чіткі геометричні форми, правильні пропорції, рівні поверхні 
вертикальних стін, досить точну прямокутність, чисту обробку стелі. окрім величезного 
історичного інтересу, скелі Довбуша є чудовим об’єктом для скелелазіння та маршрутом 
екологічної стежки. 

карПатський трамвай, с. вигоДа – 
ЄДиний Діючий трамвай 
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урочиЩе шанДра в с.шевченкове
Цікавість для туриста має саме колиба «Шандра», де б’є джерело мінералізованої води, що 
горить. 
колиба збудована в унікальному однойменному природному заповіднику в селі Шевченкове 
(стара назва - велдіж).перші згадки про село велдіж з’являються в XV ст. (1469 р.), коли в цьому 
регіоні активно видобували залізну руду. Географічне розміщення між гір породило назву велдіж 
— «велика діжа». З пташиного польоту село нагадує велику діжку. З півночі-сходу село оточують 
гори крим’янець, клива. на півдні — гора нягра, на заході – гора лиса. тутешній ліс особливо 
багатий на гриби, ягоди та звірів. Цікаво, що у XVIII ст. у велдіжі було збудовано фабрику Готліба, 
яка випускала сільськогосподарський інвентар лопати, сокири, ободи для коліс, плуги, косарки і т. 
д. Фабрика існувала до 1930 року. також у присілку жакля діяла гамарня, де виготовляли залізні 
машини-січкарні. таким чином, свого часу саме велдіж був ремісничим центром району.

бункер роберта
бункер роберта (ярослава мельника) – найвіддаленіша і 
найкраще замаскована криївка вояків упа в історії української 
повстанської армії.
розташована в глухому місці (ведмежому куті) українських 
карпат за горою яворина. подолавши кілька кілометрів крутих 
гірських стежок від села липа, можна побачити місце, де загинув 
геройською смертю майор «роберт» разом зі своєю дружиною і 
вірними побратимами. можна також особисто переконатись, що 
навіть за прямим наведенням зрадника знайти їхній бункер було 
вкрай важко. спецгрупі нквс у 100 бійців і командирів вдалося 
знайти повстанський сховок тільки через те, що випав невеликий 
сніг, який над криївкою почав танути швидше ніж довкола. 31 
жовтня 1946 року місце схову повстанців було виявлене, що 
стало сумною датою для західно-українського повстанського руху. 
проте зараз – це місце чарівної прогулянки, історичного квесту. а 
отже – захоплюючого пізнавального відпочинку.
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міЗунський воДосПаД
мізунський водоспад є особливо відвідуваним, оскільки є частиною прогулянкового маршруту 
карпатським трамваєм.
чудове природне утворення, розташоване на захід від села новий мізунь в урочищі кривуля. 
пам’ятка природи місцевого значення. складається з трьох каскадів загальною висотою близько 
трьох метрів. Це також потоки води, яка вважається одною з найчистіших в Європі. привабливою 
є також типова високогірна карпатська природа, що оточує водоспад.

місЦеві Церкви
місцеві церкви, як і більшість давніх церков Західної україни становлять визначну архітектурну 
та сакральну цінність та можуть стати об’єктом окремого туру для захоплених архітектурою та 
ортодоксальною релігійною традицією туристів.
найцікавішими культовими спорудами Долинщини у сенсі культурного туризму є три міські церкви  
у районному центрі – костел св. анни (хіх ст.), Церква різдва пресвятої богородиці (1896 р.), 
костел рождества найсвятішої панни марії (1835 р.); уже згаданий монастир отців василіян та 
церква преображення Господнього на ясній Горі (1570 р.), а також монастир сестер пресвятої 
родини у с. Гошів; Церква успення пресвятої богородиці (1686 р.) у с. пациків; Церква пресвятої 
тройці (XVIII ст.) у с. максимівка і нарешті, Церква вознесіння Господнього (1867) у с. липа. 
можливість для розташування туристів та екскурсії пропонує монастир сестер пресвятої родини.

міЗунський воДосПаД
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болото ширковеЦь
унікальне оліготрофне болото, аналогів якого немає в карпатах. 
острів справжнього болота площею всього 12 га знаходиться між селами старий і новий 
мізунь в улоговині нижньої тераси р.мізуньки на висоті 500-550 м. над р.м. Цікаво, що для 
Ширковця характерний горбисто-мочажинний комплекс, який є характерним для прибалтики - 
особливо так званий «яружномочажинний» комплекс. він є рідкісним для україни, а для 
карпатського регіону єдиний. а зростання багна болотного на горбах цього комплексу – 
рідкісне явище для карпат. лише тут ростіть низькорослі сосни із зонтиковидною кроною 
(заввишки не вище 2 м) і створюють цікавий, незвичайний для карпат мальовничий краєвид. 
Цей вид сосни живиться болотом і може жити 300-350 років!  унікальність болота визначило і 
її унікальний рослинний покрив, завдяки чому – це справжній рай для ботаніків та онтомологів: 
верес, м’ясоїдна росичка круглолиста, журавлина болотна, багно болотне, осока волотиста. 
причому на цьому болоті зберігся генофонд лікарських рослин – багна болотного та бобівника 
трилистого. у розріджених заростях вільхи чорної та сосни звичайної домінують дрібні 
двокрилі, родів хібамітри та золотовічки, зрідка зустрічаються дрібні молі.

туристичний маршрут на гору лиса
 на вершині гори міститься найбільше чистилище «жертовник» язичників того часу (до X ст.).
перед горою розташовані села новошин та Шевченкове, звідки й можуть розпочинатися походи 
на цю гору. сама гора (1158,5 м) розміщена фронтом на південь. схоже, розташування тут 
давнього язичницького святилища зробило цій горі «темну» історію. місцеві люди бояться там 
вирубувати ліс, збирати гриби тощо. ранні промені сонця попадають на цю вершину першими. 
Гору лиса також називають горою відьом. старожили розказують страшні історії про це місце, як 
на свято івана купала туди «зліталися табуни відьом» звідусіль.

туристичний маршрут на гору люта
особливістю цього туристичного маршруту є те, що він є пішим продовженням мандрівки 
карпатським трамваєм. 
Гора люта (1075 м), як і гора лиса (1158,5 м) розташована поблизу річки липа в районі села новий 
мізунь. на горі можна побачити майже фантастичний каскад великих пісковиків-валунів, імовірно 
залишених свого часу людьми. 
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місЦеві Джерела мінеральниХ воД
багатство лікувальних мінералізованих джерел може перетворити район у центр рекреації 
та спа-туризму.
район володіє таким ресурсом мінеральних вод як високо мінералізоване йодо-бромним 
борно-хлоридним натрієвим розсолом в шахтному колодязі «барбара», розташованим в 
самому місті Долина. саме такі води при їх застосуванні посилюють обмінні процеси, мають 
жовчогінний ефект, поліпшують секреторну функцію шлунка та підшлункової залози. крім 
того тут розвинуті родовища середньомінералізованої води «новий мізунь» та «мислівка», 
відкриті лікувальні органічні грязеві родовища «оболоня». Джерело цілющої води типу 
«нафтуся» на маршруті карпатського трамваю у с. новий мізунь б’є з глибини 156 м, і за 
складом вважається ідентичною трускавецькій “нафтусі”. вода з 1965 року розливається 
у пляшки під назвами “мізунська” та “Горянка” підприємством “мізунь” та продається по 
всій україні, а також постачається до чотирьох санаторіїв району. одне з джерел цілющої 
мінеральної води діє також безпосередньо на території санаторію «перлина карпат» (с. 
вигодівка).вигодівка).

Джерело	мінеральної	води	
в	селі	Новий	Мізунь

Джерело	мінеральної	води	
в	селі	Шевченкове	(Велдіж-Жакля)
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інші Цікаві об’Єкти Для віДвіДування чи огляДу
 Î Пам’ятник	борцям	за	українську	державу	в	Долині,	що	зображає	Архангела	Михаїла	з	
опущеним	мечем	i	пальмовою	гiлкою	в	руцi,	що	став	візитною	карткою	міста.

 Î Пам’ятник	Михайлу	Грушевському	–	зведений	в	Долині	перший	в	незалежній	державі	
Україні	пам’ятник	першому	Президенту	України.	

 Î Солеварня	(ХІХ	ст.),	м.Долина,	вул.	1	Травня.	Це	цілий	комплекс	давніх	індустріальних	
споруд:	з	варильнями	солі,	маніпуляційним	корпусом,	приміщенням	під	соляний	склад,	
шахтими,	а	також	іншими	службовими	та	господарськими	приміщеннями	для	
працівників	заводу.

 Î Будівля	польської	гімназії,	м.	Долина,	вул.	Пічовського,	3.	Пам’ятка	архітектури	
та	містобудування.	Була	відкрита	як	приватна	українська	гімназія	імені	Маркіяна	
Шашкевича	1911	року	за	ініціативи	Крайового	шкільного	союзу	у	місті	Долина.	

муЗеї 
 Î «Бойківщина»	(м.	Долина,	вул.	В.	Чорновола,	2-а)

 Î Музей	Оксани	Грицей	(м.	Долина,	вул.	А.	Міцкевича,	18)

 Î Музей	З.Красівського	(м.	Долина,	с.	Витвиця)

 Î Музей	Івана	Франка	(с.Лолин)

 Î Музей	історії	міста	Болехова	(м.	Болехів,	вул.	Січових	Стрільців,	9).	Заснований	
28	листопада	1967	р.	краєзнавцем,	ентузіастом	Романом	Скворієм	як	данина	
творчості	відомої	письменниці	Наталії	Кобринської,	що	зробила	значний	внесок	для	
розвитку	Болехова	та	Долинщини	в	цілому.		Створена	таким	чином	краєзнавча	
кімната	зібрала	такі	артефакти	як	фрагменти	рукописних	богослужбових	книг	
XVII	ст.	із	стародавнього	монастиря	і	церкви	с.	Довжки,	цикл	фотографій	з	періоду	
перебування	в	Болехові	відомого	українського	скульптора	
Михайла	Черешньовського	(1939-1944),	митрополита	Андрея
Шептицького	(1909),	ноти,	написані	рукою	відомим	
композитором	Т.	Бобринським	на	емігрантську	
пісню,	з	власним	штампом	Н.	Кобринської.
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Заняття 19
лікарські рослини  

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Дізнатися	про	лікарські	рослини	та	їх	використання;
•	 Навчитися	розпізнавати	їстівні	рослини	та	дізнатися	про	зв’язок	між	дикими	

рослинами	та	їх	культивованими	двійниками;
•	 Дізнатися	про	види	їстівних	рослин	і	про	те,	як	культурні	рослини	походять	від	

дикорослих.	
сезонність: весняно-літній	сезон	
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: урок	проходить	у	лісі	та	у	приміщенні	школи,	якщо	
це	травень	місяць	-	у	поєднанні	з	прогулянкою	у	лісі.
матеріали для вчителя: довідники	лікарських	рослин,	фотографії	лікарських	рослин,	
чайник,	одноразовий,	але	не	пластиковий,	посуд,	різні	лікарські	трави,	притаманні	даній	
місцевості	для	заварювання	фіточаїв,	різні	види	ароматичної	олії,	2	аромалампи	та	свічки
матеріали для учня: Картка	44,	45,	46	Народна	медицина	українців,	Картка	46.	Увага!	
Небезпечна	рослина.	Борщівник	Сосновського,	картон,	клей,	письмове	приладдя,	ножиці,	
книги	та	література	про	поживну	цінність	/	цілющі	властивості	різних	рослин,	книги	з	
бібліотеки	природничої	школи:	Повний	атлас	лікарських	рослин,	«Чари	зела	чудодійного»	
Є.	Товстухи,	«Монастирська	аптека»	о.	Кіліяна,	«Цілющі	лісові	рослини»	Р.	Лисюк,	Я.	
Шляхта

встуП
нині дедалі більше людей починають цікавитися їстівними рослинами, що ростуть у природних умовах. 
через занепокоєння використанням шкідливих добавок і штучних продуктів харчування, дедалі більше людей 
віддають перевагу натуральним продуктам.
їстівні рослини в природних умовах ростуть без штучних добрив, хімікатів і людського втручання. Деякі з них 
були важливою складовою харчування ще у стародавні часи. вчені встановили, що їстівні дикі рослини містять 
корисні інгредієнти, які відсутні в нашому сучасному раціоні. вони відіграють важливу роль у харчуванні тих 
людей, які живуть близько до природи навіть зараз.
ботаніки та селекціонери часто використовують генетичний матеріал таких рослин для поліпшення 
характеристик видів, вирощених у штучних умовах. Дикі рослини можуть бути базовим матеріалом для нових 
продуктів харчування та ліків. Загрозою для цих рослин є зростаючі темпи зникнення тварин і рослин. Дикі 
рослини використовують не лише для створення нових продуктів харчування та лікарських засобів, а також для 
вироблення інших корисних матеріалів.
вправи цього уроку зосереджені на рослинах, які ростуть в природних умовах і які можна споживати в їжу. 
будьте обережні під час польової практики, збирайте тільки ті рослини, які напевно є їстівними. Цілком 
можливо, що там ростуть отруйні або небезпечні рослини. 
потурбуйтесь про збереження рідкісних рослин і тих, які охороняються. Дізнайтеся, які тварини живляться цими 
рослинами прямо або опосередковано (наприклад, коли у харчовому ланцюзі одна тварина займає сходинку 
вище).

ХіД уроку
виживання у лісах 
в якості підготовки до уроку зберіть фотографії їстівних рослин (використовуйте колекцію 
природничої школи, журнали інші фотографії). розділіть учнів на групи по п’ятеро або шестеро у 
кожній. нехай кожна група складе список диких та їстівних місцевих рослин, а потім дізнається, в 
яку пору року різні їстівні рослини можна збирати в цій місцевості.
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Дайте завдання групам на календарях плакатного розміру із зображенням пори року наклеїти 
фотографії/вирізки рослин відповідно до того, коли рослину або її плоди можна використовувати 
для споживання людиною. певні рослини є їстівними цілий рік. якщо немає фотографій, попросіть 
учнів намалювати рослину. крім фотографії або малюнку, учні можуть написати про рослину 
якомога більше:
• Де вона переважно росте?
• які її частини є їстівними?
• який вплив вона справляє на людський організм (це найкращий спосіб виявити отруйні 

рослини)?
• які тварини їдять цю рослину (чи є серед них небезпечні тварини)?
• яким чином використовується рослина (продукти харчування, ліки, соки тощо)?
Групи мають доповісти про свої результати. вони повинні зробити наголос на використанні диких 
рослин та їх важливості для людей і диких тварин.

Завдання. лісове меню
Зберіть такі матеріали: картон, клей, письмове приладдя, ножиці, книги. попросіть учнів уявити, що вони 
заблукали в цій місцевості та мають виживати кілька днів. попросіть їх знайти їстівні рослини та скласти їх 
перелік. Дайте учням завдання скласти меню з рослин. меню має включати супи, основну страву, гарнір і 
десерти. попросіть групи представити свої меню.

Завдання. природа як цілитель
підготуйте такі матеріали: повний атлас лікарських рослин, книги з зображенням лікарських рослин і 
відповідних продуктів з цих рослин, чай, чайник і чашки. розділіть учнів на групи. Дайте їм завдання дослідити, 
які лікарські рослини можна знайти в цій місцевості, та скласти список. розподіліть рослини на групи відповідно 
до:
• їхнього впливу на організм;
• частин рослини, які можна використовувати;
• таксономії (класифікації / розподілу за більш-менш близькими родовими ознаками).
нехай групи представлять свої результати. приготуйте різні види чаю для дегустації та передайте їх учням, 
поки вони працюють у групах. Це сприятиме популяризації лікарських рослин.
• які сучасні рослини були виведені з диких?
поділіть дошку на дві частини. З одного боку записуйте назви диких рослин, а з протилежного – їх відповідник 
окультурений, або ж ту саму дику рослину, тільки якщо її можна вирощувати на грядці. нехай увесь клас візьме 
участь у заповненні цієї таблиці.

Завдання. Цілющі аромати
Зберіть різні ароматичні олії, візьміть аромалампи та свічки. розділіть учнів на дві групи. роздайте їм 
бланк «природні методи лікування» і попросіть  їх прочитати його. Дайте кожній групі аромалампу та один 
вид ароматичного масла. розкажіть їм про кожний вид масла та його дію. попросіть групи розповісти 
однокласникам про рослини, з яких була отримана олія.

прогулянка до лісу.
прогуляйтеся до лісу та зробіть фотографії цілющих рослин, скориставшись знаннями уроку та додатково 
озброївшись довідниками. поповніть колекцію фотографій природничої школи.

Додаткова діяльність

• Дайте учням завдання підготувати розповіді про ті місцеві рослини, які є їстівними або можуть 
використовуватися людиною для інших цілей. нехай вони зазначать походження рослин. 
упевніться в тому, що вони зможуть відрізнити їстівні рослини від небезпечних або отруйних, 
що мають подібний зовнішній вигляд.

• попросіть їх написати, який вплив їстівні рослини справляють на організм людини. також 
попросіть учнів записати іншу корисну інформацію.

• перегляньте фільм «мольфар» (https://www.youtube.com/watch?v=JRs8MQ8krWg). 
ознайомте учнів з інформаційним матеріалом «народна медицина українців». попросіть їх 
розпитати відомих їм цілителів і місцевих жителів похилого віку про особливості збирання та 
застосування лікарських рослин при лікуванні людей і тварин. нехай вони також запишуть 
місцеві легенди або цікаві розповіді про рослини.
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ароматераПія
ароматераПія - це вид фізіотерапії, в якому для лікувальних цілей використовується 

один з ефективних і складних рослинних продуктів – ефірні олії. ефірні 
олії, отримані з певних видів рослин за допомогою різноманітних 
методів, являють собою рідину, яка розповсюджує запах при кімнатній 
температурі. ефірні олії містяться в різних частинах рослин: квітках, 
листках, коренях, плодах та насінні. рослини зберігають ефірні олії 
різними способами: у порожнинах, фолікулах тощо. олії, отримані з 
різних частин рослини, можуть мати різну дію. наприклад, ефірні олії, 
отримані з плодів апельсинів, квітів і листя апельсинового дерева, 
мають різну дію.

Темесварі	Габріела.	
Бджола,	що	зцілює:	Ефірні	олії	для	здоров’я.	—	
Bio	Ter	Bt,	2000.

як Діють еФірні олії?
вони проникають через носові нерви у наших ніздрях прямо на найстарішу частину мозку – 
лімбічну систему, яка істотно впливає на наші життєві функції, самопочуття та поведінку. 
крім того, виявляється, що лімбічна система має антисептичну дію, оскільки захищає нас 
від внутрішніх і зовнішніх інфекцій. 
усі ефірні олії вбивають бактерії, але існують і такі, що також знищують віруси (евкаліпт) 
та грибки (перцева м’ята, чебрець). Деякі масла справляють вплив на гормональну 
систему (аніс, кмин, лаванда), а деякі (якщо застосовувати  їх у великих кількостях) 
можуть викликати судоми. тому такі олії не можна використовувати епілептикам (чебрець, 
розмарин, шавлія).

Темесварі	Габріела.	
Бджола,	що	зцілює:	Ефірні	олії	для	здоров’я.	—	
Bio	Ter	Bt,	2000.
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корисні Домашні реЦеПти

РЕЦЕПТ	1:	ВІД	ЗАСТУД	ТА	ІНШИХ	ПРОСТУДНИХ	ЗАХВОРЮВАНЬ

чебрець (Herba thymi), корені вільхи (Radix sambuci nigri), липовий цвіт (Flores tilia), полин гіркий (Herba 
absinthii), листя малини (Folia Rubus idaeus), корені оману (Radix inula helenium), корені примули (Radix 
primulae offi cinalis), листя подорожника ланцетолистого (Folia plantago lanceolata), листя мати-й-мачухи 
(Folia tussilago farfara), листя та корені кропиви (Folia, Rhizoma urtica dioica), пелюстки квітів коров’яку (Flores 
verbascum thapsiforme), надземна частина стебла майорану без жорстких пазух (Origanum vulgarae).

покладіть по одній чайній ложці кожного виду трави у каструлю, налийте 1 л окропу. накрийте та 
залиште на одну годину. потім процідіть і використовуйте у такий спосіб:

немовлята, діти до одного року 7 разів не день по 1 чайній ложці

Діти від 1-го до 3-х років 7 разів не день по 2 чайні ложки

Діти від 3-х до 7-ми років 5 разів не день по 50 г

Діти від 7-ми до 14-ти років 5 разів не день по 100 г

Діти від 14-ти років Щоденно 5 разів на день по 200 г (приймати  у теплому 
вигляді — 50-60°с — протягом 1 тижня)

РЕЦЕПТ	2:	ВІД	ПІДЛІТКОВОГО	ВУГРОВОГО	СИПУ

липовий цвіт (Flores tilia), стебла хвоща польового (Herba equisetum arvense), листя меліси лікарської (Folia 
melisse offi cinalis), листя берези (Folia betulae albae), листя кропиви  (Folia urtica dioica), звіробій (Herba 
hypericum perforatum).

покладіть по одній чайній ложці кожного виду трави у каструлю. налийте 600 мл окропу, накрийте 
та залиште на одну годину. процідіть.

Дозування: 3 рази на день по 100 мл за 30 хвилин до їжі, протягом 3 місяців

РЕЦЕПТ	3:	ВІД	ПІДЛІТКОВИХ	ГНІЙНИХ	ПРИЩІВ

квіти та пагони деревію звичайного (Herba achillea millefolium), базилік, хвощ польовий (Herba equisetum 
arvense), фіалка триколірна (Viola tricolor).

покладіть по дві чайні ложки кожного виду трави у каструлю, налийте 500 мл горілки. 
перемішайте, вилийте в банку та щільно закрийте. поставте в темне місце на 6 днів, потім 
процідіть.

Застосування: протирати прищі на обличчі та шкіру 3 рази на день протягом 3 місяців

картка
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картка

нароДна меДиЦина 
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На	нашій	землі	багато	віків	накопичувався	досвід	лікування	людей	лікарськими	
рослинами.	Римський	історик	Пліній	Старший	писав,	що	скіфські	лікувальні	заходи	
використовувалися	в	багатьох	країнах.	Через	антів	ці	знання	дійшли	до	Київської	
Русі.	Першою	книгою	з	народної	медицини	став	трактат	«Мазі»,	автором	якого	
була	онука	Володимира	Мономаха	Євпраксія.	Утворилася	група	людей,	для	яких	
лікування	стало	професією.	Це	«давньоруські	волхви»,	«відуни».	Пізніше	народний	
досвід	поширювали	цілителі,	які	жили	при	монастирях.

У	народній	фітотерапії	чільне	місце	займають	дикорослі	лікарські	трави.	Серед	
них	є	цілий	ряд	рослин,	раціональність	використання	яких	не	викликає	сумніву.	
Це	валеріана,	звіробій,	ромашка,	материнка,	м’ята,	подорожник,	деревій,	полин	
та	багато	інших.	За	народними	традиціями,	цілющі	трави	збирали	у	певні	дні,	
свята,	при	певній	місячній	фазі	(одні	трави	–	на	«молодику»,	інші	—	при	повному	
місяці).	Понад	300	рослин	збирає,	висушує	та	використовує	для	лікарських	і	
профілактичних	потреб	наш	народ	на	Зелені	свята	та	на	Івана	Купала.	Серед	
цілителів	існує	давнє	переконання,	що	рослинами,	зібраними	на	Зелені	свята,	
добре	лікувати	захворювання	шкіри,	серцево-судинної	системи,	алергію,	нервові	
недуги	та	стреси.

Народна	фітотерапія	завжди	віддавала	перевагу	сумішам	кількох	рослин.	Цілителі	
добре	знали,	що	при	основній	хворобі	завжди	бувають	супутні,	і	треба	лікувати	не	
один	хворий	орган,	а	весь	організм.	Тому	в	процесі	лікування	вони	використовували	
суміші	трав.	Багатокомпонентні	рецепти	можна	знайти	як	у	давніх	травниках,	
так	і	в	сучасних	медичних	довідниках.
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Борщівни́к	Сосно́вського	(Heracleum	sosnowskyi	Manden.)	–	багаторічна	
рослина	родини	зонтичних	(Apiaceae),	поширена	на	Кавказі	й	у	Росії.	
Інтродукований	(засіяний,	висаджений)	в	Україну,	трапляється	майже	по	всій	
території	-	на	луках,	по	берегах	річок,	біля	доріг.

борщівник сосновського – чужа для україни рослина, походить із кавказу, де місцеві 
жителі використовували для овочевих супів та борщів молоде листя до появи квітконоса, 
звідки його назва. містить фотоактивні сполуки, небезпечні для шкіри людини при 
сонячному опроміненні. в молодому листі ці речовини можуть розкладатися при термічній 
обробці. 
Зростає до 3—5 метрів висоти, товщина стебла – до 10 сантиметрів. основними місцями 
його поширення є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані пасовища і покинуті 
поля. насіння борщівника сосновського дозріває навіть тоді, коли стовбур рослини 
зрізано. сухі стебла переносять зимові хуртовини та стоять на полі й на другий рік – лише 
пожежі в полі та буревії нищать сухі стебла. 

За	часів	СРСР	комуністична	влада	запровадила	вирощування	борщівника	
Сосновського	як	ще	однієї	силосної	культури,	ігноруючи	наукові	перестороги.	
Силос	із	борщівника	виявився	звичайним,	але	корови,	поїдаючи	його,	давали	
молоко	з	гірким	присмаком,	яке	було	непридатним	як	для	споживання	
як	людьми,	так	і	тваринами.	Тому	запроваджену	культуру	покинули	
напризволяще.	Це	згодом	стало	тихою	катастрофою	в	місцях	вирощування	
через	визрівання	значної	кількості	насіння	борщівника	і	значного	його	
розповсюдження.	

На	побутовому	рівні	в	країнах	Прибалтики	
та	в	Білорусі	рослину	називають	«Помста	
Сталіна»,	оскільки	є	інформація,	що	саме	
особисто	«вождь	народів»	у	50-х	роках	
наказав	масово	засіювати	борщівником	
пасовища	в	Польщі	та	Прибалтиці,	
незважаючи	на	застереження	
вчених-аграріїв.

через	визрівання	значної	кількості	насіння	борщівника	і	значного	його	

На	побутовому	рівні	в	країнах	Прибалтики	
та	в	Білорусі	рослину	називають	«Помста	
Сталіна»,	оскільки	є	інформація,	що	саме	
особисто	«вождь	народів»	у	50-х	роках	
наказав	масово	засіювати	борщівником	
пасовища	в	Польщі	та	Прибалтиці,	
незважаючи	на	застереження	

картка

увага! 
небеЗПечна рослина. 

борЩівник сосновського464646464646464646
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Застереження Про небеЗПеку рослини 
Для Дітей і ДорослиХ!

Прозорий	водянистий	сік	рослини	багатий	на	фотоактивні	сполуки,	
що	під	дією	ультрафіолетового	(зокрема	сонячного)	випромінювання	
надають	йому	токсичних	властивостей.	Навіть	одноразове	торкання	
до	борщівника	призводить	до	опіків	1-3	ступенів.	Опіки,	особливо	у	перші	
кілька	діб,	схожі	на	термічні.	Для	них	характерна	гіперемія	(почервоніння),	
водянисті	пухирі.	Опіки	з’являються	на	вражених	ділянках	тіла	не	одразу	
після	контакту,	а	через	1—2	дні,	розвиваючись	поступово	під	впливом	
сонячного	ультрафіолету.	Місця	уражень	важко	гояться,	загострюються	
прояви	інших	шкірних	захворювань.

1.	 Не	торкайтесь	до	оманливо	м’якого	листя	борщівника	
Сосновського	оголеними	руками!

2.	 Не	дозволяйте	дітям	зривати	листя	борщівника	чи	бавитись	
ним	улітку.

3.	 Попереджайте	про	небезпечну	рослину	своїх	і	чужих	дітей,	а	
також	несвідомих	дорослих.

4.	 Не	використовуйте	листя	борщівника	як	серветки,	ніколи	не	
витирайте	ним	руки	чи	ноги.

5.	 Працюйте	з	рослиною	тільки	в	щільному	одязі,	в	окулярах	та	в	
гумових	рукавичках.

Оскільки	борщівник	є	небезпечним	видом,	необхідно	регулярно	вживати	
заходів	для	запобігання	його	поширенню:	систематичне	скошування,	
перерізання	товстих	коренів	на	глибині	10-15	сантиметрів,	що	забезпечує	
знищення	рослини,	випас	худоби	(молоді	листки	поїдають	вівці	та	корови).	

Ставлення	до	борщівника	Сосновського	має	бути	як	до	карантинної	
рослини.	Небезпеку	добре	знають	науковці	деяких	природних	заповідників	
та	охоронних	зон.	Аби	перешкодити	розповсюдженню	рослини	на	теренах	
заповідників,	науковці	радять	косити	борщівник	(і	насправді	косять)	уздовж	
берегів	річок	та	на	узбіччях	доріг	на	відстані	трьох	-	п’яти	кілометрів	від	
природних	заповідників.	

З	небезпечною	рослиною	боротися	на	власних	угіддях	досить	легко.	
Оскільки	розмножується	борщівник	тільки	за	допомогою	насіння,	слід	не	
допускати	появи	квітконосів.	Пам’ятайте,	що	навіть	на	скошеній	рослині	
насіння	має	здатність	дозрівати.	Борщівник	на	обійсті	викопують	(тільки	
в	щільному	одязі	і	в	гумових	рукавичках).	Викопування	товстих	коренів	
добре	допомагає	в	знешкодженні	рослин	на	городі.

картка

увага! 
небеЗПечна рослина. 
борЩівник сосновськогоборЩівник сосновського 464646464646464646



Власність 160

Заняття 20
власність   

Що учні мають навчитися / пізнати / спробувати
•	 Усвідомити	роль	власності	у	нашому	ставленні	до	природи;
•	 Що	означає	приватна	власність	для	лісу.	
сезонність: осінньо-зимовий	сезон	
кількість годин: 2
Де і у який спосіб проходить заняття: урок	проходить	у	лісі	та	у	приміщенні	школи
матеріали для вчителя: довідники	лікарських	рослин,	фотографії	лікарських	рослин,	
чайник,	одноразовий,	але	не	пластиковий,	посуд,	різні	лікарські	трави,	притаманні	даній	
місцевості	для	заварювання	фіточаїв,	різні	види	ароматичної	олії,	2	аромалампи	та	свічки
матеріали для учня: Картка	47.	Порушники	порядку	та	люди,	що	вирішують	проблеми,	
письмове	приладдя

встуП
сучасне суспільство значною мірою базується на чітко визначених законах, спрямованих на приватну 
власність. Для багатьох людей речі, якими вони володіють, є мірилом успіху. прагнення до матеріального 
майна є основною рушійною силою у ставленні людини до довкілля та до багатств, які воно дає. Деякі ресурси, 
наприклад, нафта та деревина, мають практичне призначення у нашому житті, а права власності є ключовим 
елементом ринкової системи, яка доставляє ці матеріали у наші домівки. однак більша частина людського 
багатства не є необхідною. руйнуються цілі екосистеми та знищуються види, наприклад, у гонитві людини за 
такими предметами розкошів і хвастощів, як слонова кістка та діаманти.
концепція приватної власності є заплутаною. З одного боку, коли суспільство визнає власника, він більше або 
менше вільний робити зі своєю власністю все, що забажає. однак з іншого боку, майно без власника, можливо, 
є більш уразливим, оскільки ніхто не може захистити його від зловживань.

ХіД уроку
Завдання. одного разу… або власність і відповідальність
1. розкажіть класу коротке оповідання «лука». 
2. розділіть учнів на 4 групи. віддайте першій групі роль поля, другій – людини, третій – крота, а четвертій –  

пташки, що живе на липі. попросіть кожну групу описати їхню власність, а потім всі разом визначте 
взаємовідносини, пов’язані з власністю.

3. попросіть добровольців представити класу приклади, наведені в текстах «у нашому багатоквартирному 
будинку…» та «у нашому районі…».

4. обговоріть, що відбулося в обох випадках. спробуйте переконати учнів, що причина недостатньої 
відповідальності людей в обох прикладах полягає у відсутності чітко визначеного власника цих місць і 
бездіяльності людей.

5. на наступному етапі заняття варто поміркувати над таким запитанням: Що	робити	з	лісом?
поясніть, що у багатьох країнах Центральної та східної Європи ведуться дебати стосовно того, що робити 
з лісами, які були націоналізовані після Другої світової війни. їх повернення власникам обґрунтоване 
з правової точки зору — власність, конфіскована урядом, має бути повернена її законним власникам. 
прихильники протилежної позиції висловлюють свою тривогу щодо лісів, які після переходу до приватних 
власників, будуть зрубані на деревину.

попросіть учнів уявити, що ліси в процесі реституції (повернення законним власникам) повернені саме їм. 
також припустіть, що це дуже далеко від їхнього місця проживання. нижче наведені кілька варіантів, що можуть 
виникнути під час дискусії:
•	 Ліс	можна	використовувати	для	відпочинку	й	туризму.
•	 Ліс	буде	проданий	комусь,	хто	зацікавлений	у	його	придбанні	не	для	деревини,	а	того,	щоб	просто	мати	

ліс	у	своїй	власності.
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•	 Ліс	буде	збережено,	і	люди	будуть	насолоджуватись	естетичною	цінністю	багатства	лісових	
екосистем.

•	 Утвориться	емоційний	зв’язок	з	лісом	через	те,	що	це	місце	було	власністю	для	багатьох	поколінь	вашої	
сім’ї.

•	 Дерева	будуть	зрубані	та	продані.
Запитайте учнів, що та за яких умов може спасти ліс від знищення? 

перегляньте відео HOME, де демонструється хижацьке ставлення до лісів у країнах третього світу.
тут доцільно поділитися досвідом, отриманим під час візиту представників івано-Франківської 
області до відомої деревообробної компанії Stora Enco у Фінляндії в ході спеціально 
організованого туру в рамках проекту «створення еко-школи та інтерпретаційної експозиції для 
Центру спадщини вигодської вузькоколійки».
Stora Enso – це група компаній, що забезпечує роботою майже 29 000 працівників у більш ніж 
35 країнах, і є публічною компанією, зареєстрованою в Гельсінкі та стокгольмі. серед клієнтів 
– видавництва, друкарні й представники галузей торгівлі папером, пакувальної, столярної та 
будівельної галузей. Щорічний обсяг виробництва – 5,4 млн. тон целюлози, 11,7 млн. тон паперу 
і картону, 1,3 млрд. квадратних метрів гофротари і 5,6 млн. м3 пиломатеріалів з деревини, в тому 
числі 2,9 млн. м3 продукції з доданою вартістю. продажі в 2013 становили 10,5 млрд. євро.
Stora Enso використовує і розвиває власний досвід в галузі освоєння відновлюваних матеріалів 
для задоволення потреб своїх клієнтів, і сучасних глобальних сировинних проблем. продукція 
компанії є «дружньою до клімату» альтернативою багатьом виробам, що виготовляються з 
конкуруючих невідновлюваних матеріалів та є джерелом значних викидів парникових газів, у 
тому числі й діоксину карбону. рішення, побудовані на деревині, мають далекосяжні вигоди – для 
бізнесу, для людей і для планети.
Stora Enso закуповує більшу частину свого дерева від приватних власників лісу, державних 
лісівничих компаній Фінляндії, Швеції, країн балтії, континентальній Європі та росії.
справа в тому, що більша часина території Фінляндії вкрита лісами, і власниками 60% цих лісів 
є місцеві мешканці, 30% лісів перебувають у державній власності як природоохоронні території, і 
лише 10% лісів перебувають у розпорядженні муніципалітетів. 
Деревообробні компанії тісно співпрацюють з приватними мешканцями лісу, чітко дотримуючись 
головного принципу фінського лісівництва: зрубав дерево – посади нове. З метою популяризації 
ролі лісу та принципів дружнього до лісу господарювання у Фінляндії муніципалітети разом з 
компаніями організовують справжні свята для громади - екскурсії в ліс, де знайомлять і дітей 
і дорослих з лісовою природою, процесом виробництва, що завершується пікніком та дружнім 
спілкуванням. 
З огляду на те, що власниками більшої частини фінських лісів є звичайні мешканці країни – 
держава Фінляндія вважає своїм обов’язком провадити систему природничої, природоохоронної 
та навіть лісівничої освіти, адже це є основою національної безпеки цієї країни. З одного боку 
близькі до природи школи як у розташуванні, так і з точки зору використання методів «занурення 
у природу», сприяють інтеграції дітей у здорове екологічне середовище. але таким чином не 
лише вдається покращити загальне здоров’я нації – це також частина державної стратегії. через 
практичну освіту дітей вдається розширити знання місцевої громади про ліс і його недеревинні 
продукти: діти отримують незабутні враження та особистий досвід, які в свою чергу у простий та 
доступний спосіб доносять членам родин.

тож який висновок можна зробити? нехай тепер учні висловлять свою позицію і щодо можливої долі лісів у 
приватній власності і щодо можливих заходів з охорони лісів з боку держави.

Додаткова діяльність 
якщо поблизу школи є незаконне звалище сміття, поведіть туди клас та подумайте, як можна змінити це 
становище. 
як можна визначити власника цієї «нічийної» землі?
• по-перше, слід знайти законного власника. Зверніть увагу на стереотип мислення, який є типовим для 

багатьох людей: «якщо це державна власність, то це нічиє».
• а також на той факт, землю, яка є спільною власністю, частина суспільства вважає покинутим і занедбаним 

місцем, що можна без упину використовувати, забруднювати та руйнувати.
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картка

Порушники ПоряДку та 
люДи, Що вирішують 

Проблеми47474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747
Лука.	Одного	разу	десь	була	чудова	лука.	Всередині	
неї	росла	стара	липа	—	справжній	рай	для	пташиних	
сімей.	Потім	прийшла	людина	та	купила	луку,	бо	хотіла	
відпочивати	подалі	від	шуму,	на	лоні	природи	та	у	власному	
будинку,	де	ніхто	і	ніщо	не	могло	її	турбувати.	Вона	взяла	
сучасну	газонокосарку,	скосила	всі	бур’яни	та	посадила	
замість	них	найвишуканіші	види	трав.	Найбільшою	
проблемою	були	кроти,	які	знищували	її	чудову	луку.	
Людина	збудувала	альтанку	прямо	поверх	кротовин,	щоб	
відпочивати	у	тіні	альтанки	та	ховатися	там	від	дощу.

У	нашому	багатоквартирному	будинку	хтось	вкрав	
лампочку	з	ліфту.	Їздити	в	темному	та	брудному	ліфті	—	
це	жахливо.	Але	як	можна	знайти	злодія	серед	40	людей,	
які	там	живуть	і	користуються	одним	й	тим	самим	
входом?	Деякий	час	було	тихо	і	спокійно,	тому	що	нову	
лампочку	захистили	металевою	решіткою.	І	так	тривало	
до	ремонту,	поки	ліфт	не	поміняли	на	новий	з	люстерком,	
лавочкою	та	кнопками	із	зеленим	підсвічуванням.	А	
лампочка?	Вона	зараз	у	білосніжному	бра,	і	поки	що	ніхто	
не	намагався	розбити	її	або	вкрасти.

У	нашому	районі	є	тупикова	вулиця,	поблизу	якої	є	поле.	
Ніхто	не	знає	коли	та	як,	але	хтось	викинув	там	сміття:	
будівельні	залишки,	порожні	бляшанки,	брудні	ганчірки	
та	інші	відходи.	Ми	зателефонували	до	місцевої	ради	
та	міліції,	але	це	не	дало	ніякого	ефекту.	Одного	дня	
знайшовся	власник,	який	очистив	це	місце	та	почав	там	
будівництво.	Проблема	незаконного	звалища	сміття	
зникла	безслідно.
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обов’яЗкові матеріали Для кожного табору
1. Детальна програма табору;
2. Групове таборове спорядження;
3. продукти з розрахунку на 2/3 дні;
4. Групова аптечка;
5. Фотоапарат.

необХіДні ресурси Для кожного учасника табору:
1. намети (1 на 2-3 особи);
2. наплічник з набором індивідуального туристичного спорядження згідно переліку.

тиПові ЗавДання кожного табору
1. встановлювати намети: правильно вибрати місце встановлення, використовувати 

оптимальний час, дотримуватися інструкцій збору наметів; взимку – слід розставити 2-3 
намети для того, щоб захиститися від вітру, погрітися);

2. правильно організовувати вогнище: використовувати лише уже існуючі згарища, збирати 
сухі дрова, для зрубування використовувати сухостій;

3. виробити навички правильного поводження зі сміттям та відходами.

ресурси Для вчителя:
1. приблизна програма дводенного табору

проГрама
літнього наметового табору

День перший
До 11.00 – прибуття на місце табору. сніданок. облаштування. прийняття правил 

табору. ознайомлення із завданнями табору та з розпорядком.
15.00 – обід.
16.00 – Збір для організації виконання таборових завдань
17.00 – 19.00 – виконання таборових завдань
20.00 – вечеря
21.00 – 22.00 – обговорення результатів першого дня. планування роботи на  

наступний день

День другий
7.00 – підйом. ранкові процедури
8.00 – сніданок 
9.00 – Збір для організації виконання таборових завдань 
9.30 – 14.00. виконання таборових завдань.
15.00 – обід.
16.00 – 19.00 – виконання таборових завдань
20.00 – вечеря
21.00 – 22.00 – пісні та ігри біля ватри

День третій
7.00 – підйом.
8.00 – сніданок (перекуска). Згортання табору. прибирання території.  
До 10.00 – вирушаємо з місця табору.
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тиПовий Перелік груПового туристичного сПоряДження (на 15 осіб):
• сірники (мін. 5 коробок) – зберігати в герметичній упаковці;
• сухий спирт;
• Запальничка;
• свічки;
• пальник та пальне;
• казан 10 л – для перших страв;
• казан 5 л – для других страв;
• казан 5 л – для компотів та інших гарячих напоїв;
• пательня, з металевою ручкою для засмажок;
• черпак 250-300 г для перших страв;
• черпак 250-300 г для компотів та інших гарячих напоїв;
• ножі складні (2 для чищення овочів, 2 для нарізання хліба);
• ложки металеві (3 шт.);
• кружка металева 1 л;
• кружка металева 300 г;
• кілька контейнерів для продуктів, що легко складаються;
• ліхтар типу шахтарка (2);
• ліхтар ручний (1);
• туалетний папір (2);
• мило господарське (1);
• рушник вафельний або тканинний (2);
• лопата складна саперна;
• сокира (2);
• тент – (3*3 м, щоб накрити продукти і мін. 3*3 м, щоб розіпнути над вогнищем);
• сміттєві пакети різної ємкості;
• рукавиці господарські (2 пари);
• рукавиці для збору сміття на кожного учасника табору.

Для ЗимовиХ ПоХоДів треба мати:
• пальник;
• Газовий балон 450 г;
• З посуду: казан 10 л на чай, черпак;
• тент (2,5 м* 2,5 м);
• Шнур (3 м).
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ПриблиЗний Перелік ПроДуктів Харчування Для табору на 15 осіб на 2 Дні

№ назва продукту одиниця кількість
1. хліб шт. 10
2. яловичина тушкована банка 3
3. свинина тушкована банка 3
4. борошно вагове кг 1
5. крупа гречана / рис кг 2
6. сіль кг 0,5
7. сардина натуральна в олії Шт. 4
8. олія л 0,5
9. масло «селянське» 72,5%,200 г пач. 3
10. сир твердий типу «чедер» чи 

голландський 
кг 1

11. повидло кг 0,4
12. напій кавовий «курземе» 250/40 шт. 1
13. какао пач. 1
14. оцет л 0,2
15. перець чорний мелений 20 г шт. 1
16. перець чорний горшок 20 г шт. 1
17. Гірчиця 150 г/тп шт. 1
18. лавровий лист пач 1
19. томатна паста, банка, 0,5 л шт. 0,75
20. чай «бесіда»,90 г,100 шт. 1
21. карамель різних видів  

(напр.  «апельсин»/ «яблуко»/ 
«вишня»/ «молоко»)

кг 0,3

22. печиво кг 0,6
23. «Геркулес» / манна крупа кг 1
24. Цукор кг 2
25. Горох кг 1
26. Згущене молоко банка 8
27. капуста кг 1
28. Цибуля кг 1
29. морква кг 1
30. часник головка 2
31. огірки / помідори кг 1
32. картопля кг 3
33. перець кг 0,4
34. буряк кг 0,5
35. Фрукти: яблука шт. 1,5
36. суп гороховий / харчо брикети 1
37. Зелень пучок 1
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Для ЗимовиХ оДноДенниХ ПоХоДів бажано брати такі ПроДукти

№ назва продукту одиниця кількість
1. Готові бутерброди шт. 30
2. сало кг 0,5
3. Голландський сир кг 0,5
4. ковбаса кг 0,5
5. чай пач. 0,3
6. Цукор рафінад пач. 3

ПриблиЗне таборове меню на 2 Дні
День 1 День 2

сніданок каша манна на згущеному молоці з 
маслом
бутерброд із сиром
яблуко
какао
Цукор

каша гречана на згущеному молоці
бутерброд з маслом
кава «курземе»
Цукерки 
Цукор

обід суп гороховий
каша гречана з м’ясною підливкою
овочевий салат з олією
хліб
Цукерки
чай з додаванням лісових трав

борщ український
макарон з м’ясом
овочевий салат з олією
хліб з повидлом
чай
Цукор

вечеря каша рисова на згущеному молоці
хліб
чай
Цукор

Горохове пюре
хліб
сардина
чай з додаванням лісових ягід чи трав
Цукор

тиПовий склаД Загальної аПтечки (З роЗраХунку на 15 осіб, на 2-3 Дні)

1. Бинт	широкий	-	1	шт.
2.	 Бинт	вузький	-	2	шт.
3.	 Вата	 -	2	шт.
4.	 Джгут	-	1	шт.
5.	 Тонометр	-	1	шт.
6.	 Набір	лейкопластирів	-	3	шт.
7.	 Лейкопластир	стрічка	-	1	шт.
8.	 Шприц	2	ml	-	3	шт.
9.	 Шприц	5	ml	-	2	шт.
10.	 Йод	-	1	шт.
11.	 Зеленка	-	1	шт.
12.	 Перекис	водню	-	2	шт.
13.	 Парацетамол	-	1	шт.
14.	 Цетрин	-	1	шт.
15.	 Діазолін	-	1	шт.
16.	 Смекта	(пакетики)	-	10	шт.
17.	 Фтолазаол	-	1	шт.

18.	 Вугілля	активоване	-	2	шт.
19.	 Фестал	-	2	шт.
20.	 Ампіокс	-	2	шт.
21.	 Колд-Флю	-	2	шт.
22.	 Цитрамон	-	1	шт.
23.	 Септефріл	-	1	шт.
24.	 Краплі	в	ніс	типу	«Глазолін»	-	1	шт.
25.	 Мазь	«Антикус»	-	1	шт.
26.	 Мазь	знеболююча	-	1	шт.
27.	 Мазь	зігріваюча	-	1	шт.
28.	 Валідол	-	1	шт.
29.	 Гуталакс	-	2	шт.
30.	 Преднізолон		-	1	шт.
31.	 Еластичні	бинти	-	1	шт.
32.	 Гігієнічні	пакети	(пачки)	-	1	шт.
33.	 Крем	від	комарів	-	1	шт.	
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Для	літніх	таборів

1
Наплічник	(рюкзак)	–	
60-80	л

2
Каремат	(поліуритановий	
килимок)	-мін.	180	ͯ	50	см

3

Спальний	мішок

4

Змінний	зручний	одяг

5
Змінне	спортивне	
взуття

6
Верхній	
водонепроникний	
одяг	від	дощу	та	від	
вітру

7
Миска,	ложка,	кружка	
(металеві	або	пластмасові,	але	
не	одноразові)

8
Гумові	чоботи	(якщо	
прогнозують	дощ)

9
В’єтнамки	або	гумові	
босоніжки

10
Взуття	придатне	
для	гірських	походів	
(бажано	черевики	типу	Вібрамс,	
з	товстою	підошвою,	що	не	
скользить)

11

Кілька	пар	шкарпеток

12
Тепла	флісова	або	
в’язану	шапку

13

Кепка,	бандана

14

Купальник/плавки

15
Ліхтарик	та	
батарейки	до	нього

16
Індивідуальна	
аптечка	(в	т.ч.	пігулки	від	
розладнання	шлунку,	знеболюючі)

17 
Все	для	особистої	
гігієни

18
1	л	питної	води	у	
тарі,	що	не	б’ється

картка

Перелік рекоменДованого 
інДивіДуального 

сПоряДження

1

Перелік рекоменДованого 

484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848
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Необхідні документи для кожного неповнолітнього учасника
•	 Заява	від	батьків	чи	опікунів,	що	вони	не	заперечують,	щоб	дитина	взяла	участь	у	таборі;
•	 Медичні	довідки,	які	підтверджують,	що	учень	здоровий	(здорова)	і	не	перебував	(перебувала)	впродовж	

найближчого	часу	в	контакті	з	інфекційними	хворими	(повинні	бути	надані	не	раніше	як	за	1	тиждень	до	
початку	табору).

Для	зимових	походів

1
Наплічник	
(рюкзак)	–	30-50	л

2
Каремат	(поліуритановий	
килимок)	-	мін.	180	ͯ	50	см

3
Трек-палиці

4
Шнур	20м

5
Ліхтарик	та	
батарейки	до	нього

6
Термос	(чай),	ємність	
на	воду

7
Миска,	ложка,	кружка	
(металеві	або	пластмасові,	але	
не	одноразові

8
Шоколад,	енергетичні	
батончики,	цукерки

9
Індивідуальна	
аптечка	(в	т.ч.	пігулки	від	
розладнання	шлунку,	знеболюючі)

10
Карта,	компас,	
(навігатор)

1
Перший	шар	-	
термобілизна,	
шкарпетки	(бажано	
треккінгові)

2
Другий	шар	-	светер	типу	
«фліс»	чи	«полар»

3
Третій	шар		-	
куртка	мембранна	з	
капюшоном,	штани	
лижні

4
Четвертий	шар	-	шапка	
тепла,	балаклава,	
бафф	(хустка)

5 
Бахіли

6 
Окуляри	(маска)	від	
вітру,	сонця

7
Рукавиці

8
Взуття	типу	
«снігоступи»	чи	
«кішки»	(з	огляду	на	погоду	
та	сніговий	покрив)

картка

Перелік рекоменДованого 
інДивіДуального 
сПоряДження

44

Перелік рекоменДованого 
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Перелік рекоменДованої літератури
книги бібліотеки еко-школи  

Центру сПаДЩини вигоДської вуЗькоколійки

1. карти. ілюстрована мандрівка материками, морями та культурами світу. – львів: 
видавництво старого лева, 2014

2. Зачарований ліс. – львів: видавництво старого лева, 2015
3. чарівний сад. – львів: видавництво старого лева, 2014
4. як вижити в екстремальних умовах / крис макнаб, перекл. з англ. володимира 

скоробогатова, катерини озерової. – харків: книжковий клуб «клуб сімейного 
Дозвілля», 2015. – 320 с.: іл.

5. усе про карпати: – львів: апріорі, 2013. – 116 с.: іл.
6. українські карпати. автомобільні маршрути. путівник. тарас палков, 2009
7. еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник / т.а. сафранов, 

о.р. Губанова, Д.в. лукашов. – львів: «новий світ-2000», 2013. – 350[2] с.
8. склад та хімічний контроль об’єктів довкілля: навч. посібник. ломницька я.Ф., василечко 

в.о., чихрій с.і. – львів: «новий світ-2000», 2013. – 589[3] с.
9. сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама. Шлях до здоров’я. – львів: спД майхрич я.і., 

2014. – 304 с., іл.
10. моделювання і прогнозування стану довкілля: підручник / в.і. лаврик, в.м. боголюбов, 

л.м. полєтаєва та ін. – к.: вЦ «академія», 2010. – 400 с. (серія «альма-матер»)
11. великий сучасний довідник бджоляра. – Донецьк: тов «вкФ «бао», 2014. – 528 с., 16 

арк. іл.: іл.
12. чари зела чудодійного / Євген товстуха / передм. м. слабошпицького. – к.: ярославів 

вал, 2012. – 328 с.: серія «Persona grata»
13. монастирська аптека: твори отця кіліяна / йоган Ѓ. маєр, кіліян Завм OSB, бернгард 

уелеке / пер. т. різун. – львів: свічадо, 2013. – 192 с.: кольор. іл.
14. Цілющі деревні рослини: навч. посіб.-довід. / р.м. лисюк, я.м. Шляхта. – к.: Знання, 2014. 

– 221 с. + 32 с. іл.
15. енциклопедія рослин садових та кімнатних / уклад. ануфрієва с.в. – Донецьк: тов 

«Глорія трейд», 2013. – 224 с.: іл.
16. аналітична хімія: якісний та кількісний аналіз ; навчальний конспект лекцій / в.в. 

болотов, о.м. свєчнікова, м.ю. Голік та ін.; За ред. проф. в.в. болотова. – вінниця: нова 
книга, 2011. – 424 с.

17. аспекти людського життя і здоров’я. – івано-Франківськ: нова Зоря, 2014. – 88 с.
18. планета Земля. – харків: чайка, 2013. – 64 с.: іл. (серія «хочу все знати»)
19. енциклопедія тварин. наші сусіди / уклад. Д.Г. стрєлков, о.Ф. Цеханська. – х.: 

видавничий дім «пегас», 2014. – 112 с.: іл.
20. велика енциклопедія тварин / уклад. Д.Г. стрєлков, о.Ф. Цеханська, о.в. Шаповалова. – 

х.: видавничий дім «пегас», 2014. – 224 с.: іл.
21. велика енциклопедія тварин. наук.-поп. видання для дітей. – к.: тов «перо», 2013. – 304 с.
22. метелики. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія ; пер. з англ. – к.: компанія осма, 

2015. – 56 с.: іл.
23. комахи. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія ; пер. з англ. – к.: компанія осма, 

2015. – 56 с.: іл.
24. птахи наших садків. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія ; пер. з англ. – к.: 

компанія осма, 2015. – 56 с.: іл.
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25. Дерева. 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія ; пер. з англ. – к.: компанія осма, 
2015. – 56 с.: іл.

26. Загадки тваринного світу/елеонора барзотті; [пер. з італ.]. – х.: Фактор, 2011. – 160 с.: іл.
27. Що? чому? навіщо? велика книга запитань та відповідей / пер. з ісп. – к.: компанія 

осма, 2015. – 512 с.: іл.
28. пташине царство / і.о. клід. – тернопіль: навчальна книга – богдан, 2012. – 96 с. (Цікаве 

природознавство)
29. Дендрологія. підручник. – львів: апріорі, 2008. – 656 с.: іл.
30. Гриби. повна енциклопедія. – Донецьк: тов «Глорія трейд», 2014. – 224 с.: іл.
31. повний атлас лікарських рослин. - тернопіль: навчальна книга – богдан, 2011. – 384 с.
32. світ дивовижних рослин. ілюстрована енциклопедія для дітей. – харків: тов «Septima», 

2013. – 80 ст., іл.
33. кумедні штукенції із сірників. – Донецьк: «видавництво скіФ». – 64 с.: іл.
34. напутні дари – для дітвори від карпатського мудреця андрія ворона / мирослав 

Дочинець. – мукачево: карпатська вежа, 2014. – 172 с.
35. плуг, мор і нафта: як людство здобуло контроль над кліматом / вільям радимен ; пер. з 

англ. та наук.ред. т. Цимбал. – к.: ніка-Центр, 2013. – 272 с.
36. велике потепління: Зміна клімату та піднесення й гибель цивілізацій / браян Фейѓен; 

пер. з англ. та наук. ред. т. Цимбал. – к. : ніка-Центр, 2013. – 272 с. – (серія «VIAE 
HUMANAE»)

37. розчаклована ніч. До історії штучного світла у хіх столітті / вольфѓанѓ Шивельбуш ; пер. з 
нім. о. юдін. – к. : ніка-Центр, 2014. – 216 с. – (серія «ідеї та історії»; вип. 10).

38. подорож у майбутнє води / тер’є тведт ; пер. з норвезьк. і. сабор. – к.: ніка-Центр, 2013. 
– 232 с. – (серія «VIAE HUMANAE»)

39. Декоративні свічки своїми руками / Гученко і.в. – Донецьк, 2013. – 64 с.: іл. (чарівна 
майстерня. мої перші шедеври)

40. майструємо з глини. – х.: книжковий клуб «клуб сімейного Дозвілля», переклад та 
художнє оформлення, 2013

41. обрізування рослин / пер. з англ. в. підворчанської. – к.: книга, 2013. – 192 с.: іл. – 
(секрети квітучості саду)

42. у пошуках грибного царства – львів: апріорі, 2014. – 188 с.
43. усе про виживання у поході. абетка туриста.-х.: веста, 2010. – 64с.: іл.
44. літнє диво «Горицвіт». посібник для організаторів наметових таборів. – туристична 

асоціація івано-Франківщини (оперативний друк), івано-Франківськ, - 47 с.
45. Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє. путівник з енергоефективності, - івано-

Франківськ, агентство з розвитку приватної ініціативи, 2015 - 112 с.
46. путівник східними карпатами, - івано-Франківськ, туристична асоціація івано-

Франківщини, - 96 с.
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еко-школа Центру спадщини вигодської вузькоколійки

еко-школа Центру спадщини вигодської вузькоколійки створена для того, щоб в захоплюючій 
манері давати нові знання та вміння усім бажаючим юним природолюбам через інтерактивні 
заняття з майстернями, лабораторними дослідами, пізнавальними мандрівками, в т.ч. лісами 
вузькоколійною залізницею. в літній час вчителями школи будуть організовуватися пізнавальні 
та дослідницькі наметові табори для спостереження за комахами, птаством та тваринами, а 
взимку – походи-квести з розпізнавання слідів тварин чи птахів. Заняття еко-школи розраховані 
на дітей 11-17 років.

Дане видання підготовлено в рамках проекту «створення еко-школи та інтерпретаційної 
експозиції для Центру спадщини вигодської вузькоколійки». проект впроваджувався з липня 
2014 до жовтня 2015 року в івано-Франківській області україни туристичною асоціацією івано-
Франківщини за співфінансування Фонду співробітництва посольства Фінляндії в україні.

проект ставив за	мету	підвищити	обізнаність	щодо	історичної	та	природної	спадщини	та	
забезпечити	механізми	збереження	цієї	спадщини	на	території	Вигоди,	а	також	просунути	
практики	сталого	ведення	лісівництва	в	громадах	Долинського	району	Івано-Франківської	
області	України.
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розроблено на основі досвіду природничих та екологічних шкіл Фінляндії, досліджень природничих та туристичних 
можливостей Долинського району, з використанням авторських текстів тараса прохаська та наталії Голомідової, 
матеріалів посібника для вчителя «Зелений пакет» (регіональний екологічний центр для Центральної та східної 
Європи, обсЄ, 2010) та посібника «Довкілля і суспільство» (сШа, Фонд сороса, 1995).

Видавці	висловлюють	особливу	подяку	освітянам	Долинського	району		Івано-Франківської	області	за	активну	участь	
у	підготовці	видання	та	фахові	поради.

Посібник для вчителя. Еко-школа центру спадщини Вигодської  вузькоколійки. Курс занять;	
За	редакцією	Лади	Маланій.	-	Івано-Франківськ:	Туристична	Асоціація	Івано-Франківщини,	2015	–	176	с.,	наклад	300	
примірників.	Розповсюджується	безкоштовно.

©	Туристична	Асоціація	Івано-Франківщини,	2014	-	2015

Фонд місцевого співробітництва, яким керує посольство Фінляндії в україні спрямований на підтримку ініціатив 
місцевих неурядових організацій, науки і технологій суспільства, університетів та інших навчальних та науково-
дослідних інститутів, незалежних Змі, громадських організацій та культурних закладів, торгових палат, організацій, що 
сприяють експорту та інвестиціям, підприємствам, організаціям ринку праці та іншим установам, таким як фундації, 
релігійні громади або урядові установи, громадянські організації та релігійні установи. мета фонду – доповнити зусилля 
Фінляндії в напрямку розвитку прав людини і гендерної рівності, охорони навколишнього середовища, демократії і 
належного управління та, зокрема, зміцнення громадянського суспільства. успішні проекти у цих напрямках можуть 
також посприяти встановленню ділових відносин між місцевими та фінськими компаніями. 

Посольство ФінлянДії 
Finish Cooperation Fund 2014
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ЦЕНТРУ СПАДЩИНИ 
ВИГОДСЬКОЇ  ВУЗЬКОКОЛІЙКИ

П О С І Б Н И К  
ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Центр спадщини вигодської 
вузькоколійки
вул. Д. Галицького 66, 
смт. вигода, Долинський район, 
івано-Франківська область, 
україна
www.carpathian-heritage-railways.com
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com 

туристична асоціація 
івано-Франківщини
вул. Дністровська 26, 
м. івано-Франківськ, 
україна, 76018
www.taif.org.ua
e-mail: offi ce@taif.org.ua
тел./факс +380342 72 02 32


