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Є особлива  наука , яка  досліджує, яким чином рослини 

й  тварини розв’язані  один з  одним, як вони пристосовані 

до  навколишнього  середовища   як  самі впливають на  

природу . ця наука   зветься - ЕКОЛОГІЯ .  Ї ї назва  вит ікає  

від прадавнього  грецького  слова  «ОЙКОС», що значить 

«будинок» . Адже природа  —  це  загальний будинок і  для 

рослин, і  для тварин, і  для людей. ця наука  не  т ільки  

допомагає  нам зрозуміти  природу , але  й  учить, як  її 

зберегти .  

(по мотивах книги - Віталія Миколайовича Танасійчука) 
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ЧОМУ БІЛІ ВЕДМЕДІ НЕ ЖИВУТЬ У ЛІСІ? 

Щоб у цьому розібратися, згадаємо, де вони живуть і що їдять. 

Білий ведмідь бродить серед полярних льодів, він полює на 

тюленів. Добереться до лунки, через яку тюлень під лід пірнув, і чекає. 

Усі навколо біле, і ведмідь білий, от його й не видно. Вилізе тюлень на 

лід, ведмідь його лапою — хлоп! А лапа важка, пазурі довгі... 

А як у нас прогодуватися білому ведмедеві? Так ніяк. Ягід, горіхів 

і корінь він не їсть, а тюлені в лісах не водяться. І біла шуба йому отут 

ні до чого — у лісі її здалеку видно. 

 

Ну а слони, могли б в нас жити? Улітку, напевно, вистачило б їм 

гілок і трави, але от узимку в наших краях їсти їм нема чого. Дерева 

голі, трава під снігом. Та й морозів їм не витримати — адже вовни в 

слонів немає. Вони — південні тварини й живуть там, де завжди тепло, 

де цілий рік багато смачної, соковитої зелені. 
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Те ж саме з мавпами. Їхня їжа — плоди, коріння, молоді листи, 

равлики, комахи. Узимку нічого цього в наших лісах не знайдеш, та  й 

шуба в мавп не дуже тепла. Від нічної прохолоді в африканському лісі 

вона захистить, а від морозів не врятує. Недарма взимку в зоопарках 

добре протоплюють мавпятники. 

Про крокодилів і говорити нема чого. Живуть вони в теплих 

річках і озерах, холодної води не бачать, льоду не знають. Не прожити 

крокодилові в нас. 

Хоч і по-різному живуть білі ведмеді, слони й мавпи, усі вони не 

пристосовані до життя в наших краях. Виходить, тварини повинні бути 

пристосовані до тих місць, де вони живуть? 

 От і поговоримо про тих, хто звичний до нашої природи, нашому 

клімату. І почнемо із самих звичайних жаб. 

ДЕ ЗИМУЮТЬ ЖАБИ? 

Самий важкий час для наших тварин — це зима з її холодами. Як 

від них урятуватися? Багато птахів летять на південь, де морозів не 

буває. Ведмеді всю зиму сплять у своїх барлогах. Ну а жаби? 

Коли приходить осінь, вони шукають затишне містечко де-небудь 

у ставку або болоті, забиваються глибоко в тину засинають на всю 

зиму. Іноді вони навіть промерзають і стають твердими, як льодинки. 

Але пригріє навесні сонце, розтопить лід, і жаби теж відігріються, 

вилізуть назовні й почнуть свої концерти. Виходить, жаби пристосовані 

до нашої зими, тому вона для них і не страшна. 

До чого ще пристосовані жаби, крім клімату? Так до води. 

Напевно, ти не раз бачив, як лежить жаба під її поверхнею, 

розкинувши лапки, — так, що зовні тільки ніс та очі. Лежить, носом 

дихає, а очами навколо поглядає — чи немає якої небезпеки. 

Побачить тебе, гребне перетинчастими лабетами й сховається на дні. 
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А чи є що-небудь загальне в жаби, крокодила й бегемота? На 

перший погляд — нічого. Жаба маленька, прудка й нікому, крім мух, не 

страшна. Крокодил великий і зубастий, він спритний мисливець. 

Бегемот величезний, неповороткий і їсть траву. Але всі вони живуть у 

воді, люблять лежати в її поверхні. Дихати їм у цей час потрібно? 

Дивитися необхідно? Тому в них над водою виступають тільки очі й 

ніздрі. Глянь на картинку. Бегемот — зовсім як велика жаба, а 

крокодил схожий на худого бегемота. 

І це тому, що всі вони пристосовані до життя в поверхні води. 

Учені давно помітили, що якщо різні тварини ведуть однаковий спосіб 

життя, то вони стають схожими один на одного. 
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СЛІПІ ГРАБАРІ 

Є звірки, які живуть під землею й ніколи не вилазять зі своїх нір. 

Усе життя вони копають землю, прокладають нескінченні галереї й 

тунелі. Що їм для цього потрібно? Звичайно, лопата. 

Подивися на крота — передні лапи в нього сильні, долоньки 

широкі. Чим не лопати? Ними він і відгрібає землю в сторони. 

Зайву землю, яка йому заважає, кріт викидає на поверхню — 

виходять кротовини, купки землі на лузі. 

А в Африці під землею живе інший звірок. Нашому кротові він 

зовсім не рідня, але дуже на нього схожий. Вовна в нього відливає 

жовтим блиском, тому назвали його златокрот. Його передні лапи теж 

працюють як лопати. Але там, де водяться златокроты, земля тверда, 

у ній багато дрібних гострих камінчиків — щебенів. Кріт з його м'якими 

долоньками крізь таку землю не зміг би пробитися, а златокрот у ній 

пересувається досить швидко. Чому це йому вдається? Так тому, що 

на передніх лапках у нього величезні й широкі пазурі. Ними й риє 

землю златокрот. Так що лопати в нього не прості, а особливі. 

 

І в далекій Австралії є свій підземний мешканець — сумчастий 

кріт. Земля там тверда, кам'яниста, і в нього на лапках, як у 

златокрота, дуже великі й широкі пазурі, щоб можна було прориватися 

крізь таку землю. 
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Не родичі один одному ці звірки й живуть на різних материках, а 

як схожі їхні лапи! 

Є в цих тварин ще одна загальна властивість. І в нашого крота, і 

в златокрота вічка крихітні, підсліпуваті й майже нічого не бачать, а в 

сумчастого крота очей взагалі немає. Чому? Так тому, що під землею 

завжди темно. Як не дивися — однаково нічого не побачиш. 

Відшукувати дорогу й знаходити їжу там доводиться по заходу або на 

дотик, от і не потрібні підземним мешканцям очі. 

Чим же пояснити, що вони так схожі один на одного? Та саме 

тим, що всі вони ведуть однаковий, підземний спосіб життя й дуже 

добре до нього пристосовані. 
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ДЕ В САКСАУЛУ ЛИСТИ? 

Рослини теж пристосовані до своїх, звичним для них умовам. Є 

таке дерево — саксаул. На ньому не видно листів — тільки маса 

тонких зелених гілочок, так що від дерева майже немає тіні. Але якщо 

подивишся на гілочку більш уважно, те побачиш на ній маленькі зелені 

лусочки — це і є листи. Навіщо такі листи саксаулові? Для того, щоб 

берегти воду. З більших листів води випаровується багато, а із 

крихітних — мало. Саксаул — рослина пустельна, а з водою в пустелі 

важко, вона вкрита глибоко під піском. Ледве дотягуються до неї довге 

коріння саксаулу. І завдяки своїм крихітним листам це дерево може 

жити в такій жарі, у такій сухості — у який інші дерева не виживуть. 

От і довідався ти дуже важливий закон природи — усі рослини й 

тварини можуть жити тільки в тих місцях, до яких вони пристосовані, 

де вони почувають себе як у будинку. Для жаби будинок — це ставок, 

для крота — підземелля, для саксаулу — пустеля. 
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ЛАНЦЮЖКИ В ЛІСІ 

А тепер заглянемо з тобою у ліс. На перший погляд він видасться 

порожнім — одні дерева. Він не відразу відкриє перед тобою свої 

секрети, але коли ти гарненько придивишся до нього, то зрозумієш, що 

він повний життя й схожий на величезний будинок, заселений безліччю 

мешканців. Вони щебечуть, пересвистуються, пищать, ричать. У 

кожного в цьому будинку є своє місце й своя справа. 

 

У гусениці місце на листку. Справа в неї одна — поїдати листи. 

Повзе вона по краєчкові аркуша й вгризається в нього гострими 

щелепами. Якщо прислухатися — навіть хрускіт чутно. 
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На землі тим же самим займається мишка. З'їла травинку, іншу. 

Потім знайшла колосок, спробувала — чи спілий, і потягла в нірку, про 

запас. 

А в стовбурі дерева, під корою, проїдає — пропилює свій хід 

личинка жука-вусаня. Її не цікавлять листи й трава, вона деревиною 

харчується. 

Велика кількість дрібних і великих тварин поїдає траву, листи, 

кору, дерево, а вже про насіння, горіхи та жолудях і говорити нема 

чого. І здається, якщо дати гусеницям, жукам так мишам волю — вони 

весь ліс з'їдять! 

Тільки не трапиться цього тому, що. Пробігла по гілці синичка, 

мимохідь гусеницю — цап - і понесла в гніздо, пташенят годувати. 

Сковзнула в траві пещення, пірнула в мишачу нірку — і немає миші. А 

на дереві дятел нахилив голову, прислухався, зовсім як доктор, і став 

довбати дірку. Витяг личинку вусаня, а вона велика, смачна. Не 

даремно намагався. 

Але й за синицями, пещеннями, дятлами інші мисливці стежать, 

за розмірами більше. Синиць і дятлів ловлять соколи і яструби, 

пещення вночі сова може підхопити. 

І виходить, що всі лісові мешканці друг від друга залежать. 

Яструбам не прожити без синиць, синицям — без гусениць, 

гусеницям — без листів, усім разом — без лісу. 

От учені-екологи й говорять, що ліс — це співтовариство рослин і 

тварин, які зв'язано один з одним зовсім як ланки в ланцюжку. Учені 

називають її — харчовий ланцюжок. 
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Опорою харчових ланцюжків, їх перша ланка — є сам ліс, його 

рослини з усіма їхніми листами, плодами, ягодами, шишками. 

Друга ланка в ланцюжках  —  усі ті, хто харчується рослинами. 

Це гусениці й миші, зайці й білки, і такі більші звірі, як олені й кабани. 

Третя ланка — мисливці. Самі різні. Тут і винищувачі гусені. 

Жаби не дають слимакам і мухам спуску. Тут і безліч дрібних птахів — 

вони ловлять комах і їх личинки. Тут і пещення, і куниці, і лисиця 

зверху вниз на мишей та зайців поглядає. І всі ці тварини поїдають тих, 

хто годується рослинами. 

А ще вище — четверта ланка харчового ланцюжка. Це ті хижі 

птахи й звірі, які можуть полювати на мисливців: яструби, сови, вовки, 

рисі. 
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Звірі, птахи, комахи, рослини окремо друг від друга їм не 

прожити. 

Тепер прийшов час запам'ятати другий дуже важливий закон: у 

природі ні тварини, ні рослини не можуть жити самі по собі. Вони 

живуть у співтоваристві з іншими тваринами й рослинами. 

 

НЕВИДИМІ ВАГИ 

Які ж ланки в лісових ланцюжках найважливіші, найголовніші? 

Може бути, верхні, які зайняті більшими й сильними звірами? Ведмідь 

по лісу йде хазяїном, усі йому дорогу уступають. Вовки теж звірі 

серйозні, вони навіть лося з його могутніми рогами здолають. Люди — 

і ті побоюються вовків так ведмедів. 

А може бути, найголовніші ланки харчових ланцюжків — це 

лісові санітари, синиці та дятли? Вони збирають із дерев гусениць і 

шкідливих личинок, без них ліс пропаде. 
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Давай спробуємо в цьому розібратися. 

Скінчилася зима, зазеленіла трава, і на деревах з’явились 

бруньки. Весна в самому розпалі. І раптом ударив заморозок. В одну 

ніч трава стала жовтою, а молоді листики на гілках згорнулися й 

пожухли. Коли знову потеплішало, ліс оправився не відразу. Тому й 

квітів у той рік було менше, і ягід, і горіхів. Менше, чим звичайно, було 

комах — від цього стало голодно синицям, повзикам, стрижам, і не всіх 

пташенят їм вдалося вигодувати. Навіть мишей зменшилося. А коли в 

лісі мало птахів і мишей — хижаки теж голодують. Важкий рік видався 

для лісових мешканців, неврожайний. 

Зате наступний виявився добрим та ясним. Трави, ягід та грибів 

було вдосталь, їжі вистачало й гусеницям, і мишам, і білкам — а 

виходить, були ситі синиці, лиси та яструби. Ведмідь теж добре 

відгодувався, запасів на всю зиму вистачить. 

От так щороку начебто невидимі ваги гойдаються в лісі. То одна 

чаша переважить, то інша. В один рік жолуді добре визріють — 

виходить, буде що їсти сойкам. В інший рік горіхи й гриби вродяться — 

білкам добре. У третій ні жолудів, ні горіхів, ні ягід — усім у лісі погано. 

А потім, дивишся, знову врожайні роки. Учені говорять — природа 

перебуває в рухливій рівновазі. 

А яка ланка в лісових харчових ланцюжках головна — ти, 

звичайно, вже здогадався. Найголовніша, перша ланка — рослини. Від 

них залежить життя всіх лісових мешканців. Рослини — перша, 

найважливіша ланка в харчових ланцюжках. 
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ВИБУХ БЕЗ ШУМУ 

Далеко на півночі нашої країни лежить величезна безлісна 

рівнина — тундра. Там живуть дуже потішні звірки — лемінги, схожі на 

великих і товстих мишей з короткими хвостами. Їдять лемінги траву, 

гриби, лишайники. Живуть вони в нірках, а на зиму будують під снігом 

затишні й теплі гнізда. Характер в них боязкий — з ранку сидять у 

своїх нірках, а годуватися виходять у вечорі. 

Але в одного разу з ними відбувається щось дивне. Лемінгів 

стає набагато більше, чим звичайно. До осені вони з'їдають усю траву, 

усі гриби, майже всі лишайники. Вони вже не ховаються, навпаки, — 
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вони нікого не бояться й хоробро кидаються на підходящих до них 

людей і тварин. І нарешті, начебто по команді, вони відправляються в 

похід. 

 

Звірки покривають усю тундру рудувато-бурим килимом, і килим 

цей рухається. Лемінги біжать, не зупиняючись на відпочинок. За ними 

ідуть песці, вовки, хижі птахи. Щоб піймати здобич, їм вже не потрібні 

спритність і мисливська вправність — здобич сама йде в пащу. 

Зустрінеться річка — лемінги її перепливають, виявиться на шляху 

морська затока — пливуть і через неї. 

Чому ж лемінги відправилися в цей дивний похід? 

Просто в тундрі було кілька теплих років підряд. У такі роки 

буває особливо багато трави й грибів, лемінги живуть ситно й 

дитинчат у них народжується особливо багато. Малята швидко 

виростають, теж заводять дітей. І раптом виявляється, що лемінгів у 

багато разів більше, чим у звичайні роки. У харчовому ланцюжку їх 

ланка стала непомірно більшою, ваги природи гойднулися в одну 

сторону. Учені говорять про це: 

«відбувся екологічний вибух». 

Такі безшумні вибухи нерідко трапляються у тварин, які можуть 

швидко розмножуватися — наприклад, у мишей або метеликів. За 
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старих часів бували нещастям «мишачі роки», коли мишей ставало в 

десятки раз більше, чим звичайно. Але слідом за ними 

розмножувалися їхні вороги — пещення, тхори, лиси, і через рік мишей 

залишалося зовсім мало. Так природа сама поправляє себе, і 

рівновага відновлюється, харчовий ланцюжок приходить у порядок. 

Але помилки, які роблять люди, природа не завжди може 

виправити. 
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ЩО РОБИТИ ІЗ КРОЛИКАМИ? 

Далеко за океаном є велика країна Австралія. Там по рівнинах 

стрибають кенгуру, а по деревах лазять коали, схожі на плюшевих 

ведмедиків. Але не тільки ними відома Австралія. 

Там чимало таких місць, де всюди, куди не подивишся, бігає 

безліч кроликів. У посуху в рідких джерел збираються на водопій цілі 

юрби кроликів. Звідки така напасти? Адже коли в Австралію приплили 

європейські поселенці й стали розводити овець, кроликів там просто 

не було. 

- Ну, це ми виправимо! - сказали поселенці. - у себе на 

Батьківщині ми полювали на диких кроликів і тут будемо. 

Сказане — зроблене. Років сто назад їх привезли й випустили. 

Двадцять чотири штуки — хіба це багато для такої величезної країни? 

А одного разу подивилися скотарі на свої пасовища й ойкнули — 

немає трави, її кролики з'їли! Вівці голодні бродять! 

Що ж відбулося? Кролики, завезені в Австралію, стали новою 

ланкою в харчовому ланцюжку, причому такою, до якої австралійська 

природа не пристосована. Адже не було в Австралії ніяких кролячих 

ворогів — ні вовків, ні лис, ні орлів-беркутів. Клімат в Австралії жаркий, 

зимових холодів ні, от і стала кожна кролиця приносити в рік по сорок 

кроленят.  

Так, самі того не бажаючи, люди влаштували величезний 

екологічний вибух. Видалося — чого ж простіше, не треба було 

привозити кроликів. Але сто років тому не було ще науки екології. 

Люди не знали, що завозити нових тварин в інші країни ризиковано, 

створювати нову ланку в харчовому ланцюжку небезпечно — може 

відбутися екологічний вибух. 

Правда, іноді вдається використовувати проти такого вибуху 

інший, теж екологічний. 
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ЯК СОНЕЧКА ДОПОМОГЛИ САДІВНИКАМ 

Одного разу з'явився в апельсинових садах новий, нікому не 

знайомий шкідник — жолобчастий червець. Маса цих комах, схожих на 

маленькі білі подушечки, покрила листи й гілки апельсинових дерев, і 

стали дерева слабшати й гинути. 

Почали вчені думати, як упоратися зі шкідником. Спочатку вони 

довідалися, де його батьківщина. Виявилося — жолобчастого червця 

випадково завезли з Австралії. Але от що дивно — у самій Австралії 

ця комаха зустрічається рідко, і тому рослинам не шкодить. «Які у 

нього там є вороги?» — подумав один із учених. Він поїхав в 

Австралію, вивчив, як живе червець, і довідався, що в нього дійсно є 

вороги. Найголовніший з них — сонечко-родолия, зовсім маленька, 

розміром із сірникову голівку. 
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Цих сонечок зібрали й випустили в різних країнах на дерева, де 

жили червці. І відбулася дивна річ. Як полум'я пожежі, розлетілися й 

розбіглися сонечка по апельсинових садах і всюди поїдали червців. Їх 

ставало усе менше, а апельсинів на деревах додавалося. Садівники 

були так вдячні вченому, який привіз родолий з Австралії, що зібрали 

гроші й подарували йому золотий годинник. 

Так один екологічний вибух учені погасили іншим і навчилися 

використовувати проти шкідників їх ворогів. 

 

ОЛЕНІ Й ХИЖАКИ 

В Америці на одному дуже гарному плоскогір'ї серед пагорбів і 

перелісків жили олені. Було їх багато, тисяч шість, але плоскогір'я це 

розстелялося так широко, що всім їм вистачало й місця, і їжі — трави й 

зелених гілок. Але от лихо, багато там водилося хижаків: вовків, 

величезних кішок-пум, дрібних лугових вовків-койотів. І мисливці 

розв'язали захистити оленів. Вони перебили вовків — усіх до єдиного. 

Вони перестріляли тисячі пум і койотів. Хижаків на плоскогір'я майже 

не залишилося, оленям більше ніхто не загрожував. Перемога! 
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І ОЛЕНІВ СТАВАЛО УСЕ БІЛЬШЕ. 

Але раптом на плоскогір'ї зникли молоді деревця й дрібний 

чагарник — їх з'їли олені. Потім стала пропадати трава — олені 

вискубували її до останньої стеблини. Майже під кожним деревом 

стояв олень і тягся до зеленого листя. Усі нижні стеблі дерев були 

об'їдені. А потім настали роки із суворими зимами, і всього за дві зими 

більше половини всіх оленів померло від голоду. Ті, які вижили, 

хворіли різними хворобами. 

Так що ж виходить, для того щоб олені були ситі й здорові, 

потрібно, щоб їх поїдали хижаки? Звичайно. Адже вовки, пуми й койоти 

не давали оленям занадто розмножитися. А крім того, вони найчастіше 

ловлять хворих і слабких тварин, які бігають гірше. Тому залишаються 

жити самі здоровіші, найдужчі олені, і дитинчата в них виростають 

міцними й швидконогими. 

Так люди зрозуміли, що хижаки — не вороги природі, а її 

помічники. Вони — дуже важлива ланка в харчовому ланцюжку, без 

них рівновага співтовариства порушується. 

Полювання на хижаків у тих краях заборонили, і поступово з 

інших місць прийшли на плоскогір'я пуми й койоти, знову стали 

доглядати за оленями. Тільки от вовки не повернулися. 
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ЧИ ПОТРІБНІ ПАСОВИЩУ ВІВЦІ? 

Якщо хижаки потрібні природі, то як із травоїдними тваринами — 

оленями, антилопами, зебрами, для яких немає нічого смачніше 

соковитої трави? Адже як дістається цій траві! Її щипають зубами, 

ґрасують копитами, мнуть. Учені й подумали: а що, якщо ніхто не буде 

поїдати й ґрасувати цю траву? Відгородили ділянка степу, щоб туди 

Ніхто не заходив, і стали чекати. 

 

А через п'ять років помітили, що трава, яку ніхто не м'яв і не 

щипав, хиріє. У чому справа? Придивилися й побачили, що зі старих 

стебел, що відмерли, на землі утворювалася щільна подушка — не 

пробитися крізь неї молодим стеблинкам. 

Виходить, степова трава не може нормально рости без тварин, 

які її поїдають? Виходить, що так. Без травоїдних тварин степам так 

само погано, як оленям без хижаків. Вони допомагають зберегти 

рівновагу в природі. Коли вони щипають траву, то звільняють місце 

для нової, молодої порослі.  

Але якщо на пасовищі пасеться занадто багато худоби — це 

загрожує лихом. Коні, вівці й корови вискубують і ґрасують траву до 
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самої землі, ґрунт починає розвівати вітер і розмивати дощ. Пасовище 

може загинути, перетворитися в пустелю. 

 

МОРСЬКІ КОРОВИ ТА ЧЕРВОНА КНИГА 

Багато років тому в далеких, нікому не ведених островів у тихому 

океані зазнав катастрофи корабель. Моряки урятувалися, але їм 

загрожувала голодна смерть. І тут вони побачили, що у берегів 

чередами плавають величезні морські тварини, схожі на невеличких 

китів. Вони були мирні й настільки довірливі, що дозволяли торкатись 

до себе руками. Харчувалися вони водоростями, і моряки назвали їх 

морськими коровами. М'ясо морських корів виявилося дуже ніжним і 

смачним. Тому моряки не померли з голоду.  

Почувши про дивних тварин, інші люди стали припливати на ці 

острови й запасатися м'ясом. 

Але ніхто не подумав про те, що морських корів треба берегти, і 

менше ніж за тридцять років їх усіх перебили. Учені довго сподівалися, 

що десь ще водяться морські корови, шукали їх, але так і не знайшли. 

Нині ні однієї морської корови не залишилося на землі. 
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Більше ста видів самих різних звірів і птахів винищили люди. На 

одних занадто ретельно полювали. Іншим не залишили навіть 

клаптика лісу або степу, де вони могли б жити. Третіх виловили 

хижаки, привезені людьми. Чимало зникло й рослин. Зрештою люди 

зрозуміли: якщо не допомогти природі, їх буде гинути усе більше. Щоб 

цього не трапилося, учені склали спеціальну книгу — Червону книгу. У 

неї записані всі тварини й рослини, яким загрожує загибель. Червона 

книга забороняє наносити їм будь яку шкоду, а людей, які це роблять, 

можуть навіть посадити у в'язницю. 
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ПТАШИНЕ МІСТО НА ДЕРЕВАХ 

Давай заглянемо в одне дуже цікаве місце — у дельту Дніпра, 

туди — де наша річка впадає в море. 

От пливемо ми по вузькій протоці на маленькому плоскодонному 

човнику, безшумно відштовхуючись від дна палкою. Навколо — великі 

й малі острови яки заросли вербою й густим очеретом. І за кожним 

кутом, на кожному золотому прибережжі нам зустрічається щось 

цікаве. 
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От і зараз — спочатку чутний якийсь шум. Обережно визирнувши 

через очерет, бачимо цілу компанію величезних біло-рожевих птахів. 

Це пелікани. Ляскаючи крилами по воді, вони лякають рибу, заганяють 

її в маленький залив і достають своїми величезними дзьобами. 

Небагато подалі на корчі сидять чорні баклани. Вони теж рибалки, 

тільки вони пирнають за своїм видобутком і ловлять його під водою. 

Часом так наїдаються, що злетіти не можуть. Мчиться баклан по воді, 

із усієї сили ляскаючи крилами, і ніяк йому не піднятися — так багато в 

нього в череві дрібної риби. 

 

Ще далі, на деревах, ціле пташине місто. На кожному десятки 

гнізд. Можна залізти на дерево, вибрати порожнє, покинуте гніздо й 

сісти на ньому. Спочатку птахи перелякаються, злетять, але, якщо 

сидіти нерухомо, вони швидко звикнуть до тебе й повернуться до 

пташенят. Тоді ти зможеш зовсім близько спостерігати за їхнім життям. 

От сидять у гнізді п'ятеро бакланят — вже підрослих, кожний розміром 

з гарну курку. Підлетить мати, сяде поруч — пташенята шиї витягнуть, 

роти розкриють і репетують, їсти просять. Бакланиха нагнеться до 
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самого крикливого й раптом як пірне головою до нього в глотку! Так 

вона його годує: засовує рибу прямо в зоб. Потім інших погодує й 

знову летить. А поруч вигодовують пташенят коричнево-червоні 

каравайки з вигнутим дзьобом, рожеві колпици із дзьобом-лопаточкою 

— таким дуже зручно виловлювати в мулі всяку дрібну живність. Ще 

тут гніздяться чаплі — самі різні. І сірі, і жовті — єгипетські, і 

найкрасивіші — білі, з пучками ажурного пір'я з боків. Колись таке пір'я 

цінувалося дорожче золота, через них білих чапель ледве було зовсім 

не знищили. 

А неподалік починаються зарості дивної водяної рослини — 

лотоса, який цвіте величезними, розміром з тарілку, ніжно-рожевими 

квітами. 

У цих місцях не можна полювати, ловити рибу, рубати дерева й 

навіть косити траву, тому що тут заповідник. Заповідник — це таке 

місце, де бережуть і зберігають усіх тварин і всі рослини — одним 

словом, усе тут природне співтовариство, що живе. Але природу тут не 

тільки опікують — її досліджують. Цілий рік працюють тут вчені, 

розгадуючи секрети життя рослин, комах, птахів і звірів. Адже щоб 

зрозуміти закони природи, насамперед треба вивчати її там, де вона 

ще не торкнута людиною. 
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ЩО ТАКЕ КИСЛИЙ ДОЩ 

Час, у який ми живемо, — особливий. Ніколи раніше не були 

люди такими могутніми, як зараз. Вони посилають ракети на місяць і 

на марса, перегороджують ріки, улаштовують штучні моря й у всіх 

кінцях землі зводять заводи, електростанції, нові міста. Деколи ці 

будівництва сильно впливають на природу, міняють її. Але ж головне 

правило екології говорить: у природі все зв'язано один з одним. І 

всюди, де люди про нього не думають, природа сама нагадує їм це 

правило. 

На півночі Європи, за прохолодним балтійським морем, 

знаходиться країна Швеція. Там ростуть дрімучі ялинові й соснові ліси, 

а в кам'яних берегах лежать озера із прозорою та чистою водою. 

У цих озерах і в ріках, які з них випливають, водяться смачні й 

коштовні риби — лососі й форелі. Шведи дуже пишалися своїми 

озерами й ріками, не давали їх забруднювати й засмічувати. 

І раптом стало відбуватися щось негарне. Спочатку в лісах 

почали гинути гілки дерев. Одна гілка висохне, друга, третя, а там, 

дивишся, верхівка жовтіє й сохне, а потім усе дерево вмирає. А  потім 

почала хворіти в озерах риба. У чому справа? 

Учені перевірили повітря над лісами й воду в озерах. І виявилося, 

що в хмарах над Швецією багато сірчаної кислоти — речовини, яка 

шкідливо для рослин, і для тварин. Разом з дощем ця сірчана кислота 

проливається на землю, обпалювала гілки й коріння дерев, а потім зі 

струмками йшла в озера й річки. Учені так і стали говорити — «кислі 

дощі». 

Як же потрапила в хмари сірчана кислота? 

- з димом фабрик і заводів, — відповіли вчені. 

Але у Швеції не багато заводських труб, і дим очищується 

спеціальними фільтрами. Не можуть вони наробити стільки шкоди. У 
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чому ж справа? І тоді вчені помітили, що сірчана кислота з'являється в 

повітрі, коли вітер дме з півдня, через море. А там, в інших країнах, у 

багатьох сотнях кілометрів від шведських лісів побудували безліч 

заводів. Щоб не отруювати поруч повітря, над ними ставлять 

величезні труби, які викидають дим високо в небо. Вітер підхоплює 

його й несе за море. Виходить, щоб у Швеції не висихали ліси й не 

гинули озера, потрібно, щоб і в інших країнах люди поставили фільтри 

на труби своїх заводів. Адже на всю землю в нас одна природа, і якщо 

люди псують її в одному місці, вона стане гинути й в інших. 
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НАФТА В МОРЕ 

Плив по морю величезний корабель. Він віз у трюмах стільки 

нафти, що нею можна було цілу зиму опалювати велике місто. 

Лихо скоїлося перед світанком. Корабель затрясся від удару — 

він наскочив на підводну скелю. Почулися гуркіт, скрегіт металу, а 

потім плескіт води, що заливає судно. Матроси посідали рятувальні 

шлюпки й відчалили від корабля, що гине. Весла вдаряли по воді з 

незвичним глухим плескотом, і від моря пахнуло не сіллю й 

водоростями, як звичайно, а нафтою. Вона широко розлилася по воді. 

А ранком пляжі й прибережні скелі були покриті слизькою чорною 

плівкою. 

Прийшов страшний час і для жителів прибережних містечок, і для 

їх мешканців. 

  МОРЯ.  

Першими постраждали птахи. Чайки, гагари, качки сідали у воду, 

не підозрюючи про небезпеку, і вже не могли злетіти, тому що нафта 

склеювала їм пір'я. Люди намагалися допомогти птахам  — відмивали 

в теплій воді із пральним порошком. Але врятувати вдалося кілька 

сотень, а загинули десятки тисяч. Усюди, куди не глянути, лежали 

мертві птахи. 

Потім настала черга мілководних черепашок — мідій, устриць. 

Вони стали задихатися, тому що нафта не пропускала у воду кисень. 

Потім загинули водорості — вони теж не могли жити в отруєною 

нафтою воді. А риби та інші морські тварини просто відійшли подалі в 

море. 

Були закрити курорти й готелі — ніхто не праг купатися в брудній 

воді. Немає риби для рибалок. В усьому світі газети писали про те, що 

через загибель одного - єдиного корабля узбережжя постраждало від 

страшної катастрофи. Не простої катастрофи, а екологічної. Адже 
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загинуло все прибережне співтовариство морських рослин і тварин. 

Пройде багато років, перш ніж ці береги очистяться від нафти й у 

чистій морській воді знову будуть жити водорості, черепашки й риби. 

Ця катастрофа ще раз змусила людей задуматися про те, як легко 

ранити природу і як важко її вилікувати. 

Але хіба тільки катастрофи шкодять природі? Дуже часто для неї 

буває небезпечним і те, що видасться нам нешкідливим. Як ти 

вважаєш, чи небезпечні прозорі пакети з поліетилену? Ті самі, у яких 

носять і фрукти, і хліб, і книги. 

Сидів я якось на великому пляжі. На березі грали два хлопчики. 

Вони відшукували покинуті поліетиленові пакети, надували їх і пускали 

по вітру в море. Спочатку пакети плили, як кораблики з роздутими 

вітрилами, а потім повільно тонули. 

Пройшло кілька місяців, і я прочитав у газетах про лихо, яке 

сталось  на далеких берегах. Там стали гинути кити. Їх оглянули вчені 

й відшукали причину смерті. Думаєш, вони загинули від якої-небудь 

страшної хвороби? Нічого подібного. Вони просто задихнулися, тому 

що їх дихальні отвори були забиті поліетиленовими пакетами або 

просто шматками поліетилену, які принесла морська течія. І я подумав 

— але ж це могли бути й ті пакети, які пускали по воді хлопчики на 

пляжі. 

По-різному шкодять природі дим заводів, розлита в море нафта, 

кинуте у лісі або на пляжі сміття. Але шкодять вони з кожним роком все 

сильніше. Адже не було раніше таких потужних заводів, як тепер. 

Ніколи не плавали по морях такі величезні кораблі.  

Що ж робити, щоб наша земля ставала не брудніше, а чистіше? 

Щоб залишилися на ній ліси й степи, річки та озера, щоб жили на ній 

поруч з нами риби, метелики та кити, щоб не потонули в смітті наші 

міста. 
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Треба, починаючи будь-яка справу, спочатку обміркувати й 

розрахувати його так, щоб воно не нанесло шкоди природі. Для цього 

потрібно знать і дотримувати строгих правил науки екології. 

 

ЕКОЛОГІЯ БОРЕТЬСЯ 

Біля російського міста Сан-Петербуг, у крутих гранітних берегів 

плещеться Ладожське озеро. Воно чудово своїми бурами, красою 

островів, і тим, що в ньому водяться тюлені. Але найбільше воно 

славилося своєю прозорою й чистою водою. Цю воду несе з озера 

широка, повноводна річка Нева. 

 

Але не тільки людям потрібна чиста вода. Без неї не можуть 

працювати багато заводів. 

- Це просто чудово, що на Ладозі така вода! - сказали інженери. - 

ми побудуємо тут великий комбінат! 

- Але ж ваш комбінат буде забруднювати озеро, — заперечили 

вчені-екологи, — ви можете викликати екологічну катастрофу! 

- Нічого подібного, — відповіли інженери. - усю воду, яку комбінат 

братиме з озера, ми потім очистимо. 
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І комбінат побудували. Коштував так багато коштів, що на 

очищення води їх не вистачило. І тече в Ладогу річка чорних, 

смердючих відходів. 

- Не лихо! - говорили інженери. - озеро велике, наші відходи для 

нього не страшні! 

 

А екологи бачили інше. Вода в озері каламутніла, риби стало 

менше. Потім виявилося, що в деяких селах і селищах Ладожську воду 

вже не можна пити, чисту воду туди привозили на автомашинах.  

Усе частіше пишуть у газетах і говорять по радіо про те, що 

довелося закрити завод або припинити будівництво, тому що цього 

зажадали екологи. Усе частіше радяться з екологами інженери та 

будівельники. 

Адже на землі трапилося вже занадто багато екологічних 

катастроф, більше їх бути не повинне. Надто дорого обходяться вони 

людям і природі. 

Так тиха наука, що вивчала, до чого пристосовані жаби і як 

побудовані харчові ланцюжки, зробилася наукою-борцем. 
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Пройде не так уже багато років, ти виростеш. 

Напевно, іншими стануть будинки й заводи, автомобілі та 

кораблі. Але так само, як зараз, будуть шуміти ліси, і навесні в них 

будуть співати птаха, а восени сурмити олені. 

Залишаться в лісах  їжаки  та  білки, ведмеді й зайці, боязкі 

ящірки й роботяги-мурахи. Так само, як зараз, в озерах і річках будуть 

неквапливо плавати риби, а високо в небі — кружляти орли. За те, щоб 

усе це збереглося на землі, бореться одна з найважливіших наук — 

ЕКОЛОГІЯ. 

 

 


