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Науково-пізнавальний журнал «Екосвіт» 

Новий зміст освіти заснований на формуванні 

компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в 

суспільстві. 

Екологічна грамотність і здорове життя – компетентність, 

що є однією з 10 ключових компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.  

Людина, яка компетентна у сфері екології та здорового 

життя, здатна чітко усвідомлювати власну відповідальність за 

стан навколишнього середовища. Вона може розрізняти 
основні екологічні проблеми та діяти задля їх вирішення, 

дотримуватися здорового способу життя, вирішувати нагальні 

життєві проблеми, раціонально використовувати природні 
ресурси. Все це дозволяє виробити особливу систему 

цінностей, орієнтовану на збереження природи та здоров’я 

людини. 

 

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА У ПРИРОДІ 
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Правила поведінки у лісі 

1. У ліс краще одягти яскравий одяг з довгими рукавами і 

взути гумові чоботи.  

2. У лісі не можна кричати, щоб не розполохати лісових 

звірів.  

3. Візьми з собою заряджений мобільний телефон. Якщо 

заблукаєш, зателефонуй за номером 102 і дій згідно зі 

вказівками.  

4. Май при собі свисток, так зможеш подати звуковий 

сигнал, якщо заблукаєш.  

5. По можливості не ходи в ліс без дорослих; зі своїми 

супутниками завжди намагайся бути у межах видимості 

або чутності.  

6. Не ламай гілки без особливої на те потреби.  

7. Не залишай за собою в лісі сміття. 
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  Пам’ятай!  

Залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, 

фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як 

запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до 

самозагоряння лісової підстилки. 
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Категорично заборонено залишати в лісі упаковки з 

пластмаси, пластика, а також консервні банки і скляні 

пляшки! 

 

 

 

Папір розкладається 1-2 роки. 
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Поліетилен розкладається понад 200 років. 

 

 

Пластик розкладається 450 років. 
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Скло розкладається більше 1000 років. 

 

 

Одними з найбільш небезпечних відходів є батарейки та 

енергоощадні лампи, що містять ртуть. Одна батарейка, як 

вважається, забруднює 20 метрів площі або 400 літрів води. 

Термін  розкладання батарейок становить 110 років. 
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ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! 

В ЄС остаточно ухвалили заборону на одноразовий пластик 

До 2021 року в ЄС заборонять низку одноразової пластикової 
продукції, такої як одноразовий посуд, трубочки для пиття, 

ватні палички. Відповідну директиву схвалила Рада ЄС. 
 

 

 

Понад 180 країн уклали глобальний пакт із боротьби з 

пластиковим сміттям. 

Країни Євросоюзу не зможуть експортувати забруднені 
пластикові відходи в Азію та Африку. Пакт 187 країн є 

обов'язковим до виконання. 
Окрім заборони на ті одноразові пластикові вироби, які можна 

замінити альтернативними, ЄС також заохочуватиме країни-
члени скоротити використання пластикових пакувальних 

матеріалів та запровадити жорсткіші правила щодо ярликів. 

Очікується, що до 2029 року 90 відсотків пластикових пляшок 
будуть збиратися для вторинної переробки, і вони будуть 
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виготовлятися з використанням 25 відсотків вторинних 

матеріалів у 2025 році та 30 відсотків – у 2030 році. 
За даними Єврокомісії, заборонені новими правилами 

одноразові вироби становлять 70 відсотків відходів, що 
потрапляють до океанів світу, становлячи загрозу для дикої 

природи та рибних ресурсів. 

 

Морські ссавці потерпають від 
мікропластику. 

 

За даними науковців, у морях навколо Великобританії майже 
не залишилося тварин, у травній системі яких немає 

мікропластику. Чи може він призвести до смерті морських 
ссавців, дослідники роблять поки обережні висновки. 

У морях навколо Великобританії майже не залишилося 
ссавців, у шлунку яких немає мікропластику. Про це свідчать 

результати дослідження, опубліковані в професійному 
виданні Scientific Reports. Науковці дослідили загалом 

організми 50 тварин – дельфінів, тюленів та китів, яких 

викинуло на британське узбережжя.  
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Учені виявили в Арктиці рекордну концентрацію 
мікропластику. 

Вчені дослідили зразки льоду з Північного Льодовитого 

океану і виявили в деяких брилах понад 12 тисяч 
мікрочастинок пластику на літр криги. Загалом у ній знайшли 

17 видів штучних матеріалів.  

 

Мікропластиком вважають частинки діаметром менше п'яти 
міліметрів. 84 відсотки знайдених частинок мікропластику, за 

даними науковців, можуть походити з синтетичних волокон, 
таких як одяг, риболовні сітки чи зубні щітки. Інші фрагменти, 

ймовірно, походять з речей на зразок упаковок харчових 
продуктів чи пластикових пляшок. 

 

 

https://www.dw.com/uk/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/a-43516661
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/a-43516661
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/a-43516661
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/a-43516661
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/a-43516661
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83/a-43516661
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ЗНАЙОМІ НЕЗНАЙОМЦІ! 

 

Бузок – символ переходу від весни до літа. 
 

 

Існує така легенда про походження бузку. Богиня весни 
розбудила Сонце і його вірну супутницю Іріс (веселку), 

змішала промені сонця із строкатими променями веселки, 
почала щедро сипати їх на свіжі борозни, на луки, гілки дерев. 

Усюди з’являлися квіти, а земля тріумфувала від цієї 
благодаті. Так вони дійшли до Скандинавії, але у веселки 

залишилася лише лілова фарба. Незабаром тут опинилося 

стільки бузку, що Сонце вирішило змішати фарби на палітрі 
Веселки і почало сіяти білі промені – так до лілового бузку 

приєднався  і білий. 

Батьківщина бузку – Персія. У Європу вона потрапила лише           

у XVI столітті.  
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Стародавні греки склали легенду про німфу Сірінг, яку 

забажав бог лісів козлоногий Пан. Щоб не віддаватися 
нелюбу, німфа перетворилася на тростину. А сопілка, 

вирізана з тростини, розповіла цю історію. Грецьке слово syrin 
перекладається як «трубка» (це про будову квітки). Звідси 

італійське syringa, що значить шприц (трубочка, рурка). 
Латинська назва рослини syringa утворилася від грецького 

слова σύριγξ «сірінкс» («пастуша дудка», «сопілка»), 
пов’язаного із застосуванням її стебел для виготовлення 

музичних інструментів. 

Звідси назва бузкового саду – «сірінгарій». 
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У Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка на площі 

129,86 га створено унікальні за якісним і кількісним складом 
колекції квітково-декоративних, лікарських, плодових, 

овочевих, пряноароматичних, кормових і технічних рослин з 
усіх ботаніко-географічних регіонів світу, які нараховують 

понад 10 тисяч видів, форм і сортів. Ці величезні колекції 
мають надзвичайно важливе наукове та економічне значення. 

Зокрема в саду зібрана найкраща у світі колекція форм 

кизилу справжнього, найбільша в Східній Європі колекція 
дуба, клена, липи, берези, горіха, бузку, дикорослих плодових 

рослин. Усі колекції є особливо цінними з погляду збереження 
різноманітності рослин ех situ. У теплицях зростають деякі 

рідкісні тропічні види і навіть такі, що вже зникли в природних 

умовах. 

Колекцію піонів та монокультурні сади («Розарій», «Сад 
бузків») Національного ботанічного саду згідно 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 
року № 299-р. віднесено до наукових об’єктів, що становлять 

національне надбання України.  
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Сад бузків (Сірінгарій) – одна з найдекоратівніших 

колекційно-експозиційних ділянок саду, яка вже давно стала 

його своєрідною візитною карткою. 

Будівництво Cірінгарію розпочалось у 1948 році за проектом і 

безпосереднім керівництвом талановитого ландшафтного 
архітектора Л. І. Рубцова. В основу створення покладене 

регулярне планування, яке уможливлює найраціональніше 
розташування на порівняно невеликій території значної 

кількості сортів, сприяє зручному їх огляду, забезпечує 

рівномірне розміщення відвідувачів під час квітування бузків. 

Розташований Cірінгарій на різнопологому Дніпровському 
схилі у вигляді великого різнобарвного квітника перед 

Видубицьким монастирем. З найвищого місця відкривається 
чудова панорама на Cірінгарій, Дніпро та задніпровські далі, 

Видубецький монастир. Все це в комплексі захоплює, глибоко 
вражає та приваблює відвідувачів. Проща Саду бузків 

становить 2,45 га. 

Перші сорти бузків звичайного (S. Vulgaris L.) і 
широколистного (S. oblata Lindl.) французької, німецької та 

американської селекції завезли в 1946 році з Німеччини. Саме 

ці сорти (30 найменувань) склали основу колекції, яка 
постійно зростала і зростає за рахунок нових сортів, що 

виводять в країнах Європи, Америки і Середньої Азії. 

Нині колекція бузків Національного ботанічного саду складає 
21 вид (з 28 існуючих в природі), близько 90 сортів та більше 

ніж 90 декоративних гібридів селекції НБС. Загальна кількість 

кущів сірінгарію становить близько 1500. 

Селекційну роботу з бузками розпочали в 1957 році, 

результатами якої нині є сорти: Богдан Хмельницький, Тарас 

Бульба, Вогні Донбасу, Полтава, Рожева хмара (автор                   
Л. І. Рубцов), Леся Українка та 8 високодекоративних 

спонтаних гібридів, які згодом набудуть статусу сорту (автор 
В. К. Горб). Сірінгарій НБС за кількістю сортів дещо 

поступається окремим зарубіжним колекціям, але за 
витонченістю планування, за пишністю кущів та надзвичайно 

рясним щорічним квітуванням і красою пейзажів, що його 

оточує, залишається неперевершеним. 
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Бузок звичайний c.Бузок №19 Syringa vulgaris cv.Syringa #19 

 

 

Бузок звичайний с.Красуня Москви Syringa vulgaris Krasаvitsa 
Moskvy 

http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/ec2/dendrarii_attach_large_image_31.gif
http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/c53/dendrarii_attach_large_image_49.gif
http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/c53/dendrarii_attach_large_image_49.gif
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Бузок звичайний с.'Леся Українка' Syringa vulgaris cv.'Lesya 

Ukrainka' 

 

 

 

 

 

http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/16c/dendrarii_attach_large_image_32.gif
http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/16c/dendrarii_attach_large_image_32.gif
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Бузок звичайний c.'Людвiг Шпет' Syringa vulgaris cv.'Ludvig 

Spath. 

http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/22b/dendrarii_attach_large_image_33.gif
http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/22b/dendrarii_attach_large_image_33.gif
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Бузок звичайний c.'Тарас Бульба' Syringa vulgaris сv. 'Taras 

Bulba' 

 

с.Бузок китайський Syringa chinensis Willd. 

http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/e09/dendrarii_attach_large_image_34.gif
http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/e09/dendrarii_attach_large_image_34.gif
http://www.nbg.kiev.ua/upload/iblock/838/dendrarii_attach_large_image_48.gif


20 
 

ВАМ ВІДОМО, ЩО… 
 

Бузковий цвіт має сильні лікувальні властивості 

 

 

 

Коли у кінці квітня на початку травня фіолетово, рожево, 

синьо, червоно чи біло цвіте бузок (баз, базник, бевз, бузник, 

синиль, сирень), від цієї краси неможливо відвести очей, а 

запах впізнаєш серед сотні інших. Тонкий солодкий аромат 

квітів піднімає настрій і бадьорить. Бузок в Україні є символом 

свіжості, розквіту і молодості. І хоча кущі його ростуть чи не на 

кожному обійсті, але не всі знають, що бузок ще й цінна 

лікарська рослина. 

Лікувальні властивості бузку звичайного використовуються в 

народній медицині  дуже давно, наприклад, у роки війни через 

нестачу ліків виразки і рани лікували свіжим подрібненим 

листям бузку. Проте слід пам’ятати, що бузок звичайний, а 

саме цей різновид рослини,  використовується у лікувальних 

цілях, має токсичні властивості, тому застосовувати 

препарати з нього необхідно вкрай обережно і виважено. 

http://simya.com.ua/buzkovyj-tsvit-maye-sylni-likuvalni-vlastyvosti-vstygnit-zapastys-kvitamy/
http://simya.com.ua/buzkovyj-tsvit-maye-sylni-likuvalni-vlastyvosti-vstygnit-zapastys-kvitamy/
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Лікувальною сировиною є не тільки квіти, а й бруньки, листя 

та кора. Бруньки збирають навесні, суцвіття – під час 

бутонізації, листя – в червні, а кора заготовлюється з молодих 

гілок. Препарати з бузку мають протизапальну дію, 

використовуються для зниження рівня цукру в крові та для 

лікування шкірних захворювань. З нього готують настої і 

відвари, спиртові екстракти і настойки, а також мазі. Свіже 

листя і квіти цієї рослини часто використовуються для 

розтирань і компресів (для зовнішнього використання 

готується препарат на основі 70% спирту) при подагрі, 

остеохондрозі, ревматизмі, артритах, п’ятковій шпорі, 

запальних процесах у суглобах і м’язах. При цих недугах як 

допоміжний засіб використовується також настоянка квітів 

бузку. 

У разі варикозного розширення вен лікувальний ефект дають 

компреси чи примочки. 

Тим, у кого хворі суглоби, буде помічна така мазь для 

натирання: 2 ст. ложки квіток бузку ретельно розтерти з 2 ст. 

л. вершкового масла. 

Поліпшити  гостроту зору допоможе чай, заварений зі свіжих 

квіток бузку звичайного. Коли він трохи охолоне,  занурити в 

нього ватні пластини й на 5 хвилин прикласти до очей. 

Повторювати процедуру щовечора. Чай з висушеної сировини 

п’ють у разі епілепсії. 

Квіти бузку мають потогінні, протималярійні й знеболювальні 

властивості. Настій  квіток ефективно допомагає при бронхіті 

й ниркових хворобах, настоянка – за болю в суглобах, 

ревматизму тощо. 

Екстракт бузку використовується в парфумерії: кремах, 

лосьйонах, шампунях, милі, бальзамах для губ, в масажних 

оліях 
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Цікаві факти про бузок 

✓ Бузок росте більше 100 років. 

✓ У світі існує близько 2300 сортів бузку, які відрізняються 

забарвленням, формою тощо. 

✓ Батьківщина бузку – Мала Азія, Персія. У Європі, як 

декоративна рослина, він вирощується з 16 століття. В 

Америку бузок був завезений в 17 столітті. 

✓ У французькому місті Грассі виготовляють ефірну олію з 

бузку для парфумерної промисловості. Через витратність 

і трудоємкість процесу виготовлення 1 кілограм її може 

коштувати до $ 100 000. 

 

 

 


