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Видання містить інформаційні матеріали, пов’язані з
охороною
навколишнього
природного
середовища,
викладені в доступній для дитячого сприйняття формі.
До уваги читачів – висвітлення актуальних екологічних
проблем, зокрема, глобального потепління клімату і
парникового ефекту, сучасних трендів екологізації побуту
та розгляд популярних екотоварів, а також біологічні
особливості та цікаві відомості про одну з найгарніших
весняних рослин – конвалію звичайну.
Рекомендовано для вихованців, їх батьків і керівників
творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти.
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Екологія і ми
Причини
і
наслідки
потепління клімату

глобального

Сьогодні вчені все больше говорять про глобальне
потепління клімату. І справді, ми помічаємо, що в останні
роки погода стала істотно змінюватися: тривала зима,
пізня весна, холодне літо. І часто на Новий рік і на Різдво
замість снігу мрячить дощ.

Причиною цього може бути таке кліматичне явище, як

парниковий ефект

у атмосфері Землі, що являє
собою підвищення температури поверхні нашої планети
через нагрівання нижніх шарів атмосфери внаслідок
скупчення парникових газів.
У результаті відбувається
потепління клімату на планеті.

поступове

глобальне
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Причини парникового ефекту

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

Застосування гарячих корисних копалин, таких як
вугілля, нафта, природний газ у промисловості. При
їх спалюванні в атмосферу потрапляє велика
кількість вуглекислого газу та інших шкідливих
хімічних речовин.
Транспорт.
Велика
кількість
автомобілів,
як
легкових, так і вантажних, виділяють вихлопні гази,
що також сприяє парниковому ефекту.
Вирубка лісів. Відомо, що дерева поглинають
вуглекислий газ, і з кожним знищеним деревом
кількість цього самого вуглекислого газу тільки
зростає.
Лісові пожежі – тут такий же механізм, як і при
вирубці лісів.
Агрохімія і деякі добрива також є причиною
парникового
ефекту,
оскільки
в
результаті
випаровування добрив в атмосферу потрапляє азот,
який є одним з парникових газів.
Розкладання і горіння сміття також сприяє появі
парникових газів, що збільшують парниковий ефект.
Збільшення населення. Чим більше людей, тим
більше
сміття,
у
більшому
обсязі
працює
промисловість, щоб задовольнити всі потреби.
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Вплив парникового ефекту на клімат

Мабуть, головна загроза парникового ефекту – це
незворотні кліматичні зміни, а як наслідок – негативний
вплив від них: випаровування морів в одних частинах
Землі (наприклад, зникнення Аральського моря) і
навпаки затоплення в інших.
Від чого ж може відбуватися затоплення, і як з ним
пов’язаний парниковий ефект? Справа в тому, що
внаслідок підвищення температури атмосфери тануть
льодовики в Антарктиді та Арктиці, тим самим
збільшуючи рівень світового океану.
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Території,
які
недостатньо
зволожуються
атмосферними опадами, внаслідок парникового ефекту
стають дуже посушливими і практично непридатними для
життя.
Загибель врожаю породжує голод і продовольчу
кризу, зараз ми вже спостерігаємо цю проблему в ряді
африканських країн, де від посухи відбувається
справжня гуманітарна катастрофа.
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Вплив парникового ефекту на здоров’я
людини

Крім негативного впливу на клімат, парниковий ефект
негативно впливає і на наше з вами здоров’я.
Так,
влітку
за
його
причини
все
частіше
спостерігається аномальна спека, яка з року в рік
збільшує кількість людей із захворюваннями серцевосудинної системи.
Внаслідок спеки у людей підвищується або навпаки
знижується тиск, частіше трапляються серцеві напади та
напади епілепсії, непритомність і теплові удари. Все це є
результатом парникового ефекту.

7

Як
мінімізувати
негативні
парникового ефекту?

наслідки

Щоб подолати проблему, потрібно усунути її причини.
У випадку з парниковим ефектом потрібно усунути
джерела, що викликають глобальне потепління. На наш
погляд, у першу чергу необхідно припинити вирубку
лісів, а навпаки, активніше садити нові дерева, кущі,
створювати сади і парки.
Відмова від бензинових автомобілів, поступовий
перехід на електромобілі або навіть на велосипеди (і для
здоров’я корисно, і для екології) також є маленьким
кроком у боротьбі з парниковим ефектом. І якщо безліч
свідомих людей зробить цей крок, то це буде значним
прогресом для поліпшення екології планети Земля –
нашого спільного дому.
Також вчені ведуть розробку нового альтернативного
палива, яке буде безпечним для екології.
Максимальна екологізація всіх сфер життєдіяльності
людини сьогодні повинна стати завданням номер один.
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Варто процитувати мудрого
Біла Хмара з племені Айоко:

індіанського

вождя

«Тільки після того, як буде зрубане
останнє дерево, лише після того, коли
остання риба буде спіймана і буде отруєна
остання річка, тільки тоді ви зрозумієте,
що гроші не можна їсти».
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ЦЕ ЦІКАВО!
ЯК ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ЗМІНЮЮТЬ ЛЮДЕЙ ТА ЧОМУ ЦЕ
ВАЖЛИВО
Електромобілі
–
порівняно нове рішення
в
автопромисловості,
але їх популярність
зростає з кожним роком.
Перші прототипи були
розроблені ще в кінці
ХІХ століття. Але тоді
було неможливо втілити
цю теорію в життя повною мірою. Тому ідея не стала
поширеною. А от сьогодні вже є цілком успішні моделі, які
набирають все більшої популярності. Це відомі Tesla, Toyota
Prius, Nissan Leaf.
Вчені зазначили, що якщо електромобіль живиться
електроенергією, яку виробляють з низьковуглецевого вугілля
або за допомогою альтернативних джерел енергії, він може
допомогти
зменшити
викиди
парникових
газів.
Зокрема у Європі,
де електроенергія
виробляється
за
допомогою різних
типів
палива,
використання
електромобілів є виправданим і шкодить навколишньому
середовищу менше, ніж авто з двигуном внутрішнього
згорання.
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Екологізація: сучасний тренд і користь
для довкілля
Сучасний стан розвитку суспільства із постійно
зростаючим антропогенним впливом на навколишнє
природне середовище вимагає зміни відношення
людства до процесів виробництва та споживання
товарів.
І сьогодні ми бачимо, що екологізація стає одним із
важливих трендів у всьому світі. Це стосується не тільки
виробництва, але й побуту. Люди нарешті починають
усвідомлювати свою відповідальність перед майбутніми
поколіннями – передати їм придатну для здорового і
щасливого життя планету.

Так, ми не повернемо планеті первозданну чистоту,
однак поліпшити стан речей можна за допомогою
раціонального, розумного споживання. А це значить – не
купувати те, що не потрібно, давати речам друге життя та
намагатися купувати екотовари. Їх ще називають
eco friendly або еко френдлі.
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Що таке екотовар?
Впродовж останніх декількох років в Україні та в
усьому
світі
неабиякої
популярності
набуває
еко-продукція. Все частіше люди, купуючи товар у
магазині, обирають саме той, де є позначки «органік» чи
«еко».
Що ж таке екотовар? Під цим може матися на увазі
нешкідливість самого процесу виробництва й утилізації
продукту або ж наявність натуральних компонентів.
Тобто – безпека для природи та безпека для здоров'я
людини.
На жаль, часто ці дві умови суперечать одна одній.
Для людини краще оточувати себе предметами з
натуральних матеріалів – дерев'яні меблі, паперові
шпалери на стінах, паркетна підлога. Не можна сказати,
щоб усе це сприяло збереженню лісу. Хоча з іншого боку,
шкода
від
виробництва
штучних
матеріалів
і
неможливість їх подальшої переробки – все-таки привід
надати перевагу дереву.
Загалом, це питання не таке просте, як здається.
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Вимоги до екотоварів
✓ Екотовари – це товари з нетоксичних натуральних
матеріалів, що є позитивним як для нашого з вами
здоров'я, так і для природи, оскільки після
застосування такий продукт розпадається на
нешкідливі для навколишнього середовища хімічні
компоненти.
✓ При
виробництві
екотоварів
повинні
застосовуватися ресурсозберігаючі технології.
✓ Ще один важливий критерій – мінімум пакування. Із
цього погляду краще ходити на ринок зі своїми
екопакетами й купувати все, що можна, на вагу. Якщо
ж купити товар без тари неможливо, слід надавати
перевагу біорозщеплюваному пакуванню або тарі,
яку можна використовувати повторно (як скляні
пляшки, наприклад). Пластик або поліетилен при
утилізації отруюють ґрунт, воду та повітря.
✓ У кожного продукту є транспортний слід – скільки
ресурсів було витрачено й скільки шкідливих газів
викинуто в атмосферу, щоб цей товар потрапив на
полицю найближчого до вас магазину. Якщо
говорити про продукти харчування, то екологічність
заморських товарів тим більш сумнівна, адже їх
необхідно обробити для тривалого зберігання.
Найкраще підтримувати вітчизняного виробника
хоча б з тих міркувань, що йому свою продукцію не
доводиться далеко везти.
✓ Словом, потрібно добре розуміти весь життєвий
шлях
продукту:
його
виготовлення,
транспортування, функціонування та
утилізацію.
Ідеально екологічний, так би мовити, продукт, не
повинен
завдавати
шкоди
навколишньому
середовищу на жодному із цих етапів.
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Екотовари: що зараз у трендах
Щосекунди (!) на Землі
витрачається 160 тисяч
пластикових пакетів. З них вторинній переробці піддаються
всього 1-3%.
Сучасний тренд – еко-торбинки для купівлі овочів,
фруктів або інших продуктів. Вони вироблені з тонкого
сітчастого матеріалу і призначені для багаторазового
використання. Придбавши таку річ, можна заощадити
гроші, які звичайно витрачалися на купівлю нескінченної
кількості пластикових пакетів. До того ж, так Ви дбаєте
про довкілля, а, отже, і про себе.
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Сьогодні можна знайти
розміру, кольору та дизайну.

еко-торбинки

будь-якого
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Ще одне чудове рішення – вінтажні «авоськи» для
покупок. Це красиво, стильно, зручно і практично.
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Також можна придбати хіпстерську лляну торбу з
яскравими принтами, змістовними цитатами і навіть
сміливою лексикою.
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Бамбукові зубні щітки. Зубні щітки хоч і не одноразові,
проте, потребують заміни раз на кілька місяців. Щоб
зменшити кількість пластикового сміття, варто замінити
звичайні щітки на щітки, виготовлені з натуральних
матеріалів. Крім того, такі щітки мають екологічне пакування.

Дерев’яні гребінці нічим не поступаються пластиковим,
причому приємно пахнуть свіжим деревом і дружні до
навколишнього середовища.
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Мочалки з люфи.
поролоновим
губкам

На заміну мочалкам для душу та
для
миття
посуду,
що
не
переробляються,
можна
придбати люфу. Люфа – це вид
ліан.
У
якості
губок
використовують висушені плоди
цієї рослини.

Вирощування та утилізація
люфи
не
наносить
шкоди
навколишньому середовищу, а
час їх служби більший, ніж у звичайних губок. Крім того,
завдяки своїй структурі такі натуральні мочалки мають легкий
ефект пілінгу.
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Мінеральний дезодорант у корковому пакуванні.
Альтернативою звичному дезодоранту може стати мінерал
алуніт. Він наділений природними антибактеріальними
властивостями, а тому ефективно запобігає появі
неприємного запаху на тілі. Крім того, такий дезодорант не
містить штучних ароматизаторів, не викликає подразнень та
не залишає слідів на одязі.

Зубні пасти, які виготовляються з натуральних
компонентів та не тестується на тваринах. Вони мають zero
waste пакування: скляну банку без пластику, що придатна для
повторного використання, бамбуковий шпатель та паперову
коробку.
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Варто звернути увагу на великий асортимент
екологічного посуду – з бамбука, дерева, глини та інших
природних матеріалів.

Кокосові піали

Дерев’яний посуд

Глиняні чашки
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Трубочки для напоїв. Пластикові соломинки, які пропонують
у кожній кав’ярні, теж нерідко стають причиною загибелі
тварин і забруднення водойм. Від них доводиться рятувати
черепах, та всіх не врятуєш. Аналог пластиковим соломинкам
для коктейлів – металеві та скляні трубочки. У комплекті є
спеціальний йоржик для їх миття. Також випускаються
одноразові соломинки із стебла жита.

Скляні трубочки для коктейлів

Соломинки зі стебла жита для напоїв
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ЦЕ ЦІКАВО!
В
УКРАЇНІ
ПОЧАЛИ
ПРОДАВАТИ
ОДНОРАЗОВИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОСУД, ЯКИЙ РОЗКЛАДАЄТЬСЯ ЗА 30 ДНІВ

Польська
компанія
Biotrem,
яка
виготовляє
органічний посуд із висівок, відкрила представництво в
Україні. Фірма запатентувала технологію, яка дозволяє
робити одноразовий посуд із пшеничних та кукурудзяних
висівок, продуктів переробки маніоку, водоростей, а
також полімерів на рослинній основі. Сировину
стискають під пресом за допомогою гарячого повітря.
Одну тонну пшеничних висівок можна перетворити на
10 тисяч тарілок чи мисок.
Набір посуду включає тарілки, чашки, виделки та
ложки. Такий посуд достатньо твердий й тривкий, аби
розігрівати в ньому їжу. Після використання ним можна
годувати тварин і птахів. Повністю розкладається за 30
днів.
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Біорозкладні пакети для сміття.
На шляху до екологічного
побуту все ще знадобляться
пакети для сміття. І все ж
звичних
поліетиленових
варто уникати. Корпорація
«Біосфера» запустила серію
екологічних
пакетів
для
сміття, які компостуються.
У виробництві пакетів Go Green не використовується
поліетилен. Пакети на 40% складаються з сировини,
отриманої
з
відновлювальних
джерел
природного
походження, зокрема, з кукурудзяного крохмалю.
За даними компанії такий пакет розкладатиметься шість
місяців (у спеціальних умовах для компосту).
Розробники гарантують, що пакети повністю біорозкладні.
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ЗНАЙОМІ НЕЗНАЙОМЦІ!

Конвалія – ніжна чарівність весни

Конвалія – одна з перших весняних квіток. Вона така
маленька, скромна, в лісі вона ніби ховається під
деревами серед трави. Не одразу її й побачиш. Шукаєшшукаєш, і несподівано перед очима відкривається
галявинка, вкрита крихітними білими дзвіночками.
Свою назву конвалія отримала недаремно, адже з
латини назва перекладається як «лілія долин, квітуча в
травні». Росте конвалія в лісі, любить затишні тінисті
місця. А який у конвалії аромат… Це пахощі лісу та весни.
Але конвалія не лише тішить красою та ароматом, але
й домогає лікувати людей. Її вікористовують для
виготовлення ліків.
Конвалія належить до рідкісних рослин. Саме тому її
занесено до Червоної книги.
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Легенди про конвалію
Є чимало легенд, оповідей і
міфів про конвалію.
У християнській міфології
конвалії – це гіркі сльози
Богородиці,
котрі
вона
проливала біля хреста, на
якому був розіпнутий її син. Ці
сльози,
падаючи
додолу,
перетворювалися на прекрасні
квітки, що згодом ставали червоними, як краплі крові,
плодами.
В інших легендах говориться, що конвалія з'явилася
завдяки Єві, яка зронила сльози через вигнання з Едему.
У стародавніх казках конвалії — це пророслі намистинки,
що розсипалися з намиста Білосніжки. Інші казки
стверджують, що конвалії – не що інше, як сонячні зайчики,
якими ночами гноми користуються як ліхтариками. Також
говорять, що конвалії – це сріблястий щасливий сміх русалки
Мавки, розкиданий перлинами в лісі.
Утім, будь-яка легенда про квітку конвалію оповідає про
чистоту душі, помислів, справедливості, любові і вірності.
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Легенда
про
конвалію
у
кельтів розповідає, що ці квіти ні
що інакше, як скарб ельфів. За цією
легендою,
мисливці,
які
влаштували засідку на звірів в лісі,
раптом побачили ельфа, який летів
з якимось важким вантажем у
руках. Вони вистежили напрямок
його шляху. Виявилося, що ельф
ніс перлину до гори перлів, що
височіла під великим розлогим
деревом. Один мисливець побажав
взяти маленьку кульку, але коли він
тільки доторкнувся до нього, гора зі скарбів розсипалася. Всі
люди, забувши про застереження, кинулися збирати перлини,
на що виник шум, прилетів король ельфів і обернув перли на
білі запашні квіти. Легенда свідчить, що з тієї пори ельфи
мстять за втрату свого скарбу жадібним людям, а ось конвалії
так люблять, що постійно натирають їх з допомогою серветок,
витканих з чарівного місячного світла.
У французів є красива легенда. Вони вважають, що саме
ця квітка уособлює символ любові. Якщо юнак подарує
букетик конвалій дівчині, і вона прикріпить його до своєї
зачіски чи сукні, це буде
означати її згоду вийти за
нього заміж. У Франції всі
так люблять конвалії, що
1 травня присвячують їм
спеціальне
свято.
Ця
традиція походить із часів
Карла IX. У цей день
люди дарують гілочку
конвалії один одному.
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Конвалія звичайна. Біологічні особливості
Конвалія звичайна, або конвалія
травнева (Convallaria majalis) –
трав’яниста багаторічна рослина
родини Холодкових. Листки широкі,
яйцеподібні, темно-зелені, блискучі.
Квітки дрібні, з сильним запахом,
витончені, пелюстки білі. Має горизонтальну, добре
розвинену і розгалужену кореневу систему з численними
тонкими корінцями, які неглибоко залягають.
Цвіте конвалія з початку весни
до середини літа. Після закінчення
періоду
цвітіння
з’являються
плоди конвалії – дрібні червоні
ягоди. Ці ягоди є отруйними!
Поширена конвалія у мішаних і
листяних лісах майже по всій Україні, крім півдня степу і
високогір'я Карпат.
Рослина
використовується
ефіроолійна та лікарська.

як

декоративна,

Використання у медицині
Препарати конвалії широко застосовують при
лікуванні серцево-судинних захворювань, оскільки вони
регулюють діяльність і підвищують тонус серця,
заспокійливо діють на центральну нервову систему.
Конвалія є досить токсичною, навіть випита вода,
в якій стояв букет конвалій, може спричинити серйозне
отруєння, також небезпечним може виявитися й
тривале вдихання її ароматів.
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Викорощування у саду
Конвалія – дуже
красива декоративна
рослина.
Цінується
за
красу
дрібних
дзвоникоподібних
квіток, зібраних у
суцвіття, що мають
прекрасний аромат.
Конвалію в саду використовують для посадки на
квітниках разом з іншими весняними квітами. Всі частини
конвалії отруйні, тому її потрібно захистити від дітей.
Незважаючи на тендітність, квіти конвалій досить
витривалі і довго зберігають свіжість у воді. Саме тому їх
часто використовують для декорування житлових
приміщень, для весільних букетів.
У догляді конвалія невибаглива, все таки це лісова
квітка. Вона тіньовитривала. Отже, в саду для її
вирощування потрібно підібрати чи створити схожі до
лісових умови.
У період активної
вегетації ґрунт повинен
бути
постійно
зволоженим. Тому в
суху весну необхідний
полив.
Бажані
періодичні підживлення
органічними добривами.
Конвалія – рослина морозостійка, зимового укриття
не вимагає. Без пересадки конвалія здатна рости на
одному місці до десяти років.
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Цікаві факти про конвалії
✓ Незважаючи на те, що аромат конвалії травневої є
одним
з
широковживаних
в
парфумерній
промисловості,
його
отримують
виключно
синтетичним шляхом. Конвалія містить недостатню
кількість ефірної олії, щоб її можна було отримувати
методом дистиляції.
✓ Нерідко конвалії використовуються при складанні
весільних букетів, так як у флористиці вони
уособлюють красу і непорочність.

✓ Пару сотень років тому жінки натирали щоки
квітками конвалій, щоб домогтися гарного рум’янцю.
✓ Усі конвалії – невеликі рослини, але вид Конвалія
Кейске, яка зростає на Далекому Сході, досягає
висоти 30 сантиметрів.
✓ Незважаючи на те, що ростуть конвалії зазвичай на
рівнинах, вони також зустрічаються і в горах, на
висоті до півтора кілометрів.
✓ Археологи
встановили,
що
давні
єгиптяни
вирощували конвалії круглий рік ще більше двох
тисяч років тому.
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✓ У Фінляндії
конвалії
вважаються
одним
з
національних символів. До переходу цієї країни на
євро валюту зображення конвалій було на місцевих
монетах.
✓ Конвалія є символом штату Массачусетс (США).
✓ У Європі конвалії почали розводити лише в кінці
XVI століття.
✓ Під час Першої Світової війни польові медики і
фельдшери використовували конвалію в якості
протиотрути при отруєнні солдат хімічними газами.
✓ Конвалії активно збирають люди. Тому з кожним
роком цих рослин стає все менше через те, що вони
не встигають дозріти для розмноження.
✓ Конвалія
має
лікувальні
властивості
і
використовується у фармакології і народній
медицині.
✓ Конвалії дуже отруйні, так що їсти їх червоні ягоди
точно не варто.
✓ Конвалії занесено до Червоної книги.
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