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УКРАїНА - НАША БАТЬКІВЩИНА 

Літаком понад Україною 
Уявіть собі, що ви на летовищі в Києві сідаєте у літак. Він 

має перелетіти з вами далеко на південь України, над Чорне 

море, у Крим. 

Загули мотори, закрутилися пропелери. Непомітно залізний 

птах почав сунутися вперед. Ще хвилина - літак відірвався 

від землі. Поволі почав підніматися вгору. Все, що було на землі, 

ганr'ари, дерева, люди - ставали щораз менші й виглядали як 

карлики. По хвилині - й вони зникли, а перед вами розпро

стерлася чудова панорама Києва. 

Срібною стрічкою плили з півночі на південь широкі води 

Днinра-Славути. його правий, західній берег був високий 

і стрімко спадав униз. На цьому стрімкому березі розмістилося 

княже місто. Тут киівський князь, Ярослав Мудрий побудував 

свої тереми, школи, церкви, з яких пишними банями притягає 

ваше око Софійський собор з великою площею. 
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Над берегом Дніпра розкинулися прекрасні забудовання 

Печерської Лаври. Тоненькою ниткою тягнеться від Дніпра 

одна з головних вулиць Києва - Хрещатик. Оподалік - видно 

будинки Української Академії Наук, театру, Педагогічного му

зею, де відбувалися засідання вільного українського уряду. Не

далеко видно будинки університету ім. Володимира Великого, 

розложистий Ботанічний сад і багато, багато цінних кожному 

українцеві пам'яток. 

Усе це пишалося серед соковитої зелені дерев і лісів, що 

тягнулися із заходу на схід. 

- Це українська лісова зона, що простягається вздовж пів

нічних границь України, - пояснює вам капітан Орленко, учас

ник визвольних змагань. - Приблизно тут, на лінії Києва, ця 

лісова зона має свою південну границю. Далі на південь не 

бачите вже таких суцільних лісів, вони творять лише більші чи 

менші острови, а ще далі на південь ці лісові групи меншають 

і рідшають. Вже за Кременчуком вони зовсім заникнуть, і ми 

будемо летіти над славним українським степом. ці степові ді

лянки заходять далеко на північ, і залягають простори між гру

пами лісів. Смуга, що якраз над нею летимо - це переходова 

смуга між лісом на півночі України і степом, що простягається 

на півдні нашої батьківщини. Цю переходову смугу звемо 

лісостеп. 

Діти з великим зацікавленням оглядали краєвид, що швид

ко пересувався під ними. Цілий час проводив іх синій Дніпро, 

праві береги якого були вищі і стрімко спадали в русло .. Це була 
правобережна придніпровська. височина. Зате лівий берег Дні

пра непомітно підносився з хвиль і творив розлогу рівнину; по 

цьому лівому боці води Дніпра навесні можуть широко розли

ватися. Це була лівобережна придвіпровська визовива. Лише 

далеко на сході, поза обрієм ця иизовииа переходила у вищі 
горби. 

mтак перелетів над Каневом; з високого берега дивився 

на Дніпро пам'атиик Тарасові Шевченкові Земляки вислухали 
його заповіт і поховали на могиni 

"Серед степу шврокоl'O, 
На вкраіві 1IIIJIIй; 

Щоб JI8.IIII ШВРОКОпо.пі 

І ДНіПРО, і кручі 

Вуnо ВВДJIo, - &упо 'І)"І'ІІ, 

як реве ревучв8!" 
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Чим далі летіли на південь, тим менше було на землі лісо

вих залишків; щораз більший простір землі покривало ясне 

золото дозріваючої пшениці. Лиш де-не-де над Дніпром захо

валися невеличкі гаї; тут, над берегом ріки могли вони чер

пати з землі потрібну для життя воду. 

- Це вже смуга степу, - пояснив капітан літака. - НИНІ 
стеП,вже заорано. Але раніше наші козаки гарцювали тут із сте

повими ордами й легко могли заховатися в пишній степовій 
траві. Нині лише по заповідниках збереглася правдива велич 

степової рослинности. Решту заорано. 

На деякий час Дніпро відбіг від них на схід. Але опісля діти 

знов побачили його під собою, коли пробивався він пінисто крізь 

греблю гідроелектричної станції, збудованої біля Кахівки. Те

пер плив він уже широчезним руслом, несучи на своєму плесі 

великі барки й судна. По обох берегах Дніпра розкинулася ши

рока низовина, що простягалася далеко на схід і захід. 

- Море! Чорне море! - витягаючи руку перед себе, закри

чав Олег. 

Літак перелітав над вузенькою шийкою землі. Була це 

Перекопська вузина, що лучила Україну з півостровом Кримом. 

на півдеКllім побережжІ Криму РОЗJlОЖИJlОСИ купеJlеве місто ЯJlта. 
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в цьому місці видно було на заході хвилі Чорного моря, а на 

сході Сиваш і відноги Озівського моря. 

За Перекопом розтягалися ще низовини. Був це Кримський 
степ. Але чим далі на південь - рівнина поволі підносилася 

вгору, почали появлятися спершу гайки, а там уже суцільний

ліс і врешті Кримські гори з розлогими полонинами-яйлами на 

вершках. Ще добре не встигли діти розглянути краєвид, як він 

нагло змінився: по південному боці гори вривалися й стрімко 

спадали у хвилі Чорного моря. Ще декілька хвилин - і літак 

почав приземлюватися. Під ногами дітей розкрилась прекрасна 

панорама Ялти. Дерева були тут зовсім інші, як у Києві. По

дібні дерева бачили діти в Києві лише в Ботанічному саду, в па

вільйоні "Рослинність гарячого півдня". 

Літак приземлився. Замовкли мотори. Діти вийшли з літака. 

Було приємно, тепло. Црохолодний вітрець повівав з моря. 

Запитання і завдання: 

1. В якому напрямі летіли діти? 
2. Понад якими рослннними смугами перелітали вони з півночі 

на південь? 

3. Де знаходиться лісова смуга? 
4. Де розташована степова смуга в Україні? 
5. Яка смуга знаходиться поміж лісовою й степовою смугами? 
6. В якому напрямі розтягаються лісова, лісостепова й степова смуги? 
7. На контуровій мапі сполучіть лінією Київ, Канів, Перекоп, Ялту. 
Це буде шлях, яким летів літак. Над якою височиною перелітали 

діти? Що знаходилося на схід від Дніпра? Де ще зустрінули діти 

низовину? 

8. Де знаходяться Кримські гори? Що обливає їх із півдня? 
9. Докінчіть речення: Під час лету літаком діти бачили такі смуги 

Украіни: 1) лі .... смугу, 2) лісосте .... смугу, 3) ст ..... смугу, 
4) гір .... смугу і 5) мор .... смугу. 

10. Відіграйте в клясі сценку, як діти летіли літаком. Виберіть пілота, 
що веде літак і час від часу називає міста, понад якими перелітає 

літак. Капітан буде викликати по черзі одного з вас, щоб пояснив, 

які смуги перелітаєте; до цих пояснень додайте й інші події, відомі 

вам з історії чи читанок 

СКОJIопендра І СОJIПуга. 
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Над мапою Украіни 
Вemпd простори Україин, що іх бачили діти з літака, мо

жете прос.підкувати на мапі. Мапа показує в зменшеному вигляді 
все те, що ви бачите з літака, який піднявся дуже високо. 

землі ва мапі Украіни позначені різним кольором: зеленим 

позначено ВВ3011ВВ11, ясножовтИІІ - височини, темно-бурим -
ropJr. СИВ:іІІ - МОре. 

на мапі Украіни переважає зелений колір; це значить, що 

ва Украіиі найбільше є инзовив. ці низовини простягаються 

довгою смугою на півночі й на півдні. 

І 

1. Напівнічио-західвіх межах Украіни, над річкою Бугом 
і.верхїв'DI pNкв: Нарви розтягається низовина ПїдлВППІІЯ, з ба

гатьма озерами, річками, болотами й багнами, вкрита лісами, 

що тягиутьса: далеко на схід. тут є славний Біловезький праліс, 

де заховався рідкий уже на наших землях - зубр. 

Продовжеииам ІІіДЛЯПППЯ на сході є низовина Полісся. 

Вона простягається по ріці Прип'ятї й її допливах, по верхньому 

Дніпрі й Десні. дніпро розділяє Полісся на дві частини: на за

ХіД від Дніпра знаходиться 3ахідиє Полісся, над рікою Прип'ят
'J'Ю. на схі,ц від .ДніпРа знаходиться Схїдиє Полісся. Полісся -
найбільш багииста иизовива Украіни й Европи. Увесь полісь

кий простір іще й до вині заховав· сліди льодової доби у виді 
ПЛ~КіІХ горбів, складених з каменюк, глин тощо, чи розлогих 

піскових піль, утворених водами талогО льодовика. Рівнинні, 
підмоклі простори, з багииСТИllи, широкими і з невисокими бе
регами річками, з безліччю плитких озер та своєрідною рослин

нiC'J'lO, створюЮ'1'Ь особливий т. зв. льодовиковий краєвид. 
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На південний схід від Полісся, вздовж лівого берега ДніІіра 
тягнеться ширuкою смугою Лівобережна, або Наддвіпровська 

иизовина. Вона розчленована долинами, ярами, балками, при

кметними для ярово-балкового краєвиду. На південний схід від 

неі, над річкою Дінцем, по його лівому боці, тягнеться Донецька 

низовина. 

2. Південна смуга українських низовин тягнеться вздовж 
берегів Чорного й Озівського морів по Каспійське море. 

Від Дунаю на південному заході, вздовж берегів Чорного 

моря і на схід від Дніпра тягнеться Причорноморська низовина, 

з якою лучиться низовина північного Кр.дму. Далі на схід При

чорноморська низовина переходить непомітно в Приозівську 

низовину. 

На схід від річки Кальміюс, обабіч ріки Дону простягається 

ДQ.1Іішпьо-Донська низовина. На півдні сусідує вона з Прику

бансько.їО низовииою, що Jiежить між Озівським морем та рі

кою Кубань. ПЇDденна смуга українських низовин творить 

типово иизяиний краєвид, з рівнинними, наче стіл просторами; 

єдині виразніші рельєфні форми це невеликі мискуваті загли

бини, т. зв. поди або чаплі, що навесні і по зливних дощах часто 

виповняються водою. 

На самому сході Украіни, над Каспійським морем, лежить 

розлога Прикаспійська низовина, з зовсім іншим характером 

краєвиду. Це розлога, суха, напівпустинна а то й пустинна рів
нина, з великими просторами покритими сипким піском, з соло

ними болотами й плиткими озерами. 

Смуга південних низовин вкрита степами; на сході Украіни 
переходять вони у сухі степи, напівпустині й пустині. 

За.питання і завдання: 
1. Що означає зелений колір на мапі? 
2. Скільки низовинних смуг можна вd~лити в Україні? 
3. Покажіть на мапі річку Буг і Нарву; яка там низовина? Зазначіть 

її на своїй мапі в зшитку зеленим кольором і напишіть її назву. 

4. Покажіть на мапі ріку Прип'ять; яка там низовина? Зазначіть 

це в своїй мапі у зшитку як попередно. Відчитайте з мапи, які 

річки впадають у Прип'ять. 

5. Покажіть на мапі р. Десну і місто Чернігів. Як зветься ця низо

вина? Зазначіть як попередні. 

6. Покажіть на мапі р. Дніпро. Вздовж його лівого берега тягнеться 
........................................ , або ........................................ низовина. Зазначіть 
її як попередні у зшитку. Відчитайте з мапи, які річки перепли

вають через Придніпровську низовину. Де вони вливаються? 
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7. Покажіть на мапі р. Дінець. Яка там низовива? Зазиачіть її JIIC 

попередні. 

8. Покажіть на мапі Чорне море, Дунай, Дніпро, калыliюc' Дів, Ку
бань, Каспійське море. Які там низовини? Зазначіть іх JIIC попередвL 

9. Порівняйте краєвиди низовин Украіни та подайте їхні характе

ристичні різниці. 

10. Доповніть речення: Північна смуга низовин Украіни - це ........... . 

Південна смуга низовин Украіни розложилася над ............................... . 
............................ морями, та доходить до ........................................ мори. 
Ці низовини звемо: ........................................ , ........................................• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

............................ Краєвид українських низовин на півночі є ............... . 

................................ , на півдні .................................... Вони відзиач8.lOТЬCJI 
тим, що 

п 

Низовини України непомітно переходять у височини. Де

не-де вони стріму.о обрипаються над берегами рік. як це ми ба

чили над Дніпром: правий берег був високий і творив височину, 

зате лівий берег лежав на сто й більше метрів нижче від пра

вого і був низовинний. 

На півдні Підляшшя й Полісся ви бачите на мапі ясніші, 

жовтаві кольори. Такі ж кольори є й на лівому березі Дніпра, 

над Дінцем чи між Дінцем і Доном, а то й на півдні України. 

Це - височини України. Вони тягнуться вздовж цілої України, 

від північного заходу на південний схід. 

Найдалі на заході, між ріками Сяном, Вислою і Бугом, ле

жить Розточчя. Коло Львова лучиться воно з - Поділлям. 

Поділля простягається від Дністра на півдні й по Волинь на 

півночі; на захід сягає по низовину над р. Сяном, а на сході 

до р. Бог. Поділля - дуже врожайні землі. його перетинають 

річки, що пливуть з півночі на південь у Дністер чи в Чорне 

море. На Поділлі багато підземних печер та западин, наповне

них водою (т. зв. "вікна"). 

На північ від Розточчя й Поділля простягається ВОJJИИська 

височина. На півночі сягає вона по Підляшшя й Полісся, а на 
сході по р. Тетерев. Далі на схід від Волині й Поділля простя

гається ПридніпРОВСЬка височина (їі звуть також Правобічною 

височиною). На сході доходить вона до Дніпра, на південному 

заході до р. Бога. На півдні переходить непомітно у Чорномор

ський низ. 
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Краєвид ВИСОЧИІІ Украіив дoвoni різиородввl,. ва щО ВІШІІ

ває сила текучої води. По дощі й під під час 'I'IUDIJU[ cиiriв ріки 
й струмки пог.лиБJIЮЮ'l'ЬCa: Й yтвopJOJOl'Ь зraдaвi яри. Якщо ж 

ВОДИ річок ЗІІИЮ'1'Ь лиш поверхневі шари зек.пі й доб'lO'l'ЬCS 

до кристалічних скeJlыІих пород, що C'n.ВJIJI'IS опір річковій 
струі, виступають часто поll8Д ПJlесо води rpaиiтвi cкeni. Іноді 

ііа просторах (,,'тавропiJIьщввв. 

стоять вони поперек ріки й утворюють пороги. Особливістю 

краєвиду Поділля це підземні печери; вони ВИИИКJIи через роз

пущення й винесення водою гнізд гіпсу. Якщо ж стеля деяких 

таких печер запалася то на таких місцях утворилися г.либокі 

малі озерця, т. ,зв. вікна. 

3апитани.я і завдани.я: 

1. Між ЯКИМИ ріками лежить Розточчя? 
2. Де лежить ПоДЇJIJIJI? які ріки ВИПJIИваІОТЬ з ПоДЇJIJIJI? Відчитalтe 

іх з мапи. Де вони вливаютЬСЯ? 
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з. яка височииа лежить на північ від Подi.nJJя? ЯКІ ріки переПJIВ

вають через Волинь? Де вони ВJlиваЮТЬCJl? 

4. Визвачіть межі Придвіпровської височини. ВідчвтаАте з 118.ПВ, md 
річки виПJIВваІОТЬ з цієї височини. Де вови ВJlиваються? 

5. як проходить Запорізька гряда? Де знаходяться пороги? 
6. Покажіть на мапі Приозівську височину; Донецький кряж. Де ле

жать ці височини? 

7. між яКВJIВ ріками лежить Покутсько-Басарабська височина? По
кажіть її на мапі. 

8. як постає яр? Що це балка? 
9. Усі згадані височини врисуйте у ковтурову мапу в своєму зmвтку; 

позначіть жовтим кольором і надпишіть відповідні назви. 

10. Доповніть речення: Вздовж цілої Украіни, від пів... . ва ...... . 
схід тягнуться ви ...... на заході лежить Р ..... " з ним лучить-

ся п...... на північ від Поділля й Розточчя лежить ВО.... на 

схід від вих лежить При ........... височнна. До Приозівської ни-
зовиви прилягає Приозівська ........ До р. Дінця прилягає 

До ....... кряж. 
11. Запишіть слова: РозточЧJI, Поділля, Волинь, Придиіnpовська ви

сочииа, Запорізька гряда, пороги, Приозівська височина, Донець

кий кряж, Слобожанська височина, Покутсько-Басарабська висо

чина, Ставроniльська височина. 

ш 

На південних окраїнах України підносяться гори; на мапі 

вони позначені темнобурим кольором. 

На південному заході розтягнулися у великий лук гори 

Карпати. Вони дуже довгі і в них поселювалися різні народи, 

ближчі й дальші сусіди українців. Українці живуть лише на не

в~ликому відтинку Карпат. Це - Українські Карпати. Вони 

знаходяться між річками Дунайцем і Попрадом на заході і річ

ками Вишовою та Молдавицею на сході. До Карпат прилягає 

з півночі Карпатське підгір'я, т. зв. ІІідкарпатrя та Надсявська 

і Наддністрявська ИИЗ0ВИНИ; З півдня прилягає Карпатське за

гір'я, т. зв. Закарпатrя та Надтисянська ИИЗ0вииа. 

3 Карпат випливає багато річок Вони пливуть на північ 
і на південь. Відчитайте з мапи, які це річки, іпрослідкуйте, 

куди вони пливуть. 

Гірський краєвид Карпат відзначається лагідно заокругле

ними і слабо порізьбленими хребтами, глибокими річковими до

линами з вузьким і невирівняним кам'янистим дном та крути

ми схилами. Для південної, вульканічної смуги Карпат (Вигор

лят і Великий Діл) характеристичні є округлаві міжгірські уло-
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"У горах Карпатах - от Т&.1\І Я б і жив .•. " 

говини - колишні вульканічні кратери; вони часто виповнені 

водою, оточені гірським валом. 

На півдні півострова Криму височіють Кримські ГОРИ; вони 
тягнуться тут уздовж берегів Чорного моря. Кримські гори де

що нижчі від Карпат. Краєвид Кримських гір мальовничий. Го

ри, збудовані з вапняків, сприяють витворенню вузьких і гли

боких щілин, підземних печер, лійкуватих западин. 

На південному сході простягаються високі Кавказькі гори. 

Українці заселюють лише західні відноги Кавказу, що дохо

дять до Чорного моря. Могутні, Іранітні шпилі Кавказу, покри

ті льодовиком, глибокі урвисті долини надають йому типово ви

со ко гірський характер і створюють своєрідний Кавказький ви

сокогірський краєвид. 3 Кавказу випливає ріка Кубань. Вона 
перепливає Кавказьке підгір'я, Кубанський низ і вливається 

в Озівське море. 
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3aпитaвJar і З&ВД&IIIIJI: 

1. Покажіть на к8.п1 гори Карпати. 
2. між SКIIJOI річками живуть в Карпатах українці? 
3. Покажіть иа капі річки Дуиаєць. Попрад • .,Бншову. Молдавнцю. 

З яких гір вови випливають? 

4. На своїй ковтуровій капі в ЗlUИТку зазначіть Карпатський лук 
одною бурою лінією. Зазначіть границі українських Карпат. 

5.- Так само зазначіть Крвкські горн. Кавказ. 
6. яка ріка випливає з Кавказу і вливається в Озівське море? 

7. Подайте характернстику українських гір. 
8. Доповніть речеввя: Гори на пів ............ заході Украіии це Укр ........... . 

............................ З Українських Карпат випливають на північ ріки: 

....................•....................•....................•....................• на південь ....................• 

....................• ....................• До Карпат прилягає з півночі Підгір·я. 

ПІд ....................• а на півдні за ................... . 
На півострові Кр ............ є К ............... гори. 
На niвд ... :................ сході України є гори Ка.................... Тут знахо-
ходяться джерела ріки К ............ Вона вливається в о ................ море. 

IV 

Південь Украіни обмивають водн Чорного й Озівського мо

рів. Берегн ~аmих морів, назагал мають обривистий (т. зв. клі

фовий) характер, з :вузькою, вкритою піском або рінню, прибе

режною смугою. Лише там, де до моря доходять гори - берег 

в стрімкіший (ріясове узберіжжя). 

Чорне море замкнене з усіх боків суходолом. Лише на пів

денному заході, через Босфорську протоку, відпливають води 

Чорного моря у Середземне море. Чорне море доволі глибоке. 

При північних берегах творить затоки - лимани. 

Керченською протокою з'єднується Чорне ~ope з Озівським. 

Воно неглибоке, характерне своіми косами, а в західній частині 

пілою системою мілких заток. 

3aпитaвJar і завдання: 

1. Покажіть на мапі береги Чорного моря; Озівського моря. 
2. Котре з них глибше? По чім це пізнати? Слідкуйте за кольорами 

- простежте глибини обох наших морів. Де Чорне море най

глибше? 

3. Якою протокою лучиться Чорне море із Середземним морем? По
кажіть на капі. 

"!. Якою протокою лучиться Чорне коре з Озівським? Покажіть. 
Покажіть на капі Одесу. 

~: •• ,іЗ1D:КИ відтіиями синьо!: крейдки зазначіть на своїй коитуровій 

капі "JIибини Чорного й Озівського морів. Впишіть протоки. 
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7. Які ріки вливають свої води в Чорне море? в Озівське море? Кас
пійське море? Зазначіть їх иа своїй мапі. 

8. Подайте характеристику прибережного краєвиду. 
9. На контуровій мапі зазначіть межі українськоі національної те

риторії. 

3АКРПІЛЕІПІЯ ВІДОМОСТЕП 

1. Земля, на якій живе український народ - це Україна. 
Українці заселюють споконвіку землі, що лежать між ІІідляш
шям і Поліссям на півночі, по гори Карпати, Чорне й Озівське 
моря та Кавказькі гори на півдні; від річок Дуиаєць, Попрад 
і еян та височини Розточчя на заході по ріку Дінець і дія 
та Прикаспійську низовину 'на сході. 

2. Україна назагал рівнинна. На півночі й півдні україн
ських земель простягається смуга низовин. Уздовж України про
ходить смуга височин. Південні границі Украіни творять гори 
й моря. Це - гірська й морська смуги України. З гір і височин 
випливають річки. 

3. Північні землі України вкривають ліси; це - лісова 
смуга України. Південні землі України вкривають степи; тут 
нема таких лісів, як на півночі У країни; це - степова смуга 
України. Між ними є перехідна лісостепова смуга. Гори вкри
вають гірські ліси. 

4. Чорне море лучить Україну з цілим світом. 
5. У клясі кожний з вас хай напише на малому кусникові 

паперу назву одної з низовин, височин, гір, морів чи річок Укра
Їни і вкине цю карточку в скриньку. По черзі кожний з вас пі
дійде до скриньки, витягне одну карточку, прочитає вголос пе
ред цілою клясою, що на ній написане, і опісля покаже назване 
місце на стінній мапі України. 

6. Приготуйте контурову мапу України та синій, зелений, 
жовтавий і бурий олівці. По черзі - на знак учителя - кож
ний із вас у клясі назве якусь одну, довільну височину, низо
вину чи гори або ріку України, напр., "Підляшшя"! Тоді кож
ний із вас зеленим олівцем (бо Підляшшя - низовина) на своїй 
мапі у відповідному місці впише "Підляшшя". Височини зазна
чайте жовтавим олівцем, гори - бурим, ріки й моря - синім. 
Наостанці зазначіть місто Київ. Назвіть по черзі всі відомі вам 
низовини, височини, гори, моря й ріки. - Не поспішайте, вико
нуючи завдання! По закінченні учитель перегляне ваші мапи 
й виправить їх. Хто не зазначив як слід на мапі всіх місць -
мусить ще раз виконати це завдання-гру. 
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затопила приморські частиии річкових долин, утворивши ли

мани. Кавказ і Карпати піднялися на кількасот метрів угору, 

піднялося дещо й Поділля та Правобічна височина; зате на пів

ночі Украіни обнизилися Полісся й Чернігівщина. 

Та згодом клімат потеплішав, льодовики відсунулися на 

північ, залишивши за собою сліди своєї діяльности. Відійшли 

на північ полярні й тундрові рослини і тварини, а їх місце зай

няли нові організми, що прийшли зі сходу, заходу та півдня. 

З приходом польодовикової епохи поверхня нашої батьківщини 

приймає більш-менш сучасний вигляд. Починає оформлюватися 

й закріплюватися теперішній рослинний і тваринний світ. Пер

вісна людність, що перетривала грізні холоди, збільшується 

пришельцями зі сходу. Впродовж останніх 10.000 років людина 
опанувала всю нашу територію і своєю діяльністю впливає на 

зміни в первісному укладі її природи. 

Запитання: 

1. Які зміни переходила наша земля впродовж свого існування? 
2. Де в Україні відкриваються наАстаріші кристалічні породи? 
3. В якій ері створилися в Донецькому басейні родовища кам'яного 

вугілля? 

4. Де оса~жувалися шари вапняків, крейди? 
5. Які основні зміни зайшли в найновішій ері нашої землі? 
6. Яке значення мало насунення льодовика на Україну? 
7. Коли почав оформлюватися сучасний вигляд України? 
8. Які кліматичні зміни переходила наша земля впродовж свого існу

вання? Як клімат впливав на рослинність України? 

п 

Потепління клімату, що започаткувало польодовикову епо

ху, викликало багато основних змін у природі нашої батьків

щини. Клімат - побіч довгого діяння фізичних та хемічних чин

ників землі - ,витворив багатющу різнородність краєвидів, що 

їх спостерігаємо, йдучи з півночі на південь чи північного заходу 

на південний схід. Звільнені від льодовика простори, з своєю 

пишною рослинністю та тваринністю, стали догідним тереном 

для пожвавленої діяльности людини. 

Клімат Україин помірковано континентальний. Тільки пів

денний берег Криму та причорноморське побережжя Кавказу, 

захищені горами від холодних вітрів, мають теплий, cepeд~eMHO

морський клімат. 
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Континенталізм українського клімату зростає із заходу ва 

схід. бо в тому напрJllilі слабне вплив океану. Чим далі на схід, 

тим більше позначаються різниці між температ)rpою зими і літа; 

отже, західні зем.лі Уkраіни тепліші, ніж східні, що лежать на 

цій самій географічній широті. Крім того спостерігаємо" і ши
ротну смуговість. В напрямі з півночі на південь зростають літні 

й зимові температури, зменшується товщина і тривалість снiro

вого покриву, кількість опадів і відносна вологість. Пересічна 

температура січня змінюється від -80, -9') Ц. (18" до 20· Фар.) 
на південному сході, до --5", _20 Ц. (23 до 280 Фар.) на заході 
і південному заході. Південні береги Криму та прпчорно~юрське 

узбережжя Кавказу мають температуру вищу від нуля. Зате 

вліті, у липні, найтепліше на п:вденному cxo~i (+24", + 250 Ц., 
75 до 770' Фар.), а найхолоднішс на північному захо~і (+180, 
+190 Д., 64 до 660 Фар.). В горах Украіни завжди холо~ніше, як 
на прилеглих р~щшнах; при тому температура знижується ра

зом із висотою. На Кавказі на висоті понад 3.000 м (9.800 стіп) 
залягають вічні сніги. 

Вітрп в Україні З:'оІіНJшвl. В загальному переважають за

хідні вітри; вони приносять вогкість та вищу температуру зи

мою, а влітку злагіднюють спеку. Деколи на захіДНЬО~fУ побе

режжі Кавказу схоплю ються місцеві морозні й бурхливі вітри 
"бора", що ПРПНОСЯТЬ багато шкоди своєю руїнницькою діяль

н~стю. В Карпатах часом віють теплі й сухі полонинні вітри. 

Безморознпй період змінюється від 150 - 160 днів на пів
ночі до 200 - 210 днів на півдні і 250 - 260 днів на південному 
узбережжі Криму та причорноморському узбережжі Кавказу. 

Найбільше аТ:\lОсфеРНIІХ опа;dв за рік випадає на рівнинній 

території на північному заході (600 мм). Чим далі на схід і пів
денній схід опадів менше. У південних районах опади літом най

частіше бувають у вигляді злив. Кількість опадів зростає в пе

редгір'ях Карпат, Криму й Кавказу; в горах кількість опадів 

з висотою значно збільшується і досягає в Карпатах 1.400 мм, 
а на Кавказі понад 2 метри. Найбільше опадів буває в червні
липні, найменше в січні-лютому, за вийнятком південного бе

рега Криму та причорноморського берега Кавказу, де найбільше 

опадів припадає на зимові місяці (грудень-січень). Всюди зи

мою випадає сніг. У північних районах і в Карпатах сніговий 

покрив досягає 300 - 400 мм товщини і держиться 3 - 4 мі
сяці: у південних районах 50 - 100 мм товщини і держиться 
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5. На контурній мапі України нарисуйте лінії рівних кількостей річ
ної суми опадів. Відзначіть їх різними кольорами. Де найбільше, 

а де найменше атмосферичних опадів в Україні? 

6. Порівняйте мапу температур, опадів з мапою рослинности України. 
Яку знаходите залежність? 

7. Поясніть вплив клімату окремих земель України на різнородність 
їх рослинного покриву. 

8. Яка залежність існує між людиною, рослинністю і кліматом? 

9. Які зміни, на вашу думку, наступили б в кліматі України, якби вісь 
землі була нахилена не на 23% ступня, а на 50 ступнів? 

Рідна земля - найцінніший скарб 
Нішо не заступить нам рідної української землі. В()на -

найцінніший скарб кожного українця. Вона ж бо напоєна по

том і кров'ю його дідів і прадідів. Вона - кормителька народу. 

Тому кожний українець любить свою рідну землю. 

Багатство української землі відоме в цілому світі. В надрах 

її містяться різні мінерали. Українська земля родить найкращі 

в світі плоди; на ній виростають цінні дерева, прекрасні трави, 

які дозволяють хліборобові вирощувати цінну домашню тва

рину. Українська земля має у .собі багато поживних речовин, 

що збільшують родючість грунту й дають великий урожай. Ро

дючість - це головна прикмета грунту. Що ж це є Грунт? 

Коли копаємо землю в городі чи саду, або коли буваємо 

на урвистому березі ріки, то побачимо кілька шарів землі. ці 

шари мають різне забарвлення і різну грубину. Верхній, пухкий 

шар, на якому росте трава, відрізняється від інших шарів своїм 

темним забарвленням. Цей І!ерхній темний, пухкий шар земщ 

в якому розростається коріння рослин - зветься Грунтом. 

З чого складається грунт? 

у Грунті є перегній і солі. - Що діється восени з листками 

дерев чи кущів? Всі вони спадають на землю, засихають, гни

ють. Засихають і гниють теж різні трави. Слимаки, жуки, до

щові черви та інші тваринки загибають, а їх реШТFИ гниють 

у землі. Від цього гниття рослинних і тваринних решток у Грунті 

нагромаджується перегній, темнавого кольору. Отже, перегній 

утворюється в грунті через те, що в ньому гmпoть підо впливом 

бактерій рештки мертвих ромlОІ і тварlOl. 

Щоб переконатися, що в Грунті є перегній - покладімо 

дещо грунту на бляшку й прожаримо його над вогнем. Неза

баром з Грунту піде синявий дим, і ми відчуємо запах згорілого. 
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З мокрого піску не зробиш "пиріжка", як з глини. Коли ж 
грудочка з мокрого піску просохне - вона не перетворюється 

в камінь, як глина, а розсипається. Пісок сипкий, тому піщані 

rpунти розсипчасті і їх легко обробляти. Через те й звуть їх 
легкими rpунтами. Але піщані грунти бідні на перегній та воду 

і тому малородючі. Ьс. треба добре угноювати. 
Глинясті грунти мають багато глини, що буває різного ко

льору: червона, жовта, сіра й ін. Глина складається з 1I0PO~ 

шнистих частинок, і мокра глина майже не пропускає води. 

Ось чому на весні після того, як розтане сніг, глинясті грунти 

насичені водою і довго не просихають. Вологі глинясті грунти 

погано прогріваються сонцем. Тому такі грунти називаємо 

холодними. Сходи рослин на та:ких грунтах появляються 

пізніше, як на піщаних. В сухі літа глинясті грунти твердіють, 

як камінь. У такому щільному Грунті мало повітря і погано роз

вивається коріння рослин. Глинясті грунти важко обробляти; 

у мокру погоду вони чіпкі, липучі, в суху тверді. Тому й звемо 

Їх важкими rpунтами. 

у глинястих грунтах мало перегною. Щоб на таких грун

тах зібрати добрий урожай, треба їх угноювати. Від гною гли

нясті грунти стають пухкими й родючішими. 

У грунті є вода і повітря. Візьмім склянку з водою j І;кИНЬМО 

В неї грудочку грунту. З грунту вийдуть і підій1':УТЬСЯ бульки 

повітря. Вода витиснула повітря з грунту. Jтже, в грунті є 

повітря. Повітря в грунті є потрібне для коріння рослин. 

Покладімо в суху пробівку ложечку грунту і нагріваймо 

її ,на спіртовій лямпі. По якомусь часі на внутрішніх стінках 

пробівки з'являться краплинки води. Звідки ж там взялася 

вода? Вона виділилася з грунту. Отже, в грунті є вода. Вода по

трібна рослинам. Рослини вибирають воду з грунту своїм ко

рінням. Без води рослини засихають. 

Вода дістається до грунту з дощем, снігом. Частина води 

всякає вглибину -грунту, частина випаровує. В добре обробле

ному грунті є багато отворів та щілин, крізь які легше прохо

дять у грунт вода і повітря. 

Вода всякає в грунт поволі. Найперше насичується водою. 

зорана верства, після чого вода проходить далі вглибину. Якщо 

води забагато, постають калабані, що псують будову ріллі, ви

мивають поживні солі та стримують приплив повітря. 
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Всякання води в глибину ірунту починається завжди після 

дощів чи весняних розтопів. Коли ж поверхня ріллі висихає, 

тоді рух води зворотний, тобто знизу вгору. Такий рух води 

вгору - це найважливіша прикмета землі. Завдяки цьому рос

лини можуть перебути суху пору року чи взагалі існувати в тих 
околицях, де мало опадів. Крім того вода розчиняє в ірунті різні 
поживні солі, що іх вбирає рослина своім корінням. 

Вода, пере~якаючи в ірунт, втягає зі собою повітря багате 

на кисень, а викидає зужите. Чим швидше кружляє вода, тим 

частіше наступає виміна повітря. Тому ірунт мусить бути від

повідно пухкий і провівний, щоб повітря могло вільно заходити 

до коріння рослин, які потребують його так само, як і води. 

Зміна температури також причиняється до провітрювання 

ірУНТу. Вдень нагріте повітря розширюється і виходить з землі, 
вночі - входить У ірунт. Також і тоді, коли лопатою, плугом, 

мотикою, бороною порушуємо землю - допускаємо повітря до 

ірунту. 

Запитання і завдання: 

1. Що називаємо грунтом? 
2. З чого складається грунт? 
3. З чого витворюється перегній? В яких грунтах його найбільше? 

Найменше? 

4. Який грунт найбільш родючий? Роз'ясніть прикмети піску, глини, 
чорнозему. 

5. Виясніть ролю і значення води, повітря, різних солей для життя 

рослин. 

6. Які грунти треба здобрювати і чому? 

7. Запишіть слова і виясніть їх значення: перегній, чорнозем, глина, 

пісок, родючість, сухий грунт, легкий грунт, важкий грунт, холод

ний Грунт. 

Будова rpYHTY 
Розгляньмо r'рунти на низовині, над річкою, в лісі, полі, 

в горах. 

Побачимо, що ірунт не всюди однаковий, в ньому можемо 

розрізнити різного розміру частинки: більші - як лісовий горіх, 

менші - як зерна пшениці, і дрібні, як пил. Така чи інша бу

дова ірунту залежить від усіх тих ск,ладників, що ми ЇХ роз

глянули раніш. Рослини найкраще ростуть на Ірунтах, що 

складаються з невеличких грудочок; у таких ірунтах добре 
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РІзні типи I'pyнтlв та роCJOlJDllсть, під вкою вови 
розвииуJIИСИ: 1 --сlрозем; 2 - кзmтзновl І'рун

ТИ; 3 - чорнозем; 4 - темносірнй лісовий І'рунт; 

!і - всносlрий лісовнй І'рунт; 6 - піДЗОJIИстий 

!'рунт; 7 - БОJlотиистl І'рунти; 9 - СОJlонцl; 10 -
СОJlончакк. 

затримується вода, а в щілинки між грудочками вільно прохо

дить повітря. 

Якщо І'рунт складається з дуже дрібних, як пил, частинок, 

- то ці частинки щільно прилягають одна до одної. В такі 

:rpунти, як уже знаємо, слабо просякають вода й повітря. Ро

слини на таких І'рунтах ростуть погано. Будова розпорошеного 

:rpYHTY поліпшується, коли внести в нього гній. При зогниванні 
гною в :rpyнтi утворюється перегній, який склеює дрібні ча

стинки у більші грудочки. 
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кращі грунти у світі. Вони є підставою хліборобства України, 

а цим саМим і багатства нашої батьківщини. 

Чорноземи - найпоширеніші грунти України, що займа

ють майже всю степову й лісостепову смугу. У лісостеповій та 

північній смугах степу чорнозем дуже багатий на перегній. 
Менше перегною в чорноземах південної степової смуги. В над

чорноморських степах чорноземи поступово переходять у солоні, 

а далі на схід у солонцюваті, напівпустинні грунти. 

Гірські грунти, що постали на звітрених твердих гірських 

породах, вкривають тонким шаром верхи і схили гір. Їх харак

тер залежить від тих гірських порід, з яких вони утворились, 

від висоти схилу, клімату, рослинности і цілої низки місцевих 

умовин. 

Запитання і завдання: 

1. Як уложені грунтн Українн? 
2. Які грунти переважають на півночі України? 
3. Який є чорнозем у лісостепу? 
4. Чим відрізняється чорнозем степів від чорноземів лісостепу? 
5. Яке значення чорноземів для господарства України? 
6. Як постали лісові грунти? 
7. Зарисуйте в зшитку типи грунтів УКРаіНИ та помалюйте їх різ

ними кольорами. 

ЗАКРШЛЕнна: ВІДОМОСТЕИ 

1. Грунт - це верхнlИ пухкий шар землі, в якому розро
стається коріння рослин. 

2. У грунті є пісок, глина, вода, повітря, перегній і різні солі. 
3. Найбільш родючий грунт такий, що має в собі багато 

перегною. 

4. Перегній утворюється від зогнивання рослинних і тва
ринних решток Чим більше перегною в грунті,· тим він темні
ший. Грунт, в якому багато перегною, зветься чор:ноземом. 

5. Грунти. в яких багато піску, звемо піщаними. Це - сухі, 
легкі, маЛОГО,40чі грунти Грунти, в яких оагато глини, звемо 
глинястими. Це важкі, холодці, також малородючі грунти. Щоб 
збільшити родючість таких rpYHTiB, треба Їх здобрювати (гноєм, 
мінеральними добривами). 

6. Від якости і будови грунту залежить і рослинність, яка 
на ньому виростає. Рослини найкраще ростуть на грунтах, що 
складаються з невеличких грудочок; в них добре затримується 
вода і вільно проходить повітря. 

7. У грунт, зложений з дрібних частинок, слабо проходить 
вода й повітря. На таких rpYHTax рослини ростуть погано. Такі 
rрунти треба здобрювати. 
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8 Біловезькому пралісі 

Північ України - це розлога низовина; вона тягнеться 

вздовж північних границь українських земель, від Підляшшя 

на заході, через 3ахіднє Полісся до Чернігівського Полісся 

на сході. 

Увесь цей простір вкритий глухими лісами, що ростуть се

ред озер, болот, розлогих річок, пісків. ці ліси постійно виру

бують, вони рідшають, а їхня давня краса й велич поволі про

падають. Але в найдалі на північний захід висуненому Під

ляшші задержався у повній своїй красі дикий праліс - БL"І6-

везька пуща, який виділено в окремий заповідник. Ще в ХШ 

столітті, за князя Володимира Волинського, поставили тут сто

рожеву "Білу вежу". Від неї й пішла назва Біловезька пуща. 

Колись навколо цієі вежі шуміли незаймані ліси і з її мурів 

сторожа пильно стежила, чи не з'являться десь загони ворога. 

Біловезький праліс - це єдиний в Европі лісовий масив, 

що зберіг свій первісний характер. Людині, що вперше захо

дить у цей праліс, спочатку навіть важко зрозуміти, де вона 

перебуває. Така велична й різнобарвна природа цього первіс

ного лісу. тут усе стоіть майже так, як тисячу років тому. Вгорі 

сплітаються корони дерев так густо, що творять наче одне су

цільне покривало - зелений намет. 

У проміннях ранкового сонця таємничими здаються завали 

й буреломи. Віджили свій довгий вік, лежать оброслі мохом 

дерева-велетні, а поруч з ними простянулися до сонця молоді 
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кома шарами. Повалені ними нижчі дерева лежать покотом, 

вкриті густим мохом. Тут панують лише лісові тварини. Серед 

такого пралісу зберігся найбільший ссавець - зубр. 

Володар українського лісу. Зубра звуть володарем україн

ського лісу. Це ім'я дано йому за могутні розміри його тіла. Він 

дуже подібний до американського бізона, що зберігся у преріях 

Америки. Дозрілий зубр має до 10 стіп довжини, в плечах до 
6 стіп висоти, а важить понад 1 тонну. Зубриця дещо менша. На 
перший погляд зубри видаються дуже грізні; такого вигляду 

надає їм похилена вниз голова, з широким і опуклим лобом, 

із загненими досередини короткими рогами та довга, кудлата 

шерсть, що обростає задню частину голови, плечі, груди й го

рішню частину передніх кінцівок. 

Та не зважаючи на такий вигляд, зубри надзвичайно 

швидкі в бігу. З шумом і тріском виходить із хащів, де він зде

більшого живе, на лісову галявину. Він іде навпростець, проби

ваючись тілом крізь густі зарості, підминаючи молоді деревця. 

Зубри не бояться ніякого хижака. Навіть такий сміливий хи

жак, як рись, що з високого дерева чатує на здобич, боїтьс.в 

зубрів; а для інших жителів лісу цей звір є завжди великою 
загрозою. 

Зубр - травоїдна тварина; його поживою є мох, трава, га

луззя, листя тощо. Зубри живуть стадами. Колись зубр жив 

майже по всіх лісах Европи, а в Украіні і на степу. Але збіль
шення людности в Европі й У країні та постійне нищення ЛЇСЇ8 

- привело до майже повного його вигублення; задержавс.в вів 

тільки в деяких лісах, як от в Украіні - в Біловезькій пущі. 

Українські вчені докладають усіх зусиль, щоб зберегти цих 

найстаріших свідків нашої славної минувшини. 

Запитання і завдання: 

1. Покажіть на мапі північні землі України. Як називаЄ140 наші пів-
нічні низовини? Чим вони вкриті? 

2. Де знаходиться Біловезька пуща? Чому називаємо її праліСОIІ? 

3. Які дep~Ba ростуть у Бі,nовезькій пущі? 
4. Чому зубра звуть володарем українського лісу? 
5. Де жив раніше зубр? 
6. Чому зубр вигинув? 
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Життя населення Полісся супор:), IJажІ,е, але кріпко при

в'язане до рідної землі та старих УІ{раїнськи:~ традицій. Полі

щуки займаються рибальством, СКО1'арс1'ВОИ та л:совим про

мислом. Малородюча земля вимагас багато труду, щоб зібрати 

з неї задовільний врожай. Сіють тут жито, овес, гречку, посіви 

якої мають важливе значення для здавна розвиненого бджіль

ництва. Добре росте тут і льон. 

Осуш;ування болот на Полlссю. 

На лівому березі Дніпра переходить Полісся у Чернігів

ське Полісся, що його заводнює ріка Десна. На відміну від за

хідньої частини Полісся - літо на Чернігjвському Поліссі га

рячіше, дощів випадає тут дещо менше, а зима гостріша. Тут 

помітні вже впливи тих велИІШХ КОНТІшентальнпх просторів, 

що простягаються на схід в:д у І(Рз.їнп. 

Лісів тут обмаль, вони дуже проріджені. Їх місце зайняла 

рілля. Великі площі ріллі, як на Правобережжі, так і на Ліво

бережжі, займає картопля. На сухішому Чернігівському По

ліссі добре ростуть коноплі. Великі лучні угіддя спричинилися 

до розвитку МОЛОЧІЮГ0 тваринництва. На картоплі і відходах 

від П переробки розвинулося свинарство. 
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3апитаиии і з&ВдaDIIJI: 

1. Покажіть на мапі де знаходиться Полісся. Де Пннське Полісся? 
Чернігівське ПоліССJl? Яке літо на східвьому Поліссі? А на за

хідиьому? Які бувають звми? Коли найбільше випадає дощів? 

Де випадає більше дощів: на східньому чи на західньому По

ліссі? Чому? 

2. Де живуть поліщуки? Чим вони заАиаюТЬСJl? 
3. Яка ріка перепливає через Західнє Полісся. Покажіть на мапі. 

Які річки вливаюТЬСJl до ПРИП'Jlті? Куди вливає ПРИП'JlТЬ свої 

води? Чому ПоліССJl звуть "великим озером"? 

4. Яка ріка є на Чернігівському Поліссі? Куди вона вливаЄТЬСJl? 
5. Доповніть реченНJI: ПоліССJl - це одне велике о .... На Пинсько

му Поліссі літо не таке га.... JlК иа Чер.......... Поліссі. Та-

кож і зима на Пинському Поліссі ......... , JlК на Чер.. . ... По-
ліссі: Найбільше дощів випадає на Поліссі ......... . 

6. НаселеВНJI ПоліССJl займаЄТЬСJl ................................................ На схід-
ньому Поліссі РОЗВИНУЛОСJl ........................................................... . 

Різдвяний 
. 
ГІСТЬ 

НОВИЙ гість, зелена ялинка, щороку на Різдво вітає вас 

цілющими пахощами своєї живиці. Виструнчившись високо під 

стелю, радісно погJl:ядає на вас і пишається всіми тими при

красами, що ви навішуєте на її гілки. Вони в неї рівненькі, до

лом довші, чим вище вгору, тим коротші. Своїм виглядом на

гадує вона густий, темнозелений стіжок. 

Усі гілки в ялинки уложені доволі симетрично і виходять 

з пня в рівних відступах одна від одної. На гілках видно шпиль

ки; це - дрібні листки ялинки. В лісі, на гілках старих дерев 

знайдете великі, довгі шишки, що наче свічечки, стирчать до

гори. Шишки вкриті ніби лусочками. Якщо відкриєте таку лу

сочку, побачите всередині дрібне насіння. Шишка - це своє

рідна "квітка" ялинки; коли вона доспіває, лусочки відкри

ваються, насіння висипається і вітер розносить їх на далекі 

віддалі. 

Ялиця доволі витривала на тінь. Через свою тіневитрива

лі~ть вона переважає інші деревні породи, які не витримують 

навіть легкого затінення. Тому ялиця іноді приходить на зміну 

деревам, що раніше поселилися на якомусь грунті. Для свого 

росту ялиця потребує поживного та глибокого Грунту і відпо

відного тепла. Занадто низькі чи високі температури 1И шко

дять; приморозків та різких змін температури вона не любить. 
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В Україні виступає ялиця в горах Карпатах, де доходить 

до висоти 3.600 стіп, а крім того де-не-де на західніх окраїнах 
нашої Батьківщини. В Кавказьких горах росте ялиця кавказь

ка, що підіймається до 5.700 стіп. 
Смерека. - Близьким своя ком ялиці є смерека. Смерека 

- високе лісове дерево, росте у країнах помірного й холодного 

підсоння Европи, Азії й Америки, на півночі доходячи до край

ніх меж лісової рослинности. В Україні смерека поширена в Кар

патах, де підіймається вище за ялицю, та в північно-західній 

частині Галичини і в північних частинах Волині та Чернігів

щини. В більшій частині України смерека не росте, бо для сво

го росту не знаходить потрібної вогкости повітря; вона не пе

реносить і високої літньої температури (вище від 18-190 Цельзія) . 
І в смереки листочки мов шпильки; але шишки в неї дещо 

інші, вони звисають і не розсипаються, коли насіння випадає. 

Сосна. - До родини шпилькових дерев належить і сосна 

звичайна, що виростає при різних грунтових умовинах. Сосну 

Сосна. .ясень. 
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заливають. Важко жити в таких умовинах, але жереп росте 

і не піддається. 

Тис. Далі від людського ока росте в Карпатах інший ро

дич ялинки чи сосни - тис. Небезпечне це дерево! його шпиль

ки і насіння дуже отруйливі. З його гілок у давніх часах виго

товляли отрую, якою войовники намазували свої списи. 

Колись тису було багато в Україні. Вславився він доброю, 

міцною деревиною, і люди почали безоглядно його ншцити. 

А молоді тисові дерева ростуть дуже повільно. От і не стало 

у нас тисових лісів. Тільки де-не-де можна ще зустріти їх са

мотні потужні стовбури в наших Карпатах, Криму чи на Кав

казі. В одному місці, у Княждворі, в Галичині, затримався ще 

невеличкий тисовий лісок. Щоб і він не пропав, створено окре

мий заповідник, де не можна його ні вирубувати, ні нищити 

в будь-який спосіб. 

а .. Іівець. Це - найменший недоросток у сім'ї шпилькових. 

Він ніколи не буває високим; частіше це кущ, а не дерево. Він 

дуже поширений по всій Україні і має гарну деревину з приєм

ним запахом, яку вживають для різних виробів, зокрема ми

стецьких. Плоди ялівцю у вигляді синіх ягід застосовують як 

лікарський засіб при деяких недугах. 

3апитаlПlЯ і завдання: 

1. Чим відрізняється ялиця від смереки? Де вони поширені в Укра-
іні ? 

2. Які характеристичні прикмети сосни? кедрини? Де вони ростуть? 
~. Чим вкриті гілки ялиці? смереки? 

4. Чому звемо сосну деревом-піонером? 

Запишіть в зшитку слова (з'ясуйте їх і запам'ятайте): 

Ялиця, смерека, сосна, сосна карлувата, кедрина, тис, ялівець. 

Шпилькові ліси 
Ялиця, смерека, сосна, жереп, тис, ялівець, хоч різні своім 

виглядом чи будовою, мають одну спільну прикмету, що від

різняє іх від інших рослин чи дерев - всі вони мають ІШІИЛЬКИ, 

щО заступають собою :ІИСТКИ інших дерев. Шпильки-листки цих 

дерев дуже вузькі і вкриті грубою шкірочкою, через що вода 

випаровує з них дуже повільно. Зимою це сприяє зберіганню 

шпильок, і тому шпилькові дерева все зелені. 
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Розвивайся,ой ти, старий дубе! 
Серед дерев дуб пишається своєю силою й могутністю. Зда

вен-давна наш народ оспівує його у своіх піснях, подивляє його 

красу й довголіття. Величезна, розложиста корона дуба, зло

жена з великоі кількості гілок, надає йому поваги, краси й мо

гутности. Збільшує іх ще й його висота, що досягає деколи по

над 45 ярдів. Такі дуби-велетні нерідко мають по чотириста

п'ятсот років, а то й більше. 

Вирвати дуба з землі - доволі важко ;не зломлять його 

й сильні бурі. Завдячує це дуб своєму сильному корінню, що 

широко й глибоко входить У землю. 

Листя дуба довге й широке, глибоко повтинане. Зимою 

воно опадає. Весною, коли на дубі появляються дрібненькі 

пуп'янки листочків, можна побачити побіч них зелено-жовті 

купочки, що нагадують намисто. Це - цвіт дуба, з якого роз
винуться під осінь жолуді, ласощі диких кабанів та інших 

тварин. 

Дуб - дуже цінне дерево. його деревина тверда й відпорна 

на гниття, як у повітрі, так і в воді. Дуб може довго лежати 

у воді, він почорніє, але нічого не втратить на своіх прикмет ах. 

Тому з давніх часів вживають його на будову кораблів. 

Дуб росте по всій Украіні, крім степу й напівпустині. Ду

бові ліси називаємо діброви. В таких дібровах, крім дуба, як го

ловноі породи, виступають і інші листяні дерева - липа, ясень, 

клен, граб, чи чагарники - калина, ліщина, глід й ін. 

Широко по Україні (крім степу) поширене й інше, не менш 

гарне й розложисте дерево - к..'1ен. І в нього листя велике, 

широке, з довгим черешком, гостро повтинане. Восени листки 

клена прибирають гарний золотисто-жовтий колір, а то й пере

мішуються з пурпурово-червоним, і по деякому часі опадають. 

Клен досягає 75 стіп (25 м) висоти, а його вік - до 100-150 
років. 

Навесні кленові гілки пускають дрібні пучки, з яких зго

дом розвиваються листки чи дрібні квітки, зібрані у своєрідне 

суцвіття. Плід клена має видовжені, наче крильця, додатки, 

завдяки яким може переноситися під подувами вітру на далекі 

віддалі. 

У червні-липні по всій Україні (крім степу) розносяться 

приємні запахи квітучої .і1ID1И. В той час можна бачити коло 
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лип багато бджіл, що пильно збирають солодкий липовий сік 

(нектар) на мед; при цьому вони запилюють квітки. Липа -
високе дерево, її корона розложиста. В одної породи липи лист

ки бувають широкі, і її звуть пmpокодистою, В другої породи 

липи - більше в Україні поширеної, листки коротші, менші, 

і її звуть дрібно.'ІИСТОЮ. В тої Й другої породи листки своєю фор

мою подібні до серця, з дрібненькими зубчиками по краях. 

:Іипа. 

Липа має короткий і грубий стовбур з гілля сто-густою коро

ною; в лісах стовбур буває високий і гінкий, з яйцеватою чи 

подовгастою короною. 

Липа - тіневитривала ПОРо.',;а і може рости в тіні дуба 

чи смереки. Деревина липи м'яка й легка і її легко обробляти. 

Тому радо вживають її в столярстві, різьбарстві тощо. 

Для виробу різного приладдя вживають і інше, доволі ши

роко в Украіні поширене дерево - Я(,РЧЬ. У нього деревина твер

діша, але гнуча, елястична і важко колеться. Листки поДов

гасті, пальчасті, сидять по 9-13 на стебельці. Плід подовгастий, 
3 крильцями-додатками, як у клена. 

Запитання і завдання: 

1. Яка в дуба корона? Які його ЛИCТJ>:И? 
2. ЧИМ відрізняється деревнна дуба? До чого її вживають? 
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3. Що це діброви? .які інші породи дерев виступають у дібровах? 

4. Де в Україні росте дуб? 
5. .яке листя у клена? липи? ясеня? 
6. Для чого служать крильця-додатки у плодів ясеня? клена? 
7 . .які породи лип ростуть в Україні? Чим вони відрізняються? 
8. Пошукайте в своїй околиці дуба, липи, клена, ясеня; огляньте іх 

зарисуйте в свому зшитку. 

Ой вербо, вербо кучерява 

Важко уявити собі українські річки без верб на їхніх бере

гах. Росте верба у вигляді невеликого деревця або високого 

куща. Листки верби вузенькі, видовжені, не такі, як у дуба 

чи клена, що мають широкі листки. Напровесні верба - як ка

жуть на Україні - кучерявіє; тоді на її гілочках появляються 

сіренькі, мов пушком укриті, базьки ("великодня лоза") та ви

довжені, яскравожовті, запашні сережки, що складаються з чис

ленних квіток дуже простої будови. Своїм запахом приваблю

ють вони бджіл, що збирають на них багато соку й пилку для 

годування своїх личинок. 

Верба має цікаву прикмету : якщо всадити її галузку у вог
ку землю, то по деякому часі вона випустить коріння і прий

меться. Вербові гілки дуже пруживі, і тому ЇХ виКористовують 

для виробу кошиків тощо. Кора її має багато різних речовин, 

що Їх вживають для лікування .деяких недуг і для гарбування 

шкір. 

В Україні росте багато різних порід верби, що відрізняються 

одна від одної дрібними ознаками. 

До родини вербових Нj1J1ежить і ТОПОЛЯ, яку часто садять 

у парках, при алеях, та осика, звичайне дерево в наших листя

них лісах. Осика з~ертає увагу на себе своїм дрібним, округ

лим, тремтячим листям, що виростає на рідко розгалужених 

на короні гілках. Осика - дерево високе, із струнким, прямим 

стовбуром, DН:РИТИМ гладкою, сірозеленою корою. 

Білою корою з темними плямами відзначається І10ширене 

на північних українських землях і в Карпатах дерево - береза. 

Невибаглива -на Грунт і клімат, росте вона скрізь по гаях і лі

сах. Є декілька родів берез, одні з них високі, інші низькі, як 

це бачимо на пониззях Дніпра, чи в горах, де ростуть вони 

як невеликий кущ. Листя берези дрібненьке, розміщене на гі

лочках і позублене по берегах. Деревина берези щільна. серед-
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иьотяжка, ве дуже тверда. Використовують її у иеб.лярстві, то

карстві, чи ДJIJI ВИГОТОВJIеВВSl дрібвиХ прикрас. Навесні, ЯКЩО 

просвердлити кору берези, з lІеї випливає солодкий сік. З бере

зової кори й KOpїВВSI вироБЛJПOТЬ ДЬОГОТЬ. 

Листки й квІти осики. 

До родини березуватих належить і вільха, з темнозелени

ми, подовгастими, серцеподібними, зубчастими листками. Де

які породи вільх, що виступають в Украіні - це високі дерева, 

інші - дрібні кущі, що ростуть високо в горах. Деревина віль

хи м'яка, крихка, червоніє на повітрі. Ії використовують У ме6-

лярстві, для будов під водою й ін. 

Запитання: 

1. Де росте верба? Які в неі листки'~ 
2. Що таке верб'вві базьки? 
З. Кого приваблюють запашні квіти верби? 

4. Що виробляють з верби? 
5. Яка кора у вільхи? У берези? осики? 
6. як використовують їх дерево? 

Бук і граб 
Українця\ що приіЖДщає з Києва чи Харкова у Галичину, 

Буковину чи Карпатську Украіну - дивують великі лісові ма
сиви, утворені здеревноі породи, що іх зовсім він не бачив у лі

сах східніх земель Украіни. Це - бук. 
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Букові ліси мають своєрідний вигляд. У горах надають во

ни гірським схилам кучерявого вигляду, що змінює своє за

барвлення протягом року. Навесні, коли оживає природа, бу

ковий ліс вкриває свіжа зелень молодого листу. Сонячне про

міння тоді ще легко пробивається крізь віти де{.lев. Освітлення 

Грунту достатнє для того, щоб там пишно розросталися весняні 

квіти. Зогрітий яскравим сонцем і овіяний теплими вітрами, бу

ковий ліс швидко вкривається густим темнозеленим листям, 

що тепер повністю затримує сонячне проміння. На землі в бу

ковому лісі залягає поволі густа тінь, в якій трава і квітуче 

зілля розвиватися вже не можуть ... 

у другій половині літа бук починає змінювати своє забарв

лення. На вершках дерев, а згодом і на щораз нижчих гілках 

появляється пожовкле листя. По зазубленому краю листків 

з'являється спочатку багрянець, а далі вони жовтіють зовсім. 

У вересні букові ліси грають всіма барвами осіннього вбрання. 
Незабаром дощі й рвучкі вітри оголюють дерева. 

Старі букові ліси складаються з багатьох поколінь дерев. 

Найвищий вершок лісу творять велетенські старі буки, що сто

ять на значній віддалі один від oд~oгo. Рівні, без віття, наче ве

летенські колони, підносяться сірі стовбури старих буків над 

лісом; тільки високо вгорі від них відходить гілля. Нижчі де

рева творять новий верх. Підлісок старих букових лісів творить 

молода букова поросль. 

у горах бук доходить до 3.500 сТіп висоти, де він стає 

щораз меншим, а дедалі щезає цілком, бо холод не дозволяє 

йому розвинутися. На південних схилах Карпат, де підсоння 

лагідніше, бук творить величезні лісові масиви, що іх звуть бу

чинами чи буковинами. 

Деревина бука ціниться. досить високо. Вона важка, твер

да, червоно брунатного кольору, дуже добра на паливо; її вжи

вають також до виробу різного знаряддя, меблів та в хеміч

ній промисловості. 

Бук виступає в Західній Европі й на українські землі до

ходить приблизно по лінію Люблин-Львів-Крем'янець-Терно

піль-Коломия-Чернівці-Кишинів. Великі букові ліси є на Кар

патській украіні. Букові ліси є ще в Кримських горах, але це 

вже інша порода, т. зв. кримський бук; на Кавказі виступає 
кавказький бук, що творить тут великі лісові масиви. 
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Листяні ліси 
ІІІпильковим лісам протиставимо листяні ліси, утворені 

з таких деревних порід як дуб, клен, липа, ясень, граб, вільха 

й інші. Всі ці дерева мають листя. У дуба, клена, бука, липи 
листки великі, широкі, тому й називаємо ліси, утворені з тих 

порід широколистяними; у берези, осики листки вузькі - і такі 

ліси звемо дрібиолистяиими. 

Листяні ліси багато дечим відрізняються від шпилькових. 

Передусім у листяному лісі можемо помітити багатство різ

них деревних порід, чого не можна сказати про шпилькові ліси. 

У діброві зустрінемо і клен, і ясень, а там липу, осику, дику 

грушу, яблоню, У підліску кущі ліщини, верб, а при землі ба

гатство зільних рослин. Тваринний світ відрізняє теж листяний 

ліс від шпилькового. 

У шпильковому лісі завважуємо мало змін протягом року. 

Зате листяний ліс виразно виявляє впродовж року різні зміни. 

Ранньою весною зацвітають у ньому різні зільні рослини. Тоді 

тут ще багато сонця, бо по деревах не видно ще листків. За де

який час дерева випускають свої пуп'янки, починають цвісти ча

гарники, далеко розливаючи аромат своїх квітів, що притягає 

бджіл, комах та тв~рин. Потепління викликає буйний розвиток 

Мlшаннй лІс. 
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JIИC'1'JI на деревах, густа і зелена зававіса опускається над лі

СОІІ. Восени оздобmoвться ліс 3OJIОТО •• Жовкие і багряніє листя, 

.JКOвкие і трав'яна підстілка лісу. :Минає ще деякий час і листя 

спадав. те почии8.G готуватися до зимового сву-відпочинку. 

ЛИстопад - це теж одна з прикмет листяного лісу, що від

рі3ИЯє його від шпилькових лісів. Листопад - це своєрідне 

1Jpистосував:ия рослин до постійиих зм:іи пір року. ВеЛика лис

жива поверхиа: дерева випаровувала б на морозі дуже багато 

JIOДII, акоі ие могло б настачити коріння з замерзлої землі. 

ЛИстки задержували б на Собі сніг, і галузки під тягарем нако
JlИЧеиого сиігу ломилися б. З другого боку, листя, спадаючи 
щорічво ва землю, вкриває густим шаром грунт, наче теплим 
ПОRpИВ8JIОІІ,' і перегвиваючи, одночасно збільшує ро;цючістs 
Труату. 

Икщu в лісі ~обіч ЛИСТяних деревних порід виступають 
ще. й JЦIПIJIЬкові дерева - тоді такий ліс звемо мішаним. 

схема uoвepxoвoi поБУ,ll;ови IIImaвoro J.dey. 1. Поверх: мохи. Z. По. 
верх:: пЦппnтв - IIpll3ellКyВaтe зI.JJ.u. 8-4. Поверх: п1ДJdоок -
88COкlIIuввв І КУЩІ. 5. Поверх: визькl ,ll;ерев& (приrв1чeнl І Dpи-
1'.1Q'IIИIId) ... Поверх: eepe,II;ВI .u;epeвa. "І. П(,верх: J.dооВВЙ Н&ІІМ -

високі ,ll;ерев&. 8. Поверх: иаЙВищl чатвивl ,ll;ерев& (ва.u;мlрио 

павІввІ). 

Субори, утворені з сосни й дуба - це один з прикладів 
Jdmaнoгo лісу. Крім суборів, зустрічаємо на Украіні й іншого 
роду мішані ліси, як напр., сугрудки, де, крім сосни, що творить 

перший поверх, виступає у другому поверсі дуб, в третьому 
rpaб або JIIIII&, а в четвертому JIiщииа; зіллясте приземне 

вКриття творять папороті й інші рослини. 
Листmd ліси утворені з дуба, ясеня, клена, липи, гРаба, 

3 niщииою у підліску, звуться груди. 
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На низовинних болотах виступають вільшаники або Ольси 
з вільхою, подекуди з березою. 

На Поліссі бачимо зболотнілі ліси, що утворюються при 

зболотнінні борів та суборів, які ростуть У тих самих умовинах, 

що й вільшаники. 

Запитання і завдання: 

1. Що таке листяні ліси? 
2. Які деревні породи зустрічаємо у листяних лісах? 
3. Опишіть різницю між листянИJoI і шпильковим лісом. 

4. Яке значення листопаду? 
5. Що таке мішані ліси? 
6. Що таке сугрудки? груди? віЛьшаники? зболотнілі ліси? 
7. Запишіть слова: широколистяні ліси, дрібнолистяні ліси, мішані 

ліси, груди, сугрудки, зболотнілі ліси. 

Ліси Украіни 

Українські землі не надто багаті на ліси. Ледве одна восьма 

площі українських земель вкрита лісом; решта площі припадає 

на ріллю (66%), сіножаті й пасовища (15%) та невжитки 

(7%). 3 площі, що її займають ліси, на листяні породи припа
дає приблизно 59%, а на шпилькові - коло 41%. Серед листя
них дерев перше місце займає дуб (12%), далі бук (9%). між 
шпильковими деревами перше місце займає сосна (27%), друге 
смерека (6%), а останнє ялиця (3%). 

Якщо ж розглянемо породи дерев, що виступають в лісах 

поодиноких земель України то запримітимо, що, залежно від 

кліматичних, 1рунтових та інших умовин на одних землях пе

реважають шпилькові породи, а в інших листяні. 

На півночі України, на Поліссі, переважає сосна, побіч якої 

виступають дуб, граб, а далі береза, осика, вільха та ін. На за

хідньому Поліссі виступають частіше грабово-дубово-соснові 

ліси, а на східньому - липово-дубово-соснові. Цікавою росли

ною, поширеною в дубово-соснових лісах Житомирського і Рі

венського Полісся, є кавказько-малоазшський чагарник родо

дендрон (понтійська азалія); поза Поліссям подибується його 

в Україні тільки на вершинах Карпат і Кавказу. Південна гра

ниця лісової смуги на Україні доходить до міст: Володимир Во

линський, Луцьк, Рівне, Житомир, Фастів, Киів, Ніжен, Конотіп. 
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У гірських лісах спостерігаємо вертикальну смуговість : 
гірські обніжжя вкриті листяними чи мішаними лісами, вище 

яких виступають шпилькові ліси. У Карпатах ца південних схи

лах ліси складаються майже з самого бука, в інших частинах 

з бука, ялиці й смереки. На північному схилі кримських гір пе

реважа.Ють дубові, буково-грабові, соснові ліси. У букових лісах 

СХІДНа rpаввцИ поmиреlllUl де
&JaIX дерев в Украіні. 

зрідка зустрічається тис. Кавказькі ліси складаються з кількох 
видів дуба, граба, бука, липи, клена, в'яза й ін. На південних 

узбіччях Кримських і Кавказьких гір, над берегами Чорного 

моря, виступають південні середземноморські, вічнозелені по

роди. Цьому сприяє теплий, середземноморський клімат. 

Запита.ния і завдання: 

.1. Яка частииа площі українських земель вкрита лісом? ріллею? 
сlножатями й пасовищами? невжитками? 

2. Нарисуйте діягр 1МУ використаиня площі українських земель під 
ріллю, сіножаті й пасовища, невжиткv "'< ліс. Нарисуйте С"{"ОВП'lики 
на 1 см ширини і відзначіть на О" _ ••• 1/."\) \і використання, І ·щЙма· 

ючи висоту в 1 см = 10%. Що можна вичитати з дія грами 

3. Доповніть реченни : 
На українських землях переважає серед шпилькових дерев ................ , 
а серед листяних 
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Від наДМІРУ води річки виливають з берегів і завдають ЛЮШDI 

великої шкоди. 

Вліті, коли бувають дощі чи зливи, ліс своїм буйним ЛИСТЯМ 

розложистими гіллячками та лісовою підстілкою затримує біль

ше дощової води, як відкриті, безлісні простори. під час спеки 

або коли дують сухі вітри, земля в лісі випаровує мало ВОДИі 

бо лісова, пухка підстілка, наче ковдрою, вкриває землю і за

хищає її від висушування. Зате на безлісних просторах вису

шена земля твердіє, збивається, випаровує багато ВОДИ й швидко 

висихає. Гарячим літом шукаємо приємної прохолоди в лісі. 

Ліс заКРЇПJПOG корінням дерев Грунт від розмивання його 

сніговою чи дощовою водою. Це особливо яскраво видно в го

ристих та горбкуватих місцевостях і там, де rpунти легко роз

миває вода. 

Ліс закріплює корінням дерев і піски, що іх переносить вітер 

з місця на місце, засипаючи ними сусідні родючі rpуити. І тут 

ліс стає людині у пригоді. 

Запитання і завдання: 

1 . .яке значення мав ліс у житті наших прабатьків-слов'ян? 
2. Що дає нам ліс? 
3. Що виробляють з дерева? 
4. Кому дає ліс схоронище? 
5. .як здержує ліс повені? 
6. Розкажіть, як ліс злагіднює підсоння. 
7. Чому корисно засаджувати лісом піскові околиці? 

. 
у лісовій гущаВИНІ 

У лісах водиться багато різнородноі тварини. 

В заболочених і відлюдних околицях поліських лісів збе

реглися в невеликій кількості лось і бобер. 

Лось - після зубра - одна з найбільших лісових тварин 

України. Величиною досягає розмірів великого коня. Лось спо

ріднений із оленями, але його тіло важке, незугарне, з спадис
тим задом, нижчим від лопаток, сперте на високих ногах та ши

роких раТИЦjJХ. Голова лося велика, важка, а долішня губа зви

сає вниз. На голові має лось великі й широкі, мов лопати, роги. 

Лось не любить високих, сухих лісів та околиць, де буває 
багато снігу; у лісах з високими деревами не· міг би він вільно 

рухатися, бо його широкі роги зачіпляли б за дерева. Глибокий 
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галузками живиться він головно зимою; поза тим живиться 

'!равою, водяними рослинами, брусНИЦ1JМИ й іншими росли

вами. Водяні, багониі околиці стають йому літом у пригоді. Тоді 

залюбки перебуває він у воді, де знахопить полегшу від кома

рів і мух, що їх тут дуже багато. 

Самиця лося куди менша і не має poriв. Вона приводить 

на світ по двоє телят, що спершу живляться молоком матері, 

а вже по трьох місяцях їдять рослинний корм. 

Над повільно текучими водами Полісся, над озерами, пад 

берегами яких ростуть верби, осики, берези, тополі, ставить своі 

"хатки" цінна хутряна тварина України - бобер. його цінним 
хутром торгували українські купці ще за княжих часів. Куш~і 

возили боброве хутро до Німеччини, Франції, Еспанії. ДОІ;,-;;

вікові полювання на бобрів спричинилися до того, що боб"р 
став тепер рідкою твариною Украіни. Щоб він зовсім не заги
нув, заборонено полювати на нього, а місця, де він ще зберігся, 

виділено в боброві заповідники. Такі заповідники є в кількох 

місцях Полісся і Волині. 

Бобер - це найбільший гризун Украіни. Гризуни це такі 

тварини, як миші, 'зайці, вивірки-білки й інші; всі вони мають 

гострі різці, що ними можуть гризти й тверді дерева. І в бобра 

є таКІ гострі pigцi, що постійно ростуть. Тому він і "ріже-пиляє" 
своїми різцями ·дерева. Зуміє він спиляти й доволі грубе дерево. 
Кору й тонкі гілки він поїдає, а стовбури затягає на воду, кладе 
їх впоперек русла річки й таким чином будує греблю. Застав

лена вода не може швидко плисти, і рівень води в річці підно

сmься. А цього бобер тільки й хоче; тоді йому легше. будувати 

з гілок хатки на воді, а різним хижакам важко тоді дістатися 

до його твердині. У будові таких хаток він великий майстер. 

У такій хатці будує собі кубло. Вхід у хатку іде з -під води. 
Бобер добре пристосований до життя у воді. його густе 

хутро захищає його під холоду; між пальцями має він оболонку, 

що дозволяє йому добре· плавати. Довгий,· широкий хвіст пра

вить йому за весло й керму. На суші він неповороткиЙ. 

Бобри дуже запопадливі тварини. Восени вони заготовля

ють припаси на зиму. Недалеко нори укладають вербові гілки, 

що їх npизбирують іноді й до двадцяти кубічних ярдів. ЗимоlO' 

на поверхню бобри не виходять, сидять у прибережних норах 

чи хатках, залишаючи їх тільки для того, щоб під льодом на

брати гілок із своїх припасів. 
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Ловецькі приrОАИ князя Мономаха 
Ловецтво від дdиа було улюблеиим спортом україиського 

иароду й україиських князів. Вільиий від обов'язків час прово
ДИJIи князі иа ПOJIlOваині в иепрохідиих лісах чи. в степу. 

Завзятим мисливцем був і князь Моиомах. Ось як описує 

вів своі мисливські пригоди У своєму творі "Поучеиия дітям": 

"lIолювали ми иа турів з батьком, і сам иаловив я всякого 

звіра. А ось що робив я в ~ериігові: диких коией в'язав я сво
ЇМи руками в пута живих по 10 і 20. Два рази тур брав мене 
з конем на роГи. Один олень мене колов рогами. Полював я на 

лосів; один лось топтав мене ногами, а другий колов рогами. 

Кабан відірвав мені з пояса меч. Ведмідь укусив мені підклад 

коло коліна. Лютии звір - рись скочив мені на бедра і повалив 

зі мною коня. І Бог зберіг мене цілим. 3 коня падав я багато 
разів. Два рази розбив собі голову, калічив руки й ноги. В мо

лодих літах нищив я себе, не оберігаючи свого життя, не ща

дячи своєї голови. Сам доглядав за всім удома, сам доглядав 

на ловах, і коней, і соколів, і яструбів. 
Я не хвалюся своєю відвагою. Хвалю Бога й прославляю 

його ласку, що мене. грішного й бідного стільки разів зберіг від 

смертельнйх небезпек". 

3а1lИТ8.llllЯ : 

1. Коли панував князь Володимир Мономах? 
2. Де лежить Чернігів? Серед яких околиць? 
3. На яких звірів полював князь Мономах? 
4. Котрі з тих тварин задержались по сьогодиі? Котрих уже нема? 

Лікарі лісу 
Серед наших ІППИJIькових і листяних лісів, У садах, горо

дах, живуть метелики, жуки, мухи, бджоли, оси, мурашки, ко

марі і багато інших комах. Деякі з них прииосять пожиток, ал~ 

деякі завдають поважноі шкоди; іиоді нападають вони на наші 

ліси і так розмножуються, що можуть знищити величезні лісові 

простори. Вони самі, іх личинки і гусінь об'їдають листки, ча

тиння, пошкоджують кореневу систему, залазять під кору, де 

проточують ГJIибокі ходи в деревині. Від усього цього де
рево гинр 
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з цими шкідливими комахами люди борються різними спо

собами: мастять дерева спеціяльними речовинами, зрошують 
з літаків ліси хемїчною рідиною, вживають інших заходів. 

Велику допомогу у нищенні шкідливих комах приносять 

птахи. Дорослих комах, личинки, лялечки винищують у вели

кій кількості синиці, шпаки, ворони, мухоловки, чижі, зозулі 

і багато інших. Від ранку до пізньої ночі літають вони, шукаючи 

поживи для себе й своїх малят, та поїдають мільйони комах. 

Дятлі. - Комах, що залізли під кору і проточують ходи 

В деревині, винищують у лісах дятлі. У наших лісах є їх де

кілька видів. Завдяки будові свого тіла вони можуть успішно 

поборювати тиж жуків, що заховалися під корою дерева. 

Щоб пробивати кору дерева, дятлі мають видовжений, 

гострокінча<?тий, подібний до долота дзьоб. Не раз у лісі можна 

почути безупинні, наче постріли зі скоростріла, звуки; це пра

цює дятель. Діставшися під кору, запускає він у щілину свій 

довгий язик, яким витягає комаху чи її личинку із найдаль

ших закутків їхнього сховища. Своїм "барабанним" ударом об 

дерево він прикликає також і самичку на бенкет. 

Для такої важкої праці треба мати сильну опору. II зна
ходить дятель у коротких, масивних ногах та особливо уложе

них пальцях: його два пальці звернені вперед, а два назад. :Кігті 

на пальцях довгі, гострі, у формі півмісяця. Ними прикріплю

ється дятель до дерева, що дає йому певність при дуже швид
ких рухах дзьобом. Ще більшої певности постави тіла під час 

праці додає йому хвіст, збудований з дуже твердого пір'я. Своїм 

хвостом упирається дятель в дерево так, що хвіст разом з паль

цями дуже помагає йому задержувати потрібну поставу. Крила 

дятлів короткі, а Їх лет важкий, уривчастий. 

Опірення деяких наших дятлів доволі барвисте; дятель 

звичайний, що заселює наші ліси, а на перекочуваннях зустрі
чається і в інших частинах України, має дуже строкате опі

рення . ./Ковиа чорна, що від інших ""чтлів відрізняється біль

шим розміром тіла й має чорняве опірення, заселює шпилькові 

ліси, де часто можна зустрінути її й біля муравлища, бо му

рашки їй дуже смакують. Запускаючи свій довгий і липкий 

язик У муравлище, вона тримає lU:OrO там деякий час, а коли 

вже наліпиться на язик GaraTo мурашок - поїдає Їх. Любить 

мурашки і жовна зелена, в якої переважає зелене опірення; пе

ребуває вона радше в листяних лісах, менше в шпилькових. 
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Винищуючи в ЛІСІ ШК)АЛИВИХ комах, дятлі приносять ве

ликий пожиток деревам; як лікар хворій людині, так вони усу

вають спричинників недуг, що можуть виникнути на пошко

дженому комахами дереві. Через те й дали їм назву ,,:Іікарі ."Іісу". 

Запитання: 

1. Хто пошкоджує ліс? 
2. Хто винищує шкідливі комахи? 

ЗАКРПlЛEIПІЯ ВІДОМОСТЕП 

1. У північній смузі лісової України лежить Пі=_,яшшя, 
Західнє Полісся й Східнє Полісся. Це - північні низовини 
Украіни. Вони болотнисті, вкриті мішаним лісом, з перева
гою сосни. У лісі живе багато тварин. Деякі з них - як лось 
чи бобер - зустрічаються тепер рідко. Через західнє Полісся 
перепливає ріка Прип'ять з багатьма допливами. На Чернігів
ському Поліссі пливе ріка Десна. 

2. Лісова смуга України багата на опади (дощі й сніr:и). 
Чим далі на схід, тим опадів менше. тто тут гаряче, зими хо
лодні; але чим далі на схід тим літо гарячіше, а зима гостріша. 
Ліси не можуть виростати там, де немає відповідної кLт:rькости 
опадів чи відповідної вологости. 

3. В лісовій смузі України не так багато осель, як на півдні. 
4. Люди займаються вирубом лісів, рибальством, скотар

ством, управою ріллі. На Чернігівському Поліссі управляють 
більше ріллі, як на західньому Поліссі. Із збіжжя переважає 
жито і гречка. Розвинене молочне господарство. 

5. тс і продукти землі є джерелом для розвитку проми
словости ; її головні галузі - лісова і деревообробна (мебльо
ва), шкіряна, також первинний обробіток льону і конопель. 
З добувної промисловости можна назвати добування граніту, 
овруцького пісковика (з нього виробляють вогнетривалу цеглу 
для металюргії), лябрадориту (на будову). Розвинене також 
добування торфу (на паливо). 

6. Перепишіть у зшиток першу колону; коло кожної назви 
напишіть одно із речень з другої колони, але так, щоб воно тво
рило цілість: 

1. Зубр 

2. Прип'ять 

3. Підляшшя 

4. На Чернігівському Поліссі 
5. На Пинському Поліссі 

6. В лісах Полісся 

1. лежить на заході лісовоі 
смуги 

2. літо гарячіше, зима холод
ніша 

3. більше опадів, як на Черні
гівському Поліссі 

4. живе в Біловезькій пущі 
5. перепливає через Пинське 

Полісся 
6. переважає сосна. 
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СТЕП І ЛІСОСТЕП 

Creпи з Jdсами чергуютьсв: у Jdоостепу. 

Лісостеп 
На південь від лісової смуги У країни простягається лісосте

пова смуга. Це - переходова смуга між лісом на півночі і сте

пом на півдні. Тут, У лісостепу, чергуються великі простори лісу 

з розлогими степовими ділянками або гаї, розкинені малимИ 

скvпченнями на степовому тлі. 

між лісовою і степовою смугою немає виразної межі. Ліси 

заходять півостровами й островами в смугу степу; спершу ці 

лісові острови більші, а дедалі на південь вони меншають, рід

шають і чергуються зі степом. Раніше тут були степи, але зго-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
(ЗлІва) ІІРИРОДА УКРАІНИ: РOCJDIIIId cмyrв й тваРIIIIIL 1 - зубр; 

2 - JlОСЬ: З - бобер: 4 - ВОВК: 5 - тетеРЮК: 6 - бlJIвa: 7 - CВВВJ[ ~ 
(~): 8 - OJle&Ь: 9 - вe~ь: 10 - хо.'ик: 11 - бабак: 12 - зеllJlJlllllЙ 
За&ЦЬ вeJJIIКIIЙ: ІЗ - ХОХУJП; 14 - дрохва; 15 - сугак; 16 - вepБJпoР;; 

17 - CкeJIЬВRЦ8:; 18 - барс; 19 - р;eJJЬфів; 20 - оса:тер. 
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На Лівобережжі дуже поширені дубово-кленово-липові ліси. 

Граб заступається тут липою. 

На Правобережній Україні виступають грабові діброви, 

утворені з дуба, ясеня, клена гостролистого, липи та граба. Дуб 

та ясень творять тут своі корони вшце від корон грабу. На за

ході Поділля, де клімат лагідніший і вологіший, виступають 

букові ліси, яких не подибуємо на сході Украіни. Де-не-де у бу
кових лісах зустрічаємо плющ звичаііний, який стелиться по 

землі і видирається вгору по стовбурах дерев. Чим далі на за
хід, тим букових лісів більше. 

ДІброва з пі;J;:Ііском (З:Ііва); 70-:Іітній :ІИПОВИЙ гайок (зправа). 

На південній окраїні лісостепового Правобережжя України, 

біля Знам'янки простягається цікавий своім рослинним скла

дом Чорний ліс. Крім основної породи дуба, крім граба та па

клену, подибуємо тут берізки, що звичайно ростуть далеко на 

півночі. 

В тих місцях, де виступають у долинах рік піскові Грунти, 

можна зустріти й сосну. Південна границя її поширення збіга

ється приблизно з південною межею лісостепу. 

По балках і ярах ховаються т. зв. байракові ліси. Вони 

складаються в основном'у З дуба і граба, далі з більшою чи мен

шою домішкою клена, ясеня, липи, часом берези і осики. У під

ліску подибуємо ліщину, калину, бруслини й ін. 
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Степові ділянки лісостепу - це залишки суцшьного степу, 

розірваного лісамн, -що зайшли на його територію. Вони тепер 

майже цілком розорані, і лише малими плямами збереглися по 

узліссях дібров і схилах балок. 

На півночі лісостепу трав'яний покрив у степах майже рів

номірно покриває rpyнт, утворюючи суцільний дерен; сама ж 

трава тут висока. Але далі на південь rpyнт здернований несу

цільно, рослини сидять окремими великими дернами, між якими 

виступають невеличкі голі' плями; ще далі на південь, ближче 

степової смути, ці плями стають ширші, а висота травостою 

в порівнянні з північним лісостепом, дуже обнижується. 

В лісостепу застрічаємо багато рослин з яскравими квіт

ками, через що степи лісостепу називають лучними, або різно

'І'р&ВІІІІМИ_ На початку літа в лучних степах розвиваються деякі 

види широколистяних трав, пристосовані до вологого клімату. 

Це - вівсик, стоколос лучний, міТЛlЩя собача й інші. Ковили, 

такі характеристичні для степової смуги, трапляються і в лісо

степу, але не мають тут особливого значення. 3 барвистого 

'різнозілля виступають тут: медівиик, шалвія, шолудивник і ін.; 

їхні різнокольорові' .квіти різко відрізняються на тлі ясної зе

лені рослинности. 

Що далі на південь, то важчі стають умови життя рослин. 

Кі..7іькість 'опадів зменшується, клімат стає гарячіший, позем 
пiдrpуитової води значно обнижується, а в rpYНTi збільшується 

кількість мінеральних солей. Щоб пристосуватися до таких 

умовин, листки рослин стають вузькі, звивають береги своєї 

ПJIатівки, вкриваються волоссям, воском; щоб зменшити по

верхню випаровування листки відповідно розміщуються на 

гонах. 

3апита.вия: 

1. Покажіть на мапі південну границю лісу. Чим є вона для лісостепу? 
2. як далеко на південь сягає лісостеп? 
3. Що таке лісостеп? Де він виступає в Україні? 
4. Які породи дерев виступають у лісостепу? 
5. Які рослини виступають у лісостепу? 
6. Як і де проникли ліси в смугу степу? 

7. Нарисуйте на своїх контурових мапах границі лісостепу й позна
чіть лісостеп кольоровим олівцем. 
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На луці-сіножаті 
Луки-сіножаті України вкриті різнородннми травамн (зла

ками). Лука - це згромадження зільних рослин на Грунтах 

з високим степенем вогкости. Рослинність лук творить суціль

ний килим, і поміж окремими рослинами землі не видно. Цю 

гущавину збільшує постійна косовиця, яка сприяє розвиткові 

нових стебел. Корені й корняки лучних рослин також густо пе

реплетені між собою . 

• "1~"Чні трави: (з.'Ііва) ТRМоткз, к~-пківкз, пирій, бекианіll, костврива, 

вівенк JІ)"ЧКНЙ, міТ.DЦIІ, ВОo'lОТRИЦlІ, райrрас. 

На вогких луках поверховість рослин майже непомітна. 

На сухих можна відрізнити два поверхи - горinmiй, що скла

дається переважно з трав, і ~о:riшній - з форм приземкуватих 

і пригнічених. 

Більшість лучних рослин - це високі багаторічні трави, 

з підземним корінням, від яких виростають назовні стебла. На 

вершках стебел розвиваються квітки, зібрані разом на окремих 

коротеньких осях, що творять КО:ІОски. 

Вартісною травою наших лук є тимотка. її колоски шорсткі, 

збиті, округлі. Росте вона на глинястих, середньо-вогких грун

тах. Сіно дає дещо тверде, відповідне для коней. Цінною травою є 

купківка, з густо зібраним на кінці стебла суцвіттям-колоском. 

Росте вона на різних Грунтах, середньо-вогких. Рано скошена 

- дає дуже добре сіно. Дрібне суцвіття має вівсик золотистий, 

з дрібними волосками на досить широких листках. На сіножа .. 
тях та пасовищах бачимо також стоколосу гладку, що виступає 

й над ріками. На вогких сіножатях подибуємо добру на пашу 
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КOCТIIJUIВy лукову, З розхилистим суцвіттям і подовгаcтmm ко

ЛOClC8МИ. на торфових rpyвтax виступає подібна до неі KOC'l'В

рвва трос'1'ІІІІІІІІва, яка дає багато сів&, &JIe воно не таке вар
тісне, mc костириви .лукавої. 

ЦиБУJIЬкові і бульбистї pocJIИВИ рідше виступають на луках; 

зате У багатьох рЬCJIин подибуємо корнmcи-cтemoхи, mc У пв
рію чи ЇИ. 

3апвтавиJl : 

1. які трави виступаюТЬ на лука.х? 
2. На sквx луках помітна поверховість трав? 
з. Чому сприяє косовиця? 

4. як використовується сіно? 

Птахи БОJlОТ .'Q'1(: 1 - чaп.JUI 

сіра; 2 - погонич звичаАвий; 

З - КУ.'lВК чоботар. 

Тваринний світ лісостепу 
Тваринний світ лісостепу - це суміш лісових і степових 

форм. Якихось тварин, спеціяльно пристосованих до лісостепу, 

немає. Тварини, що заселюють лісостеп, властиві або лісам, або 

степам. Лісові тварини заходять лісами далеко на південь, а сте

пові тварини - степовими ділянками на північ. 

Колись водилося в лісах лісостепу багато типово лісових 

тварин, як ведмеді, лосі, сарни, олені, а річковими долинами 

проходили глибоко на південь бобри. Сьогодні їх вже не знай
деш. Вирубування лісів і поширення орної площі витиснули ці 
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тварини далеко на північ, і тільки деякі з них врядигоди по

траплять у лісостеп. У лісостепу можна подибати тепер де-не-де 

сарну, на західніх окраїнах оленя, але вже рідше, до південних 

меж лісостепу доходить вивірка, польовка лісова, куниця лі

сова, вовчки, землерийки й ін. 

По степових ділянках лісостепу, поруч лісу, подибуємо 

такі степові тварини, як, напр., ховрашок, тушканчик, тхір сте

повий, сліпак та багато інших степових гризунів. 

Раніше водилися в лісостепу дикі коні - тарпани, що на 

них полював князь Володимир Мономах. Ще яких двісті років 

тому цілими табунами бігали вони по степу і лісостепу. Тепер 

Їх уже немає на Україні. Бігали лісостепом сугаки, яких те

пер можна зустріти тільки на сході, у надкаспійських напів

пустинях чи пустинях. Зни~ зовсім тур; байбаки майже зовсім 

зникли з українського лісостепу і в дуже малому числі зберег

лися в кількох місцях між Дінцем і Доном. 

У дубових лісах лісостепу гніздиться багато птахів, як, на

приклад, шуліка, горлиця, зелений дятель, вивільга, вільшан

ка й інші. Орел-могильник, хоча й зветься степовим орлом, але 

він властивий лісостепові й гніздиться на деревах. 

3апитаиня: 

1. .які тварини знаходимо в лісостепу? 

2. .які тварини живуть по лісах лісостепу? Які в степах лісостепу? 

З. .які тварини водилися раніше в лісостепу? Що сталося з ними? 

Чому? 

Тварини Украіни, що вигибnи 
За княжої доби було в лісах і степах дуже багато різної 

тварини. З оповідань князя Мономаха знаємо, що він полював 

на тури та дикі коні. Нині вже ні турів, ні диких коней на Укра

їні немає. Вони вигибли. Але з різних описів ваших літописів 

довідуємося про їхній вигляд та життя. 

Тур - з вигляду був подібний до великого бика. На голові 
мав великі й ДОllгі роги, закручені вперед і дещо догори. його 
шерсть була чорна; вздовж хребта ішла білява смуга. Живив

ся рослинним кормом. Тура вважають за предка нашої домаш

ньої худоби. 
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Раніше тур був поширений в степу, лісостепу й' лісах Укра
іни. Але потім його зовсім винищено, і вже триста років він 

не існує на Украіні. По нім залишилися тільки спомини в на

родніх оповіданнях. 

Вигинув на Украіні й дикий кінь, званий тарпаном. Нага. 

дував він невеликого коня. Шерсть його була мишачого ко

льору, трохи ясніша під черевом; уздовж хребта йшла темна 

пруга; такі пружки були й на ногах. Раніше бігав він по вели

ких просторах Европи. Наші славні князі й козаки полювали 

на них дуже радо. Полювання та розорювання степів спричи

нилося до іх повільної загибелі. Останнього тарпана вбито на 

Україні наприкінці минулого сторіччя. 

Запитання і завдання: 

1. Прочитайте оповідання "Турова круча". 
2. як виглядав тур? тарпан? 
3. Коли вони вигинули? Чому? 

Куропатка І перепеJDЩИ. 

Господарство в лісостеповій 
. 

СМУЗІ 

Надзвичайно догідні природні умовкни лісостепу, з його 

родючим чорноземним грунтом, теплим, вогким кліматом, спри

чинилися до великого розвитку сільського господарства. На цих 
просторах розвивалося воно від ранніх часів історії україн

ського народу; сприяла цьому й висока густота населення і до

статньо густа сітка шляхів. Провідна культура лісостепу - це 

цукрові буряки. Серед гаїв видно всюди зелені бурякові плян

тації, а між ними біля річок та С'І,'авів цукроварні, млини, гу

ральні, фабрики овочевих і м'ясних консервів та ін. 

Тут сіють озиму пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу; 

годують домашні тварини, розводять сади, а на Придністров'ї, 

у захищених від холодних вітрів ярах, розводять виноград. 
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Цухровl заводи І пoclви цукрових бypвкlв ва УкpaiиL 

На Лівобережному лісостепу цукрового буряка розводять 

дещо менше як на Правобережжі, а крім озимої пшениці сіють 

і яру, а також садять картоплю, тютюн, соняшник, розводять 

баштанні культури та годують більше свиней, худоби. 

у лісостеповій смузі є доволі пригожі умовини ДЛЯ розвит

ку ставкового рибного господарства. 

Розвинулися у смузі лісостепу різні галузі промнсловості 

- взуттєва, мануфактурна та ін. 

В лісостепу добувають фосфорит, що йде на добрива, буре 

вугілЛЯ і торф, вапняковий камінь. 

3а1lИТ8JlllJl і завдання: 

1. Що сприяє великому розвиткові сільського господарства в тео-
степу? 

2. Яка ГOJJовиа культура лісостепу? 
3 які сіють тут зернові культурн ? 
4. які годують тут домашні тваривв? 
5. яка розвввена промисловість? 
7, Покажіть ва мапі важливіші міста JIЇсостепу. 
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щоразу по 4-8 малят. Своє гніздо будує вона також у землі; від 
гнізда йдуть ходи до комор, де збирається припаси поживи 

на зиму. Один учений каже, що хто не бачив років, багатих 

на мишву, той навряд, чи може уявити собі той жах, що його 

почувають люди від страшного мишачого господарювання. 

Багато шкідників є й серед комах. Це різні жуки, метелики, 

що як не самі, то Їхні личинки об'їдають корінці рослин, листя 

дерев у саду, городовину, псують овочі. 

Боротьба з цими всіми шкідниками дуже важка. Але в цій 

боротьбі має хлібороб добрих союзників; це - природні вороги 

мишей, дрібні хижі ссавці, як, наприклад, ласки, тхорі, а з пта

хів сови, кані, луні та ін. Заселюючи поля, сади, ліси, вони ви

конують стільки корисної роботи, що іноді важко й повірити. 

Такий хижий птах, як канюк-мишоїд, поїдає коло 30 мишей 
на добу. Боривітер з'їдає за літо не менше як 500 мишей. 

Поїдає миші й їжак, що полює на них уночі; він корисний 
ще й тим, що поїдас личинки різних шкідливих комах. Союзни

ком рільника у поборюванні шкідливих комах є й кріт; хоч він 

іноді й псує сіножаті, насипаючи купки землі, проте приносить 

багато користи, поїдаючи масу шкідливих комах, що живуть 

у землі, зокрема борозняків. Багато шкідливих комах нищать 
кажани, лилики, літаючи тихими літніми вечорами. 

Ще помітніша користь у нищенні комах від птахів. СИИИЦJI 

з'їдає за день таку кількість комах, що їх вага дорівнює тре

тині ваги самого птаха. Зимою синиці очищають дерева по са
дах від шкідливих комах, їх яєчок, личинок та лялечок. Багато 

комах поїдають ластівки, шпаки, вивільги, зозулі і інші спі

вочі птахи. 

Запитання: 

1. ЧИМ грізні польові миші й иориці? 
2. Яку шкоду спричиняють комахи на полях, у садах, городах? 
3. Хто і ЯК винищує шкідливі тварини? 

4. Чому треба оберігати птахів 1 дбати за них зимою? 

Станкові й річкові риби: короп, 

карась, JIВВ, ОКУНЬ, щука. 
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як рiл.mo, так і став orpeбa здобрювати обірником чи lliв:е
p8JIЬRИ)IИ добр:вваки. Це все ВIIКJDIК8.G жвавіший розвиток різ

вих пожиточв:их водоростей та дрібвих тваринок - рачків, 8ЮІ
ми живиться годований у ставку короп. Щоб збільшити видай

вість ставка, коропа підгодовують бороmиом, кукурудзою, кар
топлею. 

у дбайливо підгодовавому ставку короп росте дово.пі швид
ко і через два-три роки мав вже й більше Двох фунтів в&ги. 

3aпвтaв:вJI : 
1. В якій смузі поширені рибні гoдiвem.вi ставки? 
2. яку рибу годують у ставках? 
3. Чому треба вищиrв тверду Прибережну poc.mnпdсть? 
4. чих ЖJIВII'1'ЬCS короп? 

Степ - краса Украіни 
Довгою й широкою смугою розкинулися на півдні Украіни 

славні українські степи, красу яких оспівували наші й чужі 
поети. Але первісні степи залишились тепер на Украіні тільки 

У небагатьох місцях. Колиmиi безкраі степи, з огЛJIДУ на їхній 

родючий !"рунт, віддавна вже поорано. Незаймана степова рос

лииність залишилася тільки на окремих ділянках степової ці

лини, виділеної у заповідники. Тільки там степ зберігся ще 

у своїй повній красі. 

А краса йоГо весною не має собі рівних у світі. 

Весна. Як тільки після лютих зимових хуртовин та заві

рюх настає у березні тепло - степ пробуджувться до життя. 

Розталий під соняшним проміииям cнjг насичує вологою зем-

Oreп равв:ьою весною ( • ..opl) 1 ПР. КЬЩ1 квlтвв 
(вввзу) , 3 тJoJIыІиамв, ..opвцвlТOJl, пlвввкамв, 

mвфравOll 1 Ів. 
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лю, що з кожним днем все більше вкривається розкішним ки

лимом трав. ПерШИІІИ розцвітають pocmпor 3 пі1(ЗЄМIIJIМR оо
И8.ІОІ, JIК от: ПJ8фрав. сітчаствй, ТIOJIIoП8В C'I'eIIOIUIЙf П8ЦJПIТ С'І'е

ПOlUlЙ, roрвцвіт весвИИИЙ, ПЇввикв шепові тощо. Ще JПIIIYлого 
року поробили вови у своіх цибулииа.х запас ПОЖЯ'ВllВ'x речо

ввв і тепер можуть із них користати. У M'JIКOМY трав'sшому ки

лимі аж кишить від різних комах - коників, жуків, мух. Ім 

не доводиться довго шукати їжі - її навколо них дуже багато; 

~e - степові росливи. 
З пробу.цжеввЯJI степу прокида.ютьсх з довгого зимового 

сву зеМJIJIIIЇ зайчики-тушкаичики, байбаки, вилазять з нір хов

pamки, хом'JIКИ та iвmi степові гризуни. З півдвя прилітають 

тисячі різних птахів - гуси, Jlебеді, качки, журавлі, - що двя

ми й ночами прямують до своіх старих гвіздових місць. Високо 
пі,ц :хм~рами кружляє жай80ронок, що своїми трелями наче ви

співує: "Весна іде! Весна іде!" Безліч ївшої птamвi підхоплюв 
ЙОГО радість; різноголосним хором лунають ПО степу весlШllї 
пташині співи. З ранку до вечора весвяве повітря наповнене 

птa.xmпmм гамором. Уся ця маса птахів живиться комахами, 

рослввами, ящірками та гадюками, що з теплим подихом весни 

увихаються між травою в погоні за поживою. Ось на мить пі,ц

lUlЛа свою головку mцipкa зелена, розглянулася на всі боки 

й знов пірвула в гущавину трави, де доглянула свою здобич. 
як ящірка зелена, так і багато івших тварвв водяться 

в Украіні тільки в степу; це переважно тварини теплих око

лиць; багато з них живе на півдні Европи чи в подібних до укра

їнських степів місцевостях. 

Літо. В першій половИВЇ літа, коли ще не вадjйшла том

ляча спека, що заковує цілий степ у позірву дрімоту, виступав 

степ у повній своЇЙ красі. Це - період особливого цвітіввя. 

Але воно не триває довго. Сонце сильно припікає, земля виси

хає. Відцвітають і звикають квіти раввіх степових рослин, що 

вже встигли назбирати припаси на майбутній рік у своіх ци

булинах. 

На зміну ім з'являються рослини, що добре вввосять жар

ку, суху погоду і недостачу вологи в І'рувті. 

Правда, степ так само вкритий розкішним килимом, але 

цей килим уже інший, не такий різнобарвний, як навесні. Кві

ток поменшало, зате пишно розрослися ковила й типчак. сиве 

пір' я ковили, хвильоване вітром, надає степові своєрідної кра-
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си. Високі трави з довгим і вузьким листям то здіймаються, то 

опадають, наче срібні морські хвилі. Недармо й порівнюють 

поети широкий український степ до хвилюючого моря ~ 

Вільно почувають себе в такій траві дрохва та байбак, німі 
свідки минулої краси українських степів. Користає з захисту 

трав і заєць, що вспів уже вивести за цей короткий час два по

коління зайченят. Поволі відбивається спека на всьому житrі 

степу. Настає друга половина літа. Сонце пече все нестерп

ніше. ні краплі вологи в повітрі. Все наче завмирає. Птахи 

втратили свою рухливість. Уже не бринять настирливі трелі 

жайворонків, не кричить задирливо перепілочка. 

Степ змінюється так, що й впізнати його не можна. 

Зникають рослини, ЩО розкішним килимом вкривали степ. 

Лишаються тільки найвитриваліші щодо спеки й посухи -
ковила, типчак та різні бур'яни. Але згодом і вони вШ'оряЮть 

та жовкнуть. Жовтобурим здається тепер степ. Він безрадісний 

і сумний. 

Мутноблакитне небо посилає вниз снопи гарячого промін

ня. Вдалині ввижаються блакитні смуги води, туманні ліси. Це 

- міраж, мариво. 

Степ здається вимерлим ... Тільки раннім ранком, до схо
ду сонця, коли нічна прохолода попереджає гарячий день, 

в степу велике пожвавлення. То тут, то там злітають зграї ку

ріпок, з трави лунає нестихаюча музика комах, раз-у-раз по

свистують ховрашки. Високо пад степом ширяє, виглядаючи 

здобичі орел степовий. Буяє в цей час житrя і над степовими 

річками, де серед комишів вовтузяться верескливі крячки, кач

КИ, лисухи та інші водяні птахи. Прохолоди шукають тварини 

в гаях, що ростуть над річками в степу. 

В сх:ідніх степах України часто даються взнаки засухи. 

Тоді небо вже з .ранку якесь замрачене, розпечене повітря трем

тить на тлі притемненої СИНSIВн неба. цілий день до самого ве

чора дме гарячий півдеино-сх:ідні:й суховій. То тут, то там на

літає струмінь гарячого вітру, підхОПJПOЄ чорноземний пил, ВІІ

риває висохлі й легкі стебла перекотиполя. Деколи приходять 

"чорні бурі", що шшосять велику масу чорного пилу й затем

нюють небо. Все. що живе, ховається де може. 

Нарешті й засусі настає кінець. Змінилися вітри, з північ

ного заходу надтягиули хмари, почалися дощі й ЗJIИВи. 

Спрагла, просохла земля втягає в себе КОЖІІУ краплину 
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Степові трави 
Степ - це море "трав. Виростаючи на сухих просторах, 'Де 

випадав мало дощів, трави добре пристосовані дО того, щоб пере

восити гаряч та посуху. Листя степових трав тонке, щітннку

вare або вузьколіні:йне, тверде, а в суху погоду складене вздовж, 

у рурочку. Щоб не позбуватися дорогоцінної вологи, їхня ко

ренева система доволі збита, заходить глибоко :J землю і тво

рить щільну дерновину. Якщо б у них не було такого присто

сування до гарячі й посухи, тоді вони дуже скоро погинули б. 

~Ha дерновина послаблкю обмін тепла між атмосферою 

і rpYВТOM; вона охороняє rpyнт від різкого охолодження і на
гpiвaННJI, задержує сніг, а при опадах дощу зменшує витрату 

ВОДИ. Зате в посушливий час витягає багато вологи з глибоких 
шарів rpyнтy. 

у степу подибуємо буйно розвинені щільно-дерновинні 

rpaви як різнородні КОВИЛИ, типчииу, кипець і інші. 

ковила - трава, що росте пучками. Ії листя вузьке, з края
ми, заверненими на верхню сторону. Під час цвітіння ковила 

витворюв пишний білястий покрив, що при масовому розвитку 

перетворкються у сріблясте море. Тим то й звуть її "шовковою 
травою". 

Ковила цвіте весною, дозріває вже наприкінці травня. Ості 

ковИJIИ досягають 15 цалів довжики; їх верхня частина вкрита 

Степ JJ1тои: (зJdвa вправо): КOBHJIa, 

мlTJIIIЦВ, конюшина гІрська, БУДIІК, 
твпчик, пlвикк, козелець, ластовець, 

maJIВIи, СУВИЦІІ, жовтець, тииотка, 

горицвіт, свербfжници. 
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від Грунту і У вигляді округлих, переплутаних мас перекочу

ються вітром деколи на величезні віддалі. 

Яке ж значення такоі ~андрівки? 

Не важко догадатися, що це служить кращому поширен

ню . насіння. Під час перекочування клубок рослин перебуває 
в по~ійному русі, він кр~иться і насіння розсівається. Таким 
спосо~ом воно може РОЗСІЯтися по великих просторах степу. 

у наших степах перекотиполе творять ваголоватки, зай

ЧИКИ, курай, ЛИІЦВЦЯ, залізняк та інші рослини. Всі вони ма

ють стебла з порозкорячуваними гілками у вигляді кулі або 

широкого намету. 

3апвтавня : 
1. Які трави рОС1;УТь У степу? 
2. як вони пристосовані до життя в степу? 
3. Що сприяє їхньому поширенню? 
4. ,Яке листя у ковили? У типчини? 
5~ Чому небезпечний випас овець на тирсових степах? 
6. Що це "перекотиполе"? З чого воно витворюється? 
7. як перекотиполе сприяє поширенні насіння? 

О.циа з РОCJIIIII "переКОТИПОJlе". 

Барвистий степ і сухий трав'яний степ 
На просторах Украіни можемо відрізнити дві, дещо від

мінні степові смуги: одну;,піввічву степову смугу і другу, пів. 

денну степову смугу. Границя між цими смугами cтeny прохо
дить приблизно по лінії Тираспіль - вознесенсы!e ..:.... Кривий 
Ріг - Запоріжжя, а далі йде на південь до Озівського моря 

і дальше насхід. На півдні доходить до підгір'я Криму й Кавказу. 
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виростати вздовж річок, то чому не можуть рости в rЛепу? Оце 
ствердження, що ліси ростуть в степу тільки близько річок, по 

іх долинах чи по узбіччях долин і є одною з відповідей на по
ставлене питання. Ліс потребує для свого існування і поширен

ня відповідного підсоння, відповідної кількости вологи. У довгій 
степовій смузі вологи мало, її кількість недостатня для того, 

щоб ліс міг як слід розвиватися. Тільки вздовж··річок знаходить 

ліс потрібну для свого існування вологість, і там він розви

вається. 

Крім цього в річкових долинах, балках, ярах знаходить ліс 

захист від суховіїв. Але на безмежних, незахищених від сухих 

вітрів степових просторах не має ліс догідного захисту. 
Лісові важко поширитися по нашому степу ще й тому, що 

степовий Грунт має доволі значну солонкуватість. Велика кіль

кість солей у Грунті пога,НО впливає на ріст дерев і причиня

ється до іх загибелі. 

Не малу ролю відіграє й людина. Вирубуючи ліси й роз

орюючи степи, людина зменшує й ті простори, на яких існував 

уже раніш ліс, підготовляючи собі площу для завоювання степу. 

Ця боротьба між лісом і степом відбувається постійно на гра

ниці лісової і степової смуг. В умовах сУчасного клімату ліс 
може деколи ви~ти переможцем. Насування лісу на степ дає 
нам доказ, що як між тваринамИ,так і між рослинами йде зав

зята боротьба за поширення площі свого існування. 

Запитання і завдання: 

1. Поясніть, чому ліс посувається у степ річковими долииами. 
2. Хто є піоиером лісу в його поході на степ? 
З. Чому ліс може розвиватися вздовж річкових долин чи по балках, 

а не може існувати у відкритому степу? 

4. Чому ЛЮДИ вирубують ліеи? 
5. Порівняйте кліматичні умови лісової смуги України з степовою. 

З'ясуйте коротко з яких причин ліс не росте в степу. 

Степ і ЙОГО тварини 
Від найдавніших часів степ був пасовищем. Випасались на 

степу табуни диких коней-тарпанів, антилоп-сугаків, оленів" 
сарн, зубрів, турів, а також численні стада різних кочовиків, що 

мандрували степами України. Випасаючись, тварини витолочу

вали великі простори, угноювали грунт, прокладали стежки, 
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ropюЮ'І'Ь і степ став Gурвй - досrocовуютьси шд КOJIip степу. 

Випорпуючи нори - твариии постійно зрушують зeм.mo, ЧИІІ 

спричииюJOТЬCJl до кращого провітрюВ8.ИIUI глибших шарів 

rpуиту. 

Також і будова підземних нор в одним із пристосувань до 

житrв У відкритих просторах. Вони служать тваринам ДJIJI за

хисту від ворогів і непогоди. Нори риють всі гризуни (за виїм

КОМ зайців), хижі ссавці. 

Твариив степів: 1 - бабак: 2 - мишівка степова: 

S - хом'як: <& - піскуха степова; 5 - ховрашок 

червонощокий: 6 - земJUПIIIЙ заєць великий; 7 -
строкатка степова; 8 - ховрашок краПJIRСТИЙ; 

9 - заєць сірий: 10 - сліпець звичайний (зін:

ське щеня); 11 - ПОJlОЗ жовтобрюх; 12 - сугак. 
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IIiДКPeC.mmI також треба одву ха~ристичиу прlПCllery 

степових тварвв - жиrrв стадами чи КOJIОвiJппL В такому БЇJIJr. 
шоку скупчевві тварввам краще З8ПрlDlї'fитв небезпеку й зав
часу перестерегти своіх cпiвжвтeniв. Т8КИІІВ стадами чи КOJIo

ВiJOm живуть У степу байбаки, ховрашки, по.півки, дрохви, стре
пет. кypjmcв, жайворонки й багато jmтrвx 

OcнOВВJDI JIдpoM степової фавни в тварввв, що ЖВВJIJJТЬCЯ 

зeJlеною поживою - отже, різні. гризуни, копитві, комахи, 

а крім них такі тварввв, для яких гризуни чи комахи в пожи

вою; це різні птахи - op.nв, луні й ів., а з ссавців - степові 

тхорі,лиси, борсуки, вовки. 

Гризуни використовують для іди всі частини рослини -
від коревв до на.сівви. Ховрашки, полівки, байбаки поїдають 

здебільша листя, але не погорджують і Васіввям. Миші, хом'яки, 

земляні зайці - це зерноїди, сліпці ЖllВJlJlТЬСЯ корінням. 
Цей зв'язок з певними видами поживи впливає до деякої 

міри й на попmpeввя тих чи iвmиx гризунів У степу. Широко 

і досить рівномірно поширені ховрашки та полівки, що всюди 

можуть знайти поживу. Раніше й байбаки ВОдИЛИСЯ широко 
по степу. Зерноїдні ШПІІі, ховрашки чи земляні зайці збираються 

в тих мicЦSlX, де можуть знайти відповідну поживу Зате сліпці 

можуть жити там, де багато рослин з кС'рияК8.МИ. Якщо Ж нема 

відповідної поживи, 'l"OДl тварввв вибирають таку, яка в даному 
часі їм: більше підходить, або перекочовують в інші околиці чи 

засВПJUIЮТЬ. 

3aпвтamur: 

1. як використовувано степ від найдавніших часів? 
2. як вп.ливав випас ва степові рocnиви? 
з. які васлідки ВВКJПIК8JIо розорювaJUIJI степів? 

4. Хто міг зaлвwвжися з тварвв піcnя розорюВ8ИВJI степу? 
5. як пристосувалися рос.ливв, а те тварини до ЖИТТЯ в степу? 
6. Чому і де тварини відбувають мандрiвюl? 

Ховрашки й хом'ячки 
Ховрашки - це суто степові тварввв. Навесні чути всюди 

іх:вій мелодіЙНИЙ свист. Т'" тут, то там можна побачити й самих 

ховрашків, що стоять виструвчені на задніх лапках та бистро 
розДИВJIJOЮТЬCJI на всі сторовв. 

Ховрашки - це невеличкі гризуни, завдоmки 8 - 10 цалів, 
з малою МОDДОЧКОЮ і з невеличким хвостом; сіро-жовтавої 
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барви шерсть має на собі багато ясних плямок. Голова іх оса

джена невеличкими вушками, а очі обведені ясною обвідкою. 

Ховрашок живе у досить глибокій норі, в кінці· якої висте

ЛЮ& собі гніздо з трави. Крім того будує собі ще й бічні при

норки, де переховує харчі. 3 нори виходить тільки ранком або 
під вечір на невелику віддаль за поживою, різною пашнею, при 

чому нищить стебла чи зерно і іх частини заховує на запас. Це 

великі шкідники сільського господарства. Іноді можна знайти 

до двох тисяч порожніх колосків біля кожної нори ховрашка. 

Ховрашки, здебільша, вибирають собі певне· місце для годівлі 

і такі місця можна здалеку помітити, бо там, звичайно, пашня 

дуже потолочена. 

На зиму ховрашки западають у СПJJ1lЧКу, з якої пробуджу

ютьСя з початком березня, а деколи й раніше. Розмножуються 

вони дуже швидко. Самиця приводить щовесни 6 - 8 голих 
і сліпих малят. Через 5 - 6 тижнів вони виростають і починають 
жити самостійно, поселюючись у своіх уже норах. 

В Україні поширені в степу і лісостепу декілька видів хов

рашків; за ними полюють, а іхні шкірки виправляють на хутра. 

Не меншим шкідником є хом'вк, дуже запопадливий госпо

дар у призбируванні поживи на зиму. Нора хом'яка складається 

з двох, а то й більше частин. В одній він гнізДИТЬ'СЯ, а в інших 

складає припаси зерна, інколи до 60 фунтів. Працює як удень, 
так і вночі, шукаючи комашок, ящірок; нападає також на ми

шей і дрібних пташок. В основному живиться він рослинами, 

листям і корінням, передусім зерном, яке поїдає не зразу, а на

повнює ним спершу заглиблення у мордочці, і так переносить 

іх опісля до своіх шпихлірів. 

Хом'як - великий самітник, живе поодинці і є злющою, 

непривітливою твариною. Більший за щура, має тіло досить 

товсте, вкрите ясно-жовтавою шерстю по верхньому боці; на 

череві шерсть зовсім чорна. Але зустрічаються хом'яки з темні

шим забарвленням, а то й зовсім чорні. 

8щlpка зелена. 
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В степах України: 2 - перев'изка; S - 3авць; 4 - ховрах сІрий; 

/s - дрохва; 6 - стрепет. 

ЖИВИТЬСЯ бабак трав'яною степовою рослинністю, а якщо 

недалеко є пшеничні поля, то любить поласувати й дозріваючу 

пшеницю. 

Невеличкі колонії бабака залишилися ще тільки в нероз

ораних степах на сході України, на Харківщині й Луганщині. 

Дрохва - один з найбільших птахів степу, вагою до 50 
фунтів, був колис~ його прикрасою. Ще перед першою світовою 

війною полювали на дрохву по степах Панталихи в Західній 

Україні. Сьогодні вона вже ,стала рідкою і гніздиться лише в де

яrшх місцях Басарабії, Поділля, Херсонщини, Полтавщини, 

Криму й Кубані. На заході Европи подибується її рідко; у біль-
шому числі збереглася в степах Центральної Азії. 

Дрохва оселяється на рівних відкритих просторах, уника

ючи сусідства лісів. Дрохви гніздяться відокремленими парами. 
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Orpeпети - вевe.n:ичкї. цво фунтові птахи. під час лwy 

самці вИКJIИК&IO'l'Ь рухами крил своєрідниЙ мелодiЙJJий св ст 
обережні до краАиосіи. При наіменmiй тривозі зриваються 
й lІІВ1ЩКО перелітають на далеку віддаль. Летять то низько над 
землею, 1'0 підносяться високо В повітря. 

Стрепет - мовчазливий птах, зрідка видає не надто голос
ний крик "пуль-пуль-пуль". під час токування самчик тиркоче 
коротко й переривно "трр". 

1. Де раніше зустрічалися бабак? дрохва? 
2. Чому вови не задержалися в степу? 
3. Де поширені вови тепер? 
4. Опишіть життя бабака, дрохви, стрепета. 

Напівпустині 
чим дат ідемо степом на схід, за Дів, тим менше степової 

рослинности; вона заникає і між степовою травою розкида

ється гола, нічим не вкрита земля. Це - напівпустиня .. Куди 
оком глянеш - всюди широка рівнина; лише де-не-де підно

сяться невисокі підвищ~ння, що тягнуться З півночі на південь; 

це - Epr'eнi. 

Напівпустиня тягнеться від України далеко на схід у Цен

тральну Азію. Вже раніше ми бачили, що чим далі від Атлан

тійського океану, тим менше випадає дощу. Вогкі вітри цього 

океану доходять сюди доволі рідко. Тільки напровесні, коли 

в землі ще збереглася деяка кількість вогкости з розтопленого 

.::иігу й дощів - виростає на короткий час сочиста, зелена трава 

і яскраво квітучі рослини: тюльпани, підсніжники, маки. Але 

вони не довго втішають нас своєю красою; весна тут дуже ко

ротка, і швидко наступає гаряче та сухе літо. Під палючим про

иіиням сонця глинистий !'рунт засихає. Скоро все вигоряє, і на

півпустиня стає жовто-сірою. 

Улітї в нашвпустині часто дмуть гарячі сухі вітри - сухо

вп. Вони збивають вихри піску і їдкого солонуватого пилу. 

~eкa досягає 105 і вище ступнів Фаренгайта в тіні. Небо зов

сім ясне, без жадної хмаринки. Струмки, малі річки й озера ви

сихають, земля тріскає. 

Із-за такоі сухости рослини не можуть вкривати землю. 

сухі й колючі трави ростуть пучками, рідкими сірими острівчи-
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годні його можна зустріти в неве.ликій кількості JIВlПе вад Вon

гою та в Цевтpanьвій Азії. 

Зате у напівпустині багато в дрібних гризунів, подібно их 

і в степу; в траві бушують ХоВраппси; стрибають, мов Keвrypy, 

зеМJUDIЇ зайці; степовий JlRС підглядає ховрахів і птахів. Внсоко 

під палючим промінням сонця ширяють У повітрі соколи, сте

пові орли та інші хижі птахи; з піднебесних висот ВИІППорять 

за здобиччю - пташками й дрібною твариною. 

Тварн_ напівпустинь і пустинь. (3:Ііва).1 - ПУСТИRНИй рись, кapaк&ll; 

2 - reKOH; 3 - земля_й заєць пустель~; 4 - їжак вухатий; 5 - r .. 
зeJIJI джейран; 6 - ящірка варан; 7 - пісківка півдеква; 8 - '1ерепаха 

степова; 9 - жабоголовка вухата; 10 - кулаи; 11 - кіт пустиlDIRЙ. 

(3 права) 1 - сойка східня; 2 - ряб_к білО'lеревнй; 3 - фазан. 

Часто зустрічаються змії та черепахи. Багато тут ящірок, 

що шмигають під ногами. 

Пристосованість тварин до житrя у напівпустині. Твари

нам приходиться важко жити в таких напівпустинних околи

цях; тваринам нема де сховатись від хижаків, а хижакам важко 

полювати за здобиччю. Тим то багато тварин напівпустині при

бирає забарвлення, подібне до кольору вигорілоі трави. Це до

помагає тваринам критися від BOporiв, а хижакам - підкрада

тися непомітно до здобичі. 
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зима 8 вaпlвпyетиві. ШCJIЯ довгого, сухого літа наступав 

коротка осінь, а за нею - зима. Бона в напівпустині сувора, 

гостра, малосиіжиа. :Морозн досягають 40 ступнів ФареигаАта. 
По широких рівввиах, нічим не хоронеиих від півночі, ГYJUl

ють холодні вітри. Часом політає сніжна заметіль - буруни; 
'1'Оді вітер ІІЧИТЬСИ вихром, несучи з собою тучі снігу. сніг осліп

moв очі, вітер забиває віддих, свище. Такі заметілі бушують 

llекOJIИ й по кілька діб. 

Скотарспо. Жm-rя в напівпустині важке; неродюча ЗeмJUl, 
гаряче літо ДОЗВОJUIЮТЬ JlИIПє випасати вівці, верблюди, коні 
та корови. З далекого Іірського Кавказу зга.шпОть сюди зимою 
вівці ДJIJ[ випасу. Вівці радо поїдають СОJUlИКи, riркий полин, 

а верб.пюди· їдять і колючі трави. Коли нема прісної води, вони 

охоче п'ють і соловувату воду. 

Далі на схід напівпустиня переходить у ПУCТИИJO. Розтяга

ється вова від пригирливої частини Болги і Каспійського моря 

далеко вглиб Азії. ці простори вкриті переважно самими піс

ками. Серед таких непривітних пісків перебував на засланні Та

рас Шевченко. 

тут ще гарячіше й сухіше, ніж у напівпустині. Влітку 

в пустині цілими місяцями немає дощу; він випадає тут дуже 

рідко, і '1'0 небагато. Спека доходить вдень у затінку до 115· Фа
реигаАта. Зима коротка, але дуже холодна. 

Із-за великої спеки - тут мало річок. 

Росливиість і тваринність тут дуже бідні. 

Озеро Мав:ич-ГуДllJ.lо. - Серед цих непривітливих, солон

цюватих напівпустинних околицях розлило свої води найбільше 

озеро Україин - Мавич-Гудило. Лежить воно у довгому Ма

ивчському ВЦOJlИИКУ, що простягиувся від Дону по Каспійське 

море. 

Це - одне з найцікавіших озер України. У багатоводні роки 

його води відпливають рікою Західній Манич до Дону, а там 

в Чорне море; але рівночасно відпливають вони з Гудила рікою 

східний Мавич на схід, лучаться з водами річки Куми і впада

. ють у Каспійське море. Таке відпливанвя вод у дві сторони, 
до двох різних морів - звемо - двостічвїстю (біфуркація). 

Озеро Гудило неглибоке, 10 - 15 стіп завглибшки. Доне
давна було це солоне озеро, в якому не могли жити риби. Але 

остаииіми роками озеро Манич сполучено каналом з водами 

Кубані. Прісні води Кубані просолодили солоні води Манича, 
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і в озеро почала надходити риба з Кубані та її приток. Поива 

риби в озері спричинилася до поселення над озером птахів -
крячок, пеліканів. Таким чином почало оживлятись озеро. 

Запитання і 38оВД&JIШI: 

1. Що це таке валівпустивв? ЧИМ відрізввється вона від степу? 
2. Де РОЗПОJIожеиі иапівпустив1 УкраІвв? Покажіть на мапі. 
З. які прикмети має вапівпустивв весною, JIiтox, octввю, звкою? 

Порівввйте пори року в напівпустині з порами року в степу. Чому 

в напівпустнні сухіше, в1ж -у степу? 

4. .які РОCJIини ростуть У напівпустині? .як вови охороввють себе від 

висиханвв ? 
5. Які тварини живуть у напівпустині? 
6. .як ПРИСТОСУВaJIИСЯ тварини до життя у напівпустив1? 
7. Чим займається насenення напівпустині? 
8. Виmукайте образки з життя у напівпустині і поВJIinJПoйте іх у свій 

зшиток. 

9. Що знаходиться на схід від напівпустинь? 
10. Чому в пустинях бідна РОCJIинніСТЬ і тваринність? 
11. ЯК ОЖИВНJIОСЯ озеро Манич-ГуДИJIО? 

Господарство степовоі смуги 
Родюча земля, догожі кліматичні умови спричинилися для 

того, що безмежна рівнина українського степу стала найбіль

шим збіжевим шпихліром України і цілого сходу Европи. ці 

великі багатства використовують для себе наїзники в безогляд

ний спосіб і зовсім не оглядаються на життьові потреби україа

ського народу. Українського хлібороба загнали на панщизня

ну роботу у колгоспи і всі плоди багатоі украінськоі землі при

мушений він віддавати наїзникові. 

Основними сільсько-господарськими культурами степу є: 

озима пшениця, кукурудза і соняшник. Сіють також багато 

ячменю, південні коноплі, льон, рицину. На штучно зрошува.

них землях півдня безуспішно пробували розвинути~раву ба
вовника. При дельті Кубані є плянтаціі рижу. Степ - основний 

район баштанництва (плекання кавунів, динь, огірків) вино

граду, помідорів, перцю та ін. В зв'язку з тим розвинулась ово

чево-консервна промисловість (великі фабрики в Одесі, Хер

соні, Мелітополі, Маріюполі, Симферополі). 

У степу розвинулося вівчарство, з перевагою великих тон

корунних овець. Плекають також велику рогату худобу, м'ясо-
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засіяні збіжжям. Великі млини є в Дніпропетровському, Києві, 

Харкові, Кременчуку, Херсоні, Одесі, Краснодарі та інших міс

тах. Побіч цього розвинулася хлібопекарська промисловість, по

стали фабрики макаронів, крохмалю і ін. 

В лісостепу розвинулося цукроваРRИЦТВо, головно на Киів

щині, Харківщині, Вінниччині; в більших містах працюють фаб

рики цукерків та солодощів. 

Х.1І1боpoбcJ.кІ культури - пmєввца, КУКУРУ,ll;за, цукровий бурак, со

ВИIIIIDIК, тютюн, бавовввк. 

Сон.яшники південної У країнн дають сировину для 0JIiй:

ввцтва. Головні осередки олійної промисловости - це Красно

дар, Слов'янське, Дніпропетровське, Таганріг. В інших части

нах наших земель виробляють олію з конопель, льону, ріпаку. 

Розвннене на Північному Кавказі і в Криму садівництво 

є базою для консервної промнсловости (Краснодар, Ставропіль, 

Симферопіль) , а рибне багатство українського моря є основ
ною сировиною для фабрик рибних консерв (Маріюпіль, Оча~ 
ків, Одеса). 

Тютюиова промис.іl0вість розвинена в басарабському, крим

ському, кубанському і чернігівсько-полтавському раЙонах. 

Коноплі, льон, бавовна та вовна є снрівцями для тeКC'l'lLJIlro 

ної промисловости, зосередженої в Києві, Харкові, Кременчуку, 

Львові, Чернівцях, де постали фабрики сукна, матерії, трикотів. 

Шкіра сільсько-господарських тварин дає сирівець різнии 

гарбарням, шкіряним та взуттєвим фабрикам. На базі тварин

них продуктів розвинулася маслоробна промисловість. 

В Украіні розвинені й інші ділянки харчової та легкої про

мисловости. Всі вонн користуються сировиною, що її своєю 

важкою працею добуває український хлібороб із зеклі. Проте, 
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12. Який промисел пов'язаний з культурою цукрових буряків? Де 

він розвинувся? 

13. Які галузі промисловости пов'язані з сільсько-господарською сиро
виною? Де знаходяться їхні головніші осередки? 

14. Зазначіть на мапі lIоширення в Україні сільсько-господарських 

культур та різні роди промисловости, поширені в тих обширах. 

Поясніть зв'язок між заприміченими явищами. 

ЗАКРПlЛEIПІЯ ВЩОМОСТЕИ 

1. Лісостеп - це переходова смуга між лісом на півночі 
й степом на півдні. В лісостепу ліс чергується зі степом. Серед 
степів відокремленим лісостеповим островом. виступає Донець
кий Кряж. Грунти - чорноземні, багаті на перегній. BJ:[iTi тут 
тепліше, як у лісовій смузі, опадів менше. 

2. В лісостепу розвинене хліборобство. Головна культура 
- цукровий буряк. 

3. Степ - це безлісний простір, вкритий трав'яною рослин
ністю, яка може розвиватися в місцевостях з сухим кліматом. 
В Україні степи простягаються довгою смугою вздовж північ
них берегів Чорного й Озівського морів, від Дунаю по Прикас
пійську низовину. Це - найтепліші райони України, при чому 
тут і найменше опадів. Чим далі на схід, тим гарячіше і тим 
менше опадів. 

4. Північну степову смугу творить барвистий степ, півден
ну - сухий трав'яний степ. Степові трави: типчина, ковила, 
кипець. Степові тварини: бабак, ховрашки, тушканчик, слі
пець, степовий тхір, перев'язка, дрохва, стрепет. 

5. Безлісся степу викликане: а) недостатньою вологістю, 
б) суховіями, в) засоленістю грунту, г) діяльністю людини. 
Проте, ліс постійно бореться з степом. У степу ліс росте вздовж 
річкових долин, по ярах, де більше вологости. 

6. Первісна краса степу залишилася по заповідниках. Те
пер степ розораний. Основне збіжжя, що його плекають в степу 
- пшениця й ячмінь. 

7. На схід від Дону степ переходить у напівпустині. Тут 
грунт солонуватий. Клімат континентальний. Опадів обмаль. 
На схід від напівпустині простягаються піски пустині. 

8. Найгустіше заселені лісостеп, північні частини степу 
й Донецький кряж. Великі мінеральні багатства у степовій сму
зі (вугілля, залізо) спричинилися до розвитку важкого про
мислу. 
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ГОРИ УКРАїНИ 

Карпати в ОКОJIИЦ.ІІХ Рахова. 

Карпати 
Карпати - це довга гірська смуга, що великим лYJtом тяг

неться з далекого заходу Европи і переходить через українські 

землі на її південно-західніх окраїнах. Карпати замешкують 

різні народи: українці, чехи, словаки, поляки, мадяри, румуни 

й інші. Частина Карпат, де живе український народ, зветься: 

Українські Карпати. Вони простягаються між річками Дува.й

цем та Попрадом на заході і річками Вишовою та МОЛД&ВJЩею 

на сході. 

В Українських Карпатах гори тягнуться у трьох повздовж

них смугах: 1. північній, 2. середущій і 3. південній. Між ними 
проходять долини річок, що відділяють ці смуги одну від одної. 

В західній частині Українських Карпат гори низькі; Їх і зве

мо Низький Бескид. Тут верхи гір спокійні, заокруглені, майже 

плоскі. Чим далі на схід УкраїJlСЬкі Карпати стають щораз ви

щі. Найвищий вершок в цій частині Українських Карпат 
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Ліси Карпат. На CXИJI~ Карпат розкинулися буйні .JJiси. 

Не всюди вони однакові, залежно від висоти гір, тепла чи хо

лоду, кількости опадів, грунту тощо. Чим вище вгору, тик став 

холодніше, щораз більше буває дощів чи снігів, і грунт стає ка

м'янистий, скелястий. 

йдУчи з півночі від підніжжя Карпат до вершків, можна. 
запримітити певні рослинні лісові смyrи. Долом, поміж управ

ними ріллями, виступають листкові· й мішані ліси з дубом, бу

ком, грабом, кленом, березою, ЛИПОЮ,· а на піскуватвх грунтах 

- зі сосною. Вище від тих лісів простягається смуга ялиці та 

смереки; бук поволі заникає. рідшає явір і ясень. Чим ближче 

до верхів переважає смерека, а до неї долучується кедрина. 

Врешті зани'кає й смерека, яка в боротьбі з холодом і бурями 
карловатіє. Це - горішия гранlЩЯ лісів, що доходить до ви

соти коло 5.000 стіп. 
Вище від цієї границі лісів простягається смуга густих ча

гарників, гірської сосни - жерепа. 

Над ними тягнуться вже до самих шпилів трав'яні луги 

- полоНІПІИ, де випасають стада рогатої худоби і овець. Серед 

пишних високогір,ських трав розцвітають рясним килимом ро

додендрони. На шпилях гір трава нидіє, каміння поростає мохом. 

Сходячи з полонини вниз південними схилами Карпат, ин 

знову переходимо смугу чагарників жерепа, смугу смереки 

і ялиці. Нижче від цієї С!'dуги простягається смуга букових JIЇ

сів (чого не подибуємо на північних схилах), а на підгір'ї смугу 

дубово-грабово-букових лісів. Тут, на південному боці Карпат, 

в Карпатській Україні, дещо тепліше, як по північному боці, 
в Галичині. Карпатські верхи. захищають Карпатську Украіну 

від холодних вітрів із Півночі. Тому тут можна управляти вино

град, що з нього виробляють смачні вина. При таких кліматич

них умовинах горішня границя лісів на південних єхилах Кар

пат доходить дещо вище, як на північних. 

Ліси Українських Карпат дають доброї ЯКОС1'И дерево. То-о 
му з давен-данна вирубували їх наїзники безпощадно, Це при

вело до великого' їх спустошення. Щоб задержати, хоч частив

но, первісний стан, виділено в Чорногорі окремий Ч6рвоroр

ський заповідНик, що в ньому не можна ні полювати, ні виру, 

бувати лісу. 

Тварини. - Тваринність Карпат збереглася в східній час

тині ще у своєму первісному стані, хоч людська рука й прор1-
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у Горrаиах 

І 

Був кінець квітня. ми рїШИJIи вийти на гору Високу. Два

надцять годин тривав наш вихід під шпиль гори. Високої. До

рога. вела нас лісами, .полонинами. Ішли ми зворами, хребтами, 

вбрід через Іірс}'кі потоки, через голі, рухомі rpeхоти, по яких 

треба було не раз пнятися рачки. Під ногами було мокро 

іі хсвзько. 

В долині, над Лімницею, все купалося в теплому, соняm

ному промінні весняного сонця. У садах цвіла черемха, в лу

гах над рікою щебетала дрібна пташня. Зелена травичка аж 

хапа..'1а за очі. Цвіли перші лоташі, відцвітали ключини. На бу

ках показувалися перші· листочки. Розпупляшкувалися сме

реки. Тут не було вже видно снігу. 

На стежці за Лімницею ми зустріли помаранчево-чориу Іір

ську саламандру. Проспавши зиму, вона вийшла любуватися 

весною. Але з тим, як ми підходили вгору, змінювалися пори 

року. В зворах і густих смерекових сиглах лежав сніг. Він 

тількwцо починав танути. Лише де-не-де появлялася молодеиь

-ка тра: "-іка, цвіли перші конопельки. В тіні проймало холо
дом, деІ-за тільки брунькували. тут панувала ще провесна. 

Ще вище лежав усюди сніг. Землю тримала ще заморозь. 

Рослинність спочивала в. зимовому півсні. Тут володіла ще зима. 

Запитання: 

1. Покажіть на мапі ріку Лімницю. Як звуться гори, звідки випли-
ває Лімниця? Де лежать горrани? 

2. Якими дорогами йшли мандрівнвки? 
3. Яка це була пора року? 
4. Які квіти розцвітали на долині? 
5. Чи вище в горах було видно сліди веснв? 
6. Де залягав ще сніг? Чому? 
7. Де вже була весна? В яких околицях гір була npовесна? Де па

нувала ще зима? 

п 

Ми раз-у-раз натрапляли на сліди різних ЗВІРІВ. Найчас

тіше зустрічали сліди сарн. Часом попадали на тропу оленів, 

що перемандровували кудись, шукаючи зеленоі паші. Раз ба-
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ЧllJIи на протилежній стіні їхнє стадо, як спокійно паслося. Час 

JЦЦ часу перескакував нам дорогу сполоханий заєць. l(екілька 

разів ми натрапляли на свіжоперериту диками землю. Вони хо

дили гурмами і порпалися в землі, шукаючи корінців, жолуд

ДЯ, личинок, що зимували в землі. В одному місці ми побачили 

ведмежі сліди. Вони були подібні до слідів босої людської сто

ПИ. Бурмило, виголоднілий за зиму, лазив усюди, шукаючи по

живи. Так і видно було, як лапами випорпував з-під снігу зела. 

З молодих смерічок здирав гладку кору й злизував сік. Радо 

поласував би пташини~1И яєчками, якщо попав би десь на гніз
до. Найбільше любить він гірську рибу, пиріів та петругів. Але 

їх не було в каламутній воді гірських потоків. Вони сиділи в бе

регах і ждали аж прочистяться води. 

Пробившись через звори, завалені вивертами, ми вийшли 

на тропу рися.·Своїм улюбленим звичаєм він пройшов, як акро

бат, по зваленій смереці. Він нишпорив теж за чимось смач

ним, певно за орябками. А проте, як орябок немає, то він вдо

вольняється мишами, А вже цілий пвр впоряджує він собі, ко

ли зловить зайця чи сарну. 

Пізно сполудня підходили ми 'під верх Високої. Кінчалися 
одностайні смерекові ліси. В смерекових пролісках, щО ПНЯJІИ

ся місцями ще вище вгору, було вже багато скарловатілих, при

садкуватих, 'порослих мохом смерік, "клопаньок". між ними 
тулилася рябина,' зчорніла, покривлена від негод, що тут зри
валися, як Боже літо й зима. 

Птахи Украіни: 1 - ПJlRска біла; 

2 - проRурОК; S - IІІУХОЛОВка 

строката; 4. - сорокопуд. 
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ТУТ і там, ва cкeJlJlX, росла кедрин&, чудова своєю зелев

НЮ, rpаціозна, як павиочка. під саиии шпилем Високої видні

ли "жарапарі", цілі поля, зарослі жерепом, корчевою гірською 
сосною. 

Довкола було багато снігу, навіть на царинках, відкритих 
до соlЩJl. 

Перед нами розкрилася велична панорама. Нарівні з намИ 
були довколишні верхи, під нами - ввесь світ. Куди вниз не 

глянути, все гори, ліси полонини. Повітря було морозне і чисте, 

як кришталь. Завислий під хмарами орел зорив за здобиччю; 

дрібні соколи, тріпочучи крилами, пронизували "соколИИIDI 

оком" ліси, виглядаючи улову. Десь недалеко дятель обстуку

вав "мухариці", хворі смереки, поточені червою. 

При плаю, яким ми рушили далі, я помітив тонкі борозни, 

якби хтось попоров сніГ шпорами. Це були "ритвини" І'отура, 
великого птаха карпатських зворів. 

Пояснения с.ц:ів: 

бурмило - жартівлива иазва ведмедя 

виверти - повалені бурею дерева 
орябок - птах; подібвий до курки. 

3апитаввя: 

1. Які твариии живуть у карпатських лісах? 
2. Чим воии живляться? 

за Б. ЛучаківСЬКИІІ 

3. Які дерева росли вище від смерекових лісів? 

Ирим 
Крим лежить на півдні Украіни. Оточують його Чорне 

і Озівське МОрЯJ що сполучаються вузькою Керченською про
токою. Тільки на півночі Крим зл~'- ~ilИЙ З Украіною вузькою 

смугою землі. Це - Перекопська вузина. Крим - це півострів. 

Кримський півострів невеликий, але природа його дуже ці
кава й різноманітна. 

Північна частина Криму низинна. Вона вкрита степами, 

подібними до південних степів Украіни, з якими й лучиться 

Перекопською вузиною. Нині - буйні колись степи розорано. 
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ЧИМ далі на піR~ень, до берегів Чорного моря, низ поволі 

.dїДВ0CИТЬCJI. Ступиево поЯВJUIЮТЬСЯ гаі і ліси. Це - північне 

Iriдгiр'и Кримських .гір. степ переходить у дубовий лісостеп, 

зграбо .. исенем, кленом, глодом і ін. У підліску. Чим далі 

на південь - лісостеп переходить у суцільний дубовий ліс. 

Далі на півдні півострова пишаються Кримські гори. Вс)нн 

вкриті лісами з буком і сосною. На вер~'их гір простягаються 
половини, т. зв. "ИЙJIa". Південні схили Кримєьких гір обрива
ються спадисто до Чорного моря. 

Кр_ський берег Чорного кори. 

між підиіжжям гір і морем лежить вузька берегова смуга 

311'JIКIDI і теплим кліматом. Кримські гори, наче ~исока стіна, 
захищають цю смугу від холодних, північних вітрів і морозів. 

коли в північній частині Криму лежить сніг. і панують морози, 

на південному березі тепло, люди ходять в літньому одязі, зеле

віють дерева й кущі, цвітуть рожі, літають комахи. 

Серед цих вічнозелених рослин є багато літнищ-курортів. 

З вих Н&Йславиimа апа. 

Природа півдевиого у_режжв Криму. Захищене з півиочі 
roрами, півдеине узбережжя Криму має зиму коротку, теплу 
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Не диво, ЩО тут так багато літіІИЩ-КуроРТів. Природа пів

денного берега Криму дуже добре впливає на здоров'я людини. 

Сухе й тепле підсоння, чисте і свіже морське повітря, купання 

в теплій, морській воді - все це гартує й закріплює здоров'я. 

Сади й внноградники Криму. Крим славний своіми садами, 

які дають найкращі в Украіні яблука, грушки, сливки, а також 

різні південні овочі, як морелі, бросквини, горіхи і мirдали. Зав

дичує це Крим своєму прекрасному положенню та великій кіль

кості соняmного проміння. 

Такі УМОВИНИ сприЯють і розвиткові виноградництва. Крим
ський виноград солодкий і високовартісиий, придатний для лі-
кування. З нього виробляють внна. ' 

3апвта.вви і 3&ВдaRWI: 

1. Покажіть на мапі Кримський півострів. Перекопську шию. ~p
ченську протоку, Кримські горн. Ялту. 

2. Чому Крвм звемо півостровом ? які моря обливають Крвмський 

півострів? З яких сторін світу обливає Кримський півострів Чор

не море? Озівське море? чик лучиться Кр_ський півострів з ма

териком? 

3. Де наЙВища чacrивa Крвку'! Що простягається на верхів'ях 

Крвмськвх пр? як опадає Крвм на північ? яка це частина 

КримУ? чик вкрита? чи кримські степи відрізняються від сте
пів Украіни за Перекопською вузввою? 

оі. як опадають Крвмські гори на південь? Яке це має значeIIIUII 

ДJJJI південного берега Крвму? 

5. Порlввяйтe підСОВВЯ і рослив:вість північних частив і південноro 

узбережжи Крвму. 

6. Доповніть речеввя і слова: На південному узбережжі Крвму mто 

довге. гаряче і..................... звма коротка, теПJJa 1 .............. ~ ..... В Кри-
ку ростуть оле...... IJ&ЛЬ •• , квпа..... лав.. Тварввв1сть Кри-

ку дещо ві цЮвнв від ............................ В крвмськвх садах плекають 
таиі теплOJПOбні плодові дерева: .................... , .................... , •..• _ ...... _.~ _ 
_ .... _............ з крвмського винограду виробляють в .•• 

На Ай-Петрі 
БІІТИІІ та крутим IПJIJIXОМ їхали ми ва узгір'я Ai:-ПетрL 

вже ПОМ:ИИУJIИ сади-виногради, рясні, кучеряві, що покрива
ють пiднiжжJI ropR, наче розкішний КIIJIВII. ось уже і .лаврів 
і "И ІІІ Н их мarвOJIiй ве видко, ані струвких кипариёів, густо по
ввтих ПJПOщем, ані розюппrвx ваметів платавів .. Тільки стріча
J1ИСЯ вам земляки наші - білі березв, явори і темні дубв, 
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CК8JIИ Ай-ОмрІ _,11; п1вдевнвм: берегом КрIlllY. 

3ВИКJIi до негоди та буревію. Але й вони вже зооталися далеко 

поза нами. Тільки терни, будяки та полииь товариmили нам: 

у дорозі. 

Потім не стало і їх. 

Крейда, пісок, червонясте й сіре каміння скрізь понад ПIJIJ[

хом нависло неплідне та голе, наче льоди на північному морі 

Сухо, ніде ні билини, усе задавило каміння. 

Сонце палке сипле стріли на білу крейду, а вітер здіймав 

порохи. 

Душно . .. води ні краплини ... 
Аж ось на шпилі, на гострому, сірому камені блиснуло 

щось наче пломіиь: квітка велика розкрила свіжі пелюстки 

і краплі роси блищали на дні самоцвітом. камінь пробила вон&, 

той камінь, що все переміг, що задавив тут і могутні дуби й не

покірні тернн. Квітку ту вчені звуть саксіфрarа. Нам, поетам. 

годитьс.и назвати fi - "ломикамінь". 

Леси Украіика 

Нав каз 
на південио-східніх межах українських земель висотіє мо

гутні:й вал Кавказу, що тягнеться від Чорного моря до Каспій

ського. Довжина його 800 миль, а ширина досягає 140 :ии.ль. 

Українці живуть здебільша в західніх і північних його час

тинах. 
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Такий клімат сприяє розвиткові вічнозеленої рослинности, 

подібної до рослинности південнього узбережжя Криму, з різ

ними південніми рослинами та тваринами. 

З півночі прилягає Кавказьке підгір'я, яке на заході пере

ходить уПрикубанську низовину та на сході в Надкаспійську 

низовину. Раніше ціле Передкавказзя було вкрите буйним сте

пом. На сході степ переходить в напівпустиню чи пустиню. Ріки 

Кубань і Терек, що перепливають ці простори, беруть свій по

чаток із головного хребта Кавказу і свої русла наповнюють во

дами із снігів та льодовиків. Повно в них води, головно літом, 

коли в горах тане сніг. 

Клімат Передкавказзя континентальний. Зими, хоч короткі, 

але доволі гострі, морози доходять до _150 ФаренгаЙта. Чим 
далі на схід, тим холодніше. Весна починається вже з кінцем 

лютого і швидко переходИть в умірковане літо. Кількість опадіз 
збільшується із сходу на захід і з півночі на південь, в міру того, 

як наближаємося до Ставропільськоїв исочини й гір. 

Пишні колись степи, тепер розорано. Тільки на тих місцях, 

де важко було орати землю, чи по узбіччях ярів, збереглися ще 

сліди степу. Всюди простягаються лани пшениці, що чергу

ються з кукурудзою та соняшником. Де-не-де розводять над 

долішньою Ку?анню риж, головно у його плавнях. 

Далі на південь степ переходить у лісостеп, а там у ліс, 

спершу дубовий, а опісля буковий, мішаний і шпильковий, 

з різнородною тваринністю. 

Підкавказзя багате на різні підземні скарби. Багато тут 

нафти, що її добувають у Майкопі та Грізному і багато славних 
на цілий світ мінеральних лікувальних джерел. (П'ятигірське, 
Залізноводське, Кисловодське, Гарячоводське). 

Зап~я і заВДаІПІя: 

1. Покажіть на мапі Кавказькі гори. 
2. як вони простягаються? Між якими лежать морями? 
3. Які частини кавказькщс гір замешкують українці? 
•. Відчитайте з мапи приблизну висоту західнього Кавказу. 
5. Де розташоване Передкавказзя, Підкавказзя, гірський хрeбe'l'~ 

південие узбережжя? Покажіть іх на мапі. Який їхній КJJiмaT? Яке 

літо? з_а? 

6. Яка рослинність? В які смуги вона уложена? У що uеретворввси 
степ? чик зeJblаєrься васелеВВR? 
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При сприятливих умовах, ліс заходить далеко в степ. Це 

можна бачити на Ставропільській височині, де створюється своє

рідний лісостеп. 

В листяному лісі водиться багато тварин; бродить тут вед

міДЬ, шукаючи добичі, стадо диких кабанів ласує дубовим жо

луддям, хижий рись, сховавшись між гіллям дерев, виглядає 

своєі жертви. Лис тихо скрадається за тетеруками, а вовки здо

ганяють підстреленого олеия. В густій траві ховаються фазани. 

На землі, між листям, проховзне ящірка, чи якийсь вуж або га

дина; по численних калюжах та малих ставках водиться без

ліч жаб. 
Над смугою листяних лісів, розкинулася смуга ШПИol'Іько

вих лісів. Вони сягають до 1.900 м. висоти. Тут уже холодніше, 
і листяні ліси не мають стільки тепла впродовж року, щоб мо

гли розвиватися. Зате ростуть тут: кавказька смерека та кав

казька ялиця. Нерідко трапляються й смерекові ліси з кущами 

понтійського рододендрону, а то й плющу. 

На висоті 2.000 м стає вже доволі холодно. Пронизливий 
холодний вітер не дає розвиватися шпильковим лісам. Дерева 

вже не такі високі; вони карликоватіють. Зате, прекрасно рос

-туть трави, що створюють пишні високогірські пасовища. Між 

ними багато різнокольорових квітів, що створюють пишний 

килим. Тут випадає багато дощу і снігу. Проте, на цих поло

нинах випасають кавказці свої вівці, що знаходять тут для себе 

багату поживу. На ці пасовища виходять часом гірські козли 

з великими, дозаду загненими рогами. На своіх струнких но

гах перестрибують вони зі скелі на скелю, через глибокі про

валля. Бистріше вітру бігають скельииці, подібні до сарни, з чор

нявою шерстю, з малими загненими назад ріжками. Високі гори 

- ось іх живло. Радо полюють на них мисливі. 

Вище 3.000 м стає так холодно, що ніяких пасовищ там 
уже немає, а на голих скелях ростуть лише мохи та лишайники; 

але й вони не видержують холоду, що панує на вищих висо

тах. Там, вище - тільки голі скелі, вкриті вліті і вз~мі снігом 
та льодовиками, з-під яких випливаЮТh потоки.. Лише орли 
відвідують ці піднебеснї" простори. 

Запитання і завдання: 

1. Які рослинні смуги можна вирізнити в Кавказьких горах? 
2. Порівняйте рослинні смуги Карпат і Кавказу. Чи в Карпатах за

лягають льодовики гірські шпилі? Чому? 
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СJlНЄ небо, море, що виблискує прозорою водою, пишна 

pvслинність, цілющі .джерела з давен-давна приваблювали сюди 

людей для лікування й відпочинку. 

Пляитаціі чаю. На горбах Чорноморського узбережжя про

стягаються чайні плянтації. Рівними рядками зеленіють рівно 

підстрижені чайні кущі. У чайного куща темне гладеньке листя, 

рожевий або білий цвіт. Кожний кущ доглядають дуже дбай
ливо; гілля підстригають так, щоб сонце рівномірно освітлю

вало кущ з усіх боків. 

Листя з кожного куща збирають кілька разів на рік ру

ками або машинами. Збирачі ходять по рядках між кущами 

і відскубують наймолодше ніжне листячко. Кошики із зібраним 

листям відвозять на чайну фабрику. Там з нього виробля

ють чай. 

Помараичеві і цитринові сади. На Кавказі багато помаран

чевих і цитринових садів. Невисокі дерева помаранч-мандари

нів густо вкриті листям. Тонкий аромат ллється 13ід білосніж

ного цвіту. Коли помаранчі достигають, то на тлі темної зелені 

в промінні сонця наче палають жовтогарячі плоди; гілля де

рев згинається під їх вагою. Знімати соковиті плоди почина

ють наприкінці жовТия. Одне дерево дає сотні, а часом понад 

тисячу плодів. Підставивши драбину, обережно знімають по

маранчі, сортують їх за розмірами, складають у скриньки і від

правляють на продаж. 

Запитання і 3авдання: 

1. Покажіть на мапі Чорноморське узбережжя Кавказу. 
2. Чому на Чорноморське узбережжя не досягають північні вІтри? 
з. Чому на Чорноморському узбережжі багато опадів? 

4. Які є дерева на Чорноморському узбережжі? Що це таке "вічно
зелені" рослини? 

5. Ллянтації яких рослин є на Кавказі? 
6. Як збирають чайне листя? помаранчі? 

у кавказьких ropax 
Рано вранці мисливці вирушили в гори. 

Коло підніжжя КавкаЗЬ1<ИХ гір, на ЧОРНОМОРСЬ1<ОМУ узбе

режжі, розкішні троянди розхиляли свої пишні nеЛЮСТ1<И зо

лотому сонцю назустріч. Легко похитувалися виструнqені ки'; 

париси, мирти, а над ними, наче парасолі, розхилялися 1<ОрОНй 

пініЙ. У садах пишались магнолії. 

-.115 -





- У лісах нашого Пїдкавказзя проживали раніш кав

казькі зубри, - зітхнув, похитуючи головою старий Гнат. -
Наполювався мій дід на них, інші наполювалися так, що й ви

гинули всі зубри ... Нам залишився тільки той олень, що ось 
там далеко пробіг поміж деревами, чи серна, а в найгіршому 

разі куниця ... 
- А про минулорічне полювання на ведмедя ти, Гнате, 

забув? Гей, гей! Багато було тут колись звірини! 

Увечері, відпочиваючи біля вогню, мисливці згадували про 

свої пригоди, коли полювали вони на оленів, серн, ведмедів, 

горностаїв, а то й на барса, що зрідка туди заходив. 

Далі шпильковий ліс почав рідшати, а натомість з'явився 

чагарник. Березняки мішалися з кавказькою азалією-рододен

дроном, сосняк з низькорослим ялівцем. 

- Ця азалія-рододендрон дуже цікава рослина, - СІЩзав 

Тарас. - Зустрічав я її і в гірських Карпатах під Говерлею, 

і на Волині, на Поліссі, і в Альпах, всюди однакова, тільки 

листя, може, має інший колір ... 
За чагарниками простяглися гірські луки-полонини; вони 

були вистелені різнокольоровими квітами та пахучою травою. 

Тут, на зеленій луці, ВlfiIасалася велика отара овець. Десь зда

лека лунали звуки сопілки чабана. 

- Стрелив б я до орла, що он-там, високо кружляє, але 

гук стрілу перебив би нам наше полювання, - з жалем сказав 

Івась, показуючи на птаха. 

- Ще й сполохав би якогось тетерука, що живе серед цих 

альпійських лук! - додав Гнат. 

Піднімаючися вище, мисливці помітили, що між луками 

чимраз частіше з'являються скелі, де-не-де вкриті мохом і ли

шайником. Іти цими скелями було вже важко. Треба було дуже 

пильнувати, щоб не поховзнулася нога, щоб не полетіти у про

пасть. 

Ще вище виступало тільки голе каміння. Недалеко по-

чувся шум води; з гір мчав струмок. Всі побігли до нього. 

- Холодна ж бо вода, холодна! 

- Не дивно, адже вона тече з-під льодовика. 

Берегом струмка мисливці підійшли до льодовика і зупи

нилися. Льодовик тягнувся високо в гори, під шпиль. його сні

говий покрив виблискував на сонці. Мисливці стояли так ви

соко, що хмари пропливали нижче ЇХ. Ось прокотився грім, спа-
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5) висо!,~-~рс~кі t;Iолониви, 
6) скет 1 ВІЧЮ СНІГИ З льодовиками (в Кавказі). 

4. З цією смуговістю пов'язане і виступування деяких тва
рин; на полонинах живуть високогірські тварини. Полонини -
це високогірські пасовища. 

5. Українські гори багаті на різні підземні викопалини. 
6. Населення займається сільським господарством, випа

сом худоби, вирубуванням лісу, працює на тартаках, в ко
пальнях. 

7. Південні узбіччя українських гір, захищені від північних 
холодних вітрів - тепліші. Це сприяє вирощуванню різних 
південних рослин. Південні схили Криму й Кавказу та їхні час
тини, що лежать над морем, мають середземноморський клімат 
(гаряче літо - поміркована зима - опади зимою) з вічнозе
леною рослинністю. 

Українські гори - важливий туристичний об'єкт. 
8. Доповнити речення: 

1) В горах випадає ________________________ дощу, як на низах. 
2) Чим вище мандрувати в гори, тим більш стає _______________ _ 
3) Гірська рослинність розташована на узбіччях гір 

у ------------------------
4) На найвищих ІІПІИЛЯХ Кавказу лежать _______________________ _ 

сніги й ___________________________ _ 
5) У горах вівці випасаються на ___________________________ _ 
6) У підгір'ї українських гір добувають такі мінеральні 

викопалини : ____________________ , ____________________ , ___________________ _ 
9_ Перепишіть у зшиток першу колону; коло кожної назви 

напишіть одно з речень із другої колони, але так, щоб воно тво
рило певну цілість: 

1_ На Підкарпатті 
кавказзі 

2_ На полонинах 
3_ РОС.іїИНність гір 
4_ Чим вище в гори 

та Під- 1. випасають вівці. 

2. розташована смугами. 
3. добувають нафту. 
4. вкриті снігом і льодови

ками. 

5_ Найвищі шпилі Кавказу 5_ тим стає холодніше. 
10_ Нарисуйте у своєму зшитку смугове розташування рос

линности в горах. 

,........ и9 ---. 
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РІЧКИ І МОРЯ УКРАїНИ 

....... r··,.... .. ·, -r-. - .......... - =-_ .. :,-,~ ~ w:: ...::.. _ ... _ -_ оо. 

Річки Украіни 

Річки України мають - в загальному - низинний харак

тер. Іхиі води течуть повільно з півночі на південь, уздовж на

хилення терену до Чорного й Озівського морів. На заході Укра

іни відпливають. річки Сяном і Бугом до Висли і далі до Бал

тійського моря, а на південному сході - до Каспійського. Штуч

но побудовані канали лучать між собою сточища. 

Найменш густа річкова сітка України в південних чи півд.

східніх околицях, а нацгустіша в Карпатах і на Кавказі. Про

тяжність усіх річок України становить ок. 150.000 миль. 
Протікаючи через різнородні терени Украіни, річки Укра

іни прибирають різний характер. Також і життя в них зміню

ється залежно від умов, в яких знаходиться річка. Інший ха

рактер життя має гірська річка, в гірському холоднішому клі

маті, з поважною кількістю опадів. Інший - серед низин, укри

тих степами, з гарячішим кліматом і меншими опадами, інший 

- при гирлі. 

Гірські річки. Джерельний і горішній відтинки українських 

річок, що випливають з гір, мають зовсім інший характер від 

низинних відтинків. 

Кубань, що випливає з льодовиків Ельбрусу, найвищоі гори 
Кавказу, чи джерельні відтинки карпатських, а то й кримських 

річок, мають великий спад, течуть по кам'янистому Грунті, си

лою пробиваються крізь різні перешкоди. Бистрі потоки води 

з нестримною силою б'ються об камінь, величними водоспадами 
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Рвучко в'ється Кубань по кам'ииистих просторах 

Шдкавказ;ш. 

шується кількість поживи. Ширше русло ріки витворює багато 

заток, а при берегах появляється прибережна рослинність. Спад 

ріки менший, не такий великий,ЯК у вищих районах. 

Чим далі - ріка прибирає інший вид; її русло стає су

цільним, не змінюється так, як в горішніх відтинках (поза по

венями), і поволі річка переходить у середній, а там і в доліш

ний, низинний біг. Низинний біг ріки багато дечим відрізня

ється від горі.шнього . .як примір пригляньмося найбільшій ріці 
України - Дніпрові. 

Запитання і завдання: 

1. Які річки випливають з гір ;У"країни? 
2. Врисуйте їх в свій зшиток, зазначіть їхній біг. 
3. 3 мапи обчисліть довжину горішнього бігу ріки (напр., Кубані чи 

Пруту), виміряйте різницю висот і обчисліть спад ріки в її го

рішньому бігу. 

4. Які зміни заходять в бігу річки від джерел до виходу на низини? 
5. Порівняйте горішній біг річок з долішнім. 

Дніпро 

Дніпро випливає далеко на півночі, з Валдайської височини. 

Спочатку він має вигляд маленького струмочка з покрученим 

руслом та мулуватим дном, і нічим не нагадує великої ріки. Але 

далі на південь прибирає він багато менших і більших приток, 

що поступово перетворюють його у велику ріку. На територію 
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Широка долина Дніпра на п1ввlч від Києва. 

Водяна роCJIИJDtjсть Дніпра скупчується звичайно в місцях 

з тихою водою, в затоках, у бічних протоках, зокрема в заплав

них . водоймах. У верхній і середнj:й течії Дніпра рідко де можна 
бачити по берегах головного русла водяну рослинність. У ниж

ньому Дніпрі зарості водяних рослин з'явл.ються Й по берегаХ. 
тут ростуть ситняг, стрілолист, трапляються різні рдесники. 
Чим нижче тече Дніпро, тим повільніша його течія і тим силь

иimе розвивається прибережна водяна рослинність, що широ

кою смугою простягається вздовж берегів. Тут розвивається го

ловно очерет, рогіз, комиш, стрілолист, рдесники і ін. 

Особливо буйно розвиваються зарості очерету та інших 

рослин упониззі Дніпра. Тут піскові берегові коси і мілини по

ступово зникають і береги, як Дніпра, так і його рукавів, хова

ються за буйними заростями очерету, рогозу та інших водя

НИХ рослин. 

Зате у заплавних водоймах, що іх Дніпро заливає при вес

ИJlному розливі доволі широко, рослинність дуже різнородна. 

ці водойми мають різний вигляд і форму; бувають це старища, 
більші чи менші озерцята, де рослинність може буйно розрости

ся й захопити всю площу водойми, то мають вигляд пересихаю:-
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4. як відбивається це на береговій рослинності Дніпра? 
5. Які рослини виступають по берегах Дніпра? як впливає на них 

швидкість течії? 

6. Яка рослинність заплавних водойм? 

3аП.іІаВиа водойма з зарОСТIUIИ біл:ої во

дяної Jdлії і стрL'ІОЛИСТУ. 

Великий Луг 
Нижче від порогів, залитих тепер великим озером, долина 

ріки Дніпра дуже поширювалася. тут находився колнсь, ниж

че від острова Хортиці, між Дніпром і його допливом р. Кон

кою, Велнкий Луг, так тісно пов'язаний з Запорізькою Січчю, 

з нашим славним козацтвом. Серед тих непрохідних колись бо

лот, густих чагарннків, гайків містилася колись козацька твер

диия. тут знаходили захист від ворогів, полювали й рибалили 

запорізькі козаки. Це був Великий Луг, символ безпеки й вїль

ности. Недарма ж називали його "Великий Луг - батько". тут 
серед тростяника, рогози та іншої болотяної рослинности росли 

вербн, вільхи, осокори, дуби, що надавали цілій околиці ви

гляд лісу. 

В тій непролаз~ гущавині гніздилися великі зграї різного 

птаства - чайок, качок, гусок, норок, чапель, лисух, куликів, 

жаб, комах. А раніше водилися сугаки, дикі коні, кабани, зайці, 

лиси, олені, куниці й багато іншої звірні. Сьогодні за.лИIПИJIас.и 

тільки слава по Великому Лузі. Люди виполювали тварини 

і вода залляла лугові простори. 

Плавні. велич цієї рослинности збереглася тільки в нижній 

течії Дніпра, коло лиману. Це - плавні, що іх зустрічаємо й при 

інших українських ріках, які впадають у Чорне чи Озівське 

КОРЯ· 
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Лимани 
ПРВГJUlВЬТЄCS ва мапі гирлам рік Дунаю, Двістра, Богу, ДВIDPa. 

як вливаються ВОВИ в море? Що ввтворюють ВОВИ при кіицевому 

вJдтивкy рiJCи? чи такі довгі затоки в ТЇJIЬКИ при гирлових частивах 

Двістра, Богу й Ди1пра? чи гирла заток, зв'изавих З морем, одва

ково широкі? 

Уздовж узбережжя Чорного моря виступають затоки, що 

г.пибоко врізуються в суходіл. НайбіЛьше таких заток спостері

гаємо в північно-західній частині Чорного моря; одні із них лу

чаться з морем широким переходом - гирлом, інші вужчим, 

ще інші зовсім відрізані від моря пісковою смугою - переси

пом, від кількох метрів до Кількох кілометрів завширшки. 

JIJnmв:и між ДyвaGH 1 Ди1прои. 

ці врізані глибоко в суходіл затоки звуться лимаиам:и. Це 

є затоплені морем гирлові частини долини, що витворилися 

внаслідок незначного опущення берегової смуги. Залежно від 

стадії розвитку берега, лиман є або морською затокою, якщо 

лвваи - грецьке спово, що означає прнстань, порт. Це спово, сприй

нате широко в турецькій і татарській новах, затратИJlО своє первісне зна

чеИIUI. ЛИманом звуть не тільки пр_орські річкові водойми, але й озера, 

що далеко віддалені від мори. 
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проток, місцями густо порослими очеретом. Сюди, а то й гли

боко в течію Дніпра, кожної весни масами йде на нерест ли
манна риба. 

В Дніпро заходить з лиману не тільки прохідва риба - сев

рюга, осетр, оселедець та ін., - але й півпрохідва (секрет, сар

делька й ін.). 

Міліния лиманів. Відкриті лимани заповнюються річковими 

осадами, продуктами розмивання берегів морськими ХВИЛЯМИ, 

піском, останками рослин і тварин. Тим способом вони· плиткі

шають, міліють. Ще швидше процес міління відбувається у за

критих лиманах; крім заповнення осадами, зауважуємо ще 

й висихаНЩІ, спричинюване сухим та жарким кліматом. Ви

слідом висихання закритих лиманів є багато положених вздовж 

узбережжя Чорного й Озівського морів мілких, соляних озер 

і солонців. При повному висиханні - осаджується куховва 

сіль, що її добувають у багатьох місцях. 

ЛимаШІа грязь. На дні осолених лиманів відкладається чор

ний, товстий, мулистий осад. Це т. зв. лиманні грязі. Вони ма

ють лікарські властивості і їх застосовують у медицині . 

. Запитання і завдання: 

1. Що це таке лиман? 
2. як постають лимаии? 
з. Перерисуйте у зmи~ок причорноморські лимани та позвачіть Іх 

ступінь пов'язаности з морем. 

4. Яка вода в лиманах? 
5. як відбивається иа рибі підхід солоиої води в гирло ріки? 
6. Чому лимани міліють? 
7. Як· використовують лимани? (1 ................ , 2 ................ , з ............... .). 

ЖИТТЯ У ріці 
Дивлячись на спокійну поверхню річки, озера чи ставу, 

ми й не думаємо навіть про те, яка маса істот заселює воду. 

А тим часом і в самій воді, і на дні водойми, і при ререгах

скрізь буяє життя. Тут ллється безперервний потік життя. Одні 

істоти народжуються щогод~ни, другі щохвилини і то тисячами; 

деякі тут же' вмирають приРодною смертю або падають жер
твами інших організмів. Трупи тварин і рослин також не пи

шаються без змін. При діяльній участі бактерій вони розкла

даються і використовуються знов тваринами чи рослинами. 
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Над берегами, серед чагарників живуть різні водяні птt..XII 

та ссавці, що, відповідно пристосовані до надводного життя, по

люють на рибу, справжню вже водяну тварину. 

Запитання і завдання: 

1. Розгляньте під мікроскопом каплю річкової чи ставкової води. По· 
бачите в ній багато дрібних тварин. Хто живиться ними? 

2. Які тварини живуть у воді? над берегами? 

Риби річок Украіни 
В річках України живе різнородна риба. Колись було її так 

багато, що - як писав один з подорожників - "спис, кинений 

у воду, стояв між рибою непоруШно". Тепер вже її куди менше. 

Смачне м'ясо риби стало одним з основних засобів прохарчу

вання населення. 

Риба, що живе в річках України не всюди однакова. Деякі 

види риб виступають в гірських річках чи в горішніх течіях рі

чок, інші - в низинних частинах річок, а ще інші в примор

ських, гирлових частинах. Вода, що випливає в гірських части

нах річки з джерел, холодна, спливає швиденько, дно річки ка

м'янисте, вкрите рінню або піском. У таких водах можуть жити 

лише холодолюбні організми. 

В низинних частинах річок вода пливе поволіше, розлива

ється, а дно річок вкрите жизним намулом, що сходить з ба

гатих на органічну поживу орних піль; по берегах буяє рос

линність. Вода добре прогрівається, і тому тут багато більше 

поживи для риб, як У гірській частині - отже є кращі умови 

для розвитку рослин та риб. 

У пригирлових частинах рік річка має дуже догідні для 

риб умови. Тут осідає на дні намул, що його наносить річка 

з цілого свого бігу, саме ж русло річки широченне, плесо води 

спокійне і поживи для риб є подостатком. В пригирловій частині 

відбувається постійна виміна солоної морської та річкової со

лодкої води. Сюди заходить вже й дрібна морська риба, шука

ючи пригожих для нересту умовин. 

у гірських, холодних водах річок живуть головно пструги
форелі, що дають смачне й цінне м'ясо. ух зустрічаємо в гірсь!<их 

річках Карпат, Криму й Кавказу. В нижчих районах гірських 

річок Карпат водяться фіолетно-райдужні пирії, що не зносять 
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У річки Чорного і Озівського морів заходять також і більші 

морські риби, зокрема різні оситри, що мають дуже смачне м'ясо. 

Над річками ПROживає багато різнородного водяного птац

тва. В гірських околицях перескакують з камінчика на камін

чик ПЛИCКR, ПРОИУРКИj в низинних частинах річки водяться 

дикі качки, лиски, перкози й ін. Над високими берегами по

дільських річок зустрічається строкато забарвлена рибалочка 

водомороз та інші. 

При спокійніших берегах поселюються жаби, за якИми по

JIIOЮТЬ птахи, водяні вужі та деякі риби. 

З річками пов'язане й життя деяких ссавців. Рибою жи

виться вндр&, яка має між пальцями оболонки (для кращого 

плавання). На Поліссі живе над ріками бобер, що, підгризаючи 

деревні пні; будує загати. 

Річкове риболовство. Рибне багатство українських річок 

використовує населення, що живе над річками. Для вилову риб 
вживають різноГQ знаряддя - пасток, рибальських сітеЙ-неводів. 

З річок України виловлюють річно ОК. 180.000 центнерів риби. 
Найбільше виловлюють її з Дніпра. 

за.питаиви : 
. 

1. яка пов'язаністt. між бігом ріки, а ЖИ'I"l'R ... в ньому риб? 
2. Які риби воліють холодні води? Які риби живуть У ннзинних бігах 

річок? А які в пригирлових ? 
3. які тварини пов'язані своїм життям .з річками? 

Моря Украіни 
на мапі Европи визначіть положення Чорного, Озівського Й Кас

пійського морів. Які держави лежать навколо Чорного моря? Чим 

в північні береги Чорного моря для України? Яке море є природною 

rpаввцею на півдні України? На осиові фізичної мапи України опи

шіть береги Чорного й Озівського морів, дно, Оl.;трови. Прослідіть 

ва мапі, з якими морями лучиться Чорне Море? Пригадайте, які 

в морські течії на Чорному морі, вітри, температура. 

ШироIUlМ вікном України в світ є його моря: Чорне й Озів

ське. На довжині приблизно 1.800 км (1.120 миль) творять вони 
природні границі України на півдні. 

Як Озівське море є відногою Чорного моря, так Чорне море 

є відвогою Середземного моря; проте українські моря багато 

дечим відрізняються від Середземного моря. 
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Кількість солей збільшується з глибиною. У Чорному морі со

лоність води збільшується спершу помалу, опісля щораз більше, 

але на глибині 150 - 200 м устійнюється, і її там уже 22 грами 
на літр води. Найглибші місця найсолоиimi (коло входу в Бос

фор). Отже, в Чорному морі горішні шари води іноді дуже від

мінні від глибинних. 

Сірководень. - цю вjдиішdсть збільшує ще приявність 

в Чорному морі CiPKOBOДRIO - газу, в якому не може жити нія

кий організм, хіба лише деякі бактерії. Сірководень виступає 

в Чорному морі починаючи з глибиною 150 м біля берегів Криму, 
з 200 м - біля берегів Кавказу і вже з 80-100 м У середині моря, 
далеко від берегів. У центрі Чорного моря, таким чином, сірко

водень підіймається до поверхні наче величезна баня. 

В цій сірководневій зоні, що' доходить до самого дна моря, 

немає кисню, необхідного для життя рослин і тварин. Кисень 

є тільки в горішніх шарах чорноморської води - й там ще мо

жуть жити й розвиватися морські організми. Але чим глибше, 

тим кисню менше, врешті він зникає ЗОВСUf, а його місце засту

пає сірководень. Тому й виділюємо У водах Чорного моря по

верхневу ЖИ'ІТЬОВУ зону і глибинну иeжитrьОВУ зону, сірко

водневу. В Озівському морі цієї сірководневоі зони немає. 

п.."IallКТОН. - У цій поверхневій зоні, де є багато кисня, 

живе й розвивається дуже багато дрібненьких, що іх голим оком 

не побачиш, рослин і тварин. 3 допомогою енерІіі сонячного 

світла вони утворюють з вуглекислоти й солей азоту та фос

фору (вони є в морській воді) потрібну для себе поживу. 

ці дрібненькі організми звемо - планктон. Вони живуть У по

верхневих шарах ВОДИ, мають слабі органи руху і іх переносить 

з місця на місце хвиля, вітер чи течія. До планктону належать 

водорості, різні дрібненькі рачки, личинки червів, медузи та ін. 

Планктонові організми мають дуже велике значения для 

цілого життя в даній водоймі. Ними живляться дрібні риби, 

якими з черги відживляються більші риби, що іх виловлює лю

дина на прожиток. Чим більше планктону у якійсь частині моря, 

тим більший там вилов риби. Про те добре знають рибалки і за

кидають свої сіті саме там, де є багато планктоиу. 

Планктон розміщений по морю не всюди однаково. В Чор

ному морі його найбільше при берегах Криму і в західній час
тині, куди багато поживних речовин наносить річкові води. До

волі багато планктону в Озівському морі. 
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частково відпадають. Луки КОРСЬкОї 
трави служать сховищем або пасови

щем ДJIJI численних морських тварин. 

Одні, як трав'ЮІІІЙ бичок Озівського 
чи Чорного морів, хова.єтьса в норах 

між кореневищами. Багато червів і мо

mocКЇВ живе в rpyнтi серед кореневищ. 
Другі - краби, морські їжаки чи мор
ські зірки ховаються під ЛИСТЯМ мор..; 

ської трави або лазять по дну. треті 

- морські коиики, морські голки, різ

иоманітні креветки, - плавають серед 

трави або відпоч~ь, зачепИВПІИСЬ 

за ЛИСТЯ. Звичайно, для охорони від 

ворогів,_ вони приймають захисне, зе

лене забарвлення. ЛиСТЯ морської тра

ви часто буває густо вкрите різними 

дрібненькими гидрами-поліпами, мохо

ватками, рачками, по ньому лазять 

дрібні слимаки. Одним словом, тут аж 

кишить від тварин. 

ЛиСТЯ морської трави, відмираю

чи, залишається на місці або перено

ситься течією. Воно служить поживою 

для морських тварин, або - розкла

даючись - "угноює" море, при чомУ 
ЙОГО можна знайти й глибоко на дні. 
Величезну кількість мертвої морської 

трави хвилі викидають на берег, де во

на повільно гниє. Іі використовують, 

як пакувальний матеріял, ДЛЯ меблів, 

матраців, а також як добриво. 

На просторі північно-західньої час

тини Чорного МОрЯ, що лежить у три

кутнику, обмеженому Одеським узбе

режжям, Севастопільським берегом і 

гирлами ріки Дунаю,. РОЗРОСЛИСЯ ве
ликі підводні луки червоної водорости 

- філофори. Ціле дно вкрите тут су

----~ -=--
Пmхи пр_орських та озер

вих узберlж: а - lllaртвв 

срlБJIa:ствй; Ь - иартвв 

свввй; с - иартвв звичай

вий; d - полярний кричок; 

е - рибодзьобвй кричок; 

f - кричок ИaJIRЙ; g -
кричок чорввй; h - ку

JIЬOB великий; і - коло-

BOДВIIК зввчаЙІІВЙ. 

цільним філофорним килимом, що надає морському дну черво-
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На іх гілочках живуть різні дрібні червачки, фіялкові губки 

та рачки. Підводні й надводні поверхні каміння вкриті білими, 

стіжкуватими хатинками морського жолуддя (балануса), на 

якому живе маленький, вусоногий рачок. ця невередлива тва

ринка пристосувалася до життя у прісній, річковій воді і їх 

можна зустріти далеко від моря в чорноморських річках. Скелі 

дають притулок різним червам та м'якунам - скалоточам, та

ким, як петрикола та фоллас. Скалоточні м'якуни виточують 

собі У скелях нори, іноді дуже глибокі. 

Прибережні тварини й рослини спричиняють часом кораб

лям великої шкоди, обростаючи підводні їх частини; також об
ростають вони палі на пристанях та купальнях, кам'яні моли 

та хвильорізи, що захищають пристані від хвиль. Ще більше 

лиха наносить м'якун торедо, що проточує глибокі ходи в при

бережних дерев'яних будівлях та кораблях. ці м'якуни, звані 

також "корабельними хробаками", проточують дошки та па.лі 

до 3 сантиметрів углиб! 
Прибережний пісок, що в північно-західній частині Чорного 

моря довгою смугою спускається далеко від берегів в глибину 

моря, криє в собі зеленкуватих 'червів та порожні черепашки 

м'якунів. Подекуди на узмор'я хвилі викидають таку силу цих 

черепашок, що з них утворюються суцільні завали, наприклад. 

коси - Кінбурська, Тендерівська й інші. ~вичайно в такому піс

ку тварин є небагато, а є тільки морські водорості, що скупчу
ються на березі валами, де знаходять собі притулок дрібні рач

чи та червачки. 

, В Севастопільській затоці зустрічається серед піску дуже 

цікава тваринка - амфіоксус або т. зв. ланцетник. Маючи за

гострене спереду й ззаду тіло, ланцетник заривається в пісок 

близько берега й по глибших місцях. Він може досить моторно 

плавати змійкуватими рухами. Побіч нього зустрічаються дов

генька рибка - піщанка-аммодит та інші рибки, як морські гол

ки, однобочка-камбала, пічкурі. В багатьох з цих риб, внаслі

док пристосування до умов довкілля, забарвлення тіла зміни
лося, відповідно до кольору піску. Колір тіла камбали надзви

чайно схожий на колір піску. Камбала має ту прикмету, що 

швидко прибирає колір оточення, в якому проживає. 

Дещо глибше, на мулисто-піщаному ірунті розляглися лу

ки морської трави з усіма тими тваринами, що про них згадано 

раніше. Ще глибше дно моря вкрите половинками м'якунових 
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ря можуть доходити риби до дна й використовувати донні ба

гатства. 

В Чорному морі багато т. зв. пeJl8l'Їчних риб, тобто таких, 

що живуть у верхньому шарі води; тут знаходять вони багато 

планктону, що ним відживляються. До таких риб належать не

величкі оселедці - тюлька-сарделька, кілька чорноморська, ан

човс (хамса), молодь оселедців, скумбрії-макрелі та ін. Тих дріб

них оселедців є дуж~агато в Чорному морі; їх виловлюють ри

балки, а ще більше поїдають дозрілі оселедці, скумбрії-макрелі, 

тунці та пеламіди. 

Аичовс (його звуть також хамса) - риба невеличка, коло 

9 см, з великим ротом; живе в Чорному й Озівському морях; 
як і інші риби, відбуває постійні мандрівки; літом мандрує з Чор

ного моря в Озівське, д~ "випасається" , а на зимівлю верта
ється назад у Чорне море. Саме цю мандрівку анчовса через 

Керченську протоку використовують рибалки і масово його 

тут виловлюють; в той час він добре вгодованиЙ. 

Тюлька (сарделька) з родини оселедцевих, має невеличку 

вагу, але є важливим об'єктом у риболовлі на Озівському морі, 

де виловлюють її щороку понад 800.000 центнерів. Тримається 
вона великими табунами і навесні великими масами заходить 
у пониззя чорноморських рік, У лимани. 

За дрібною тюлькою чи анчовсом вганяються великі осе

ледці чорноморський чи керченський; довжина їхнього тіла до

ходить до 35-40 см, а вага до 1 кг. Живуть вони в обох морях, 
при чому зимують у Чорному а відгодовуються в Озівському. 

Часто заходять у ріки. Найбільше виловлюють їх у Керчен

ській протоці навесні і восени, під час мандрівок. 

Весною приходить у Чорне море через Босфор скумбрія

макрель, риба до 30 см довжини, вагою до 250 грамів. Вона де
коли й зимує в нашому морі. Від інших риб відрізняється скум

брія поперечними повигинаними пружками, що виступають 

на хребті. Це - цінна риба Чорного моря; її ніжнr і смачне 
м'ясо вудять, солять та переробляють на консерви. 

Є у Чорному морі й риqи велетні, як от тунець, що досягає 

іноді 10 стіп довжини та понад 1200 фунтів ваги. Тунець поши
рений по всіх морях, при берегах, і є важливою промисловою 

рибою. В Чорне море заходить невеличкими табунами; мандрує 

деколи і в Озівське море. 
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Багате Чорне море й на осятрові риби, але ІХ тепер куди 

менше, як було колись. Завдяки смачному м'ясові іх багато ви

нищено. 

Не опишеш всіх риб, що заселюють Чорне море. З цікаві

ших є тут різнородні бички, З характеристичними черевними 

плавцями, що зрослись у рурочку, за допомогою якої вони при

смоктуються до каміння. Довжина іх тіла буває різна (до 30 см, 
вага до 250 г), м'ясо смачне; іх виловлюють доволі багато і пе
рероблюють на консерви. Вони заходять у лимани та в річки. 

Деякі- риби мають чудернацький вигляд, як, наприклад, 

морський коник чи ігдиця, що живуть У зарослях морської тра

ви; придержуючись її своЇМи хвостиками, вони полюють за по

живою або сидять без руху, так, що Їх і не запримітиш. Самці 

іглиці дуже дбають за ікру; її носять вони весь час на череві 

у згортках шкіри. 

Не менш чудернацька й lС&'Ібала-однобочка; замолоду -во

на виглядає нормально, як кожна інша риба: плаває черевом 

вниз, хребтом догори, має одно око з правого боку, друге з лі

вого. Але в міру того, як виростає, відбувається в ній зміна: 

вона починає плавати на лівому боці, її ліве око пересувається 

спершу на хребет голови, а опісля переходить на правий бік; 

камбала укладається на лівому боці і вже цієї позиції не змі

нює. Правий бік, що став тепер горішньою поверхнею тіла, при

бирає таке забарвлення, як пісок; це захищає її від ворогів. 
Камбала осіла риба й ловиться цілий рік коло берегів Чорного 

моря. 

Має Чорне море й свою акулу-катрана; вправді цей хижак 

не такий великий, як "морські тигри", що живуть по світових 
океанах, але своїм хижацьким життям завдає багато шкоди ри

боловлі. Акула-катран завдовжки до 150 см, а вага її доходить 
до 20 кг. П тіло вкрите не такою лускою, як в інших риб, а має 
гострий зуб із загнутим назад кінчиком. Ії зябра відкриті на

зовні, а скелет хрящовий, не скостенілий. 

3a.пвтaввJI : 
1. Що це таке пeлariчвї риби! 
2. Чому риби Чорного МОРЯ не МОЖУТЬ жити ва глибввах? 
3. ~ риби ввnовmю~ у Чорному морі? 
4. Чик живиться авчовс? тJoJIыса? oce.neдцi? скумбрія? 
5. які хижі риби живуть У Чорному морі? чик ВОВИ живляться? 
6. чи всі риби постійно живуть у Чорному морі? 
7. які мандрівки відб~ рнбн Чорного моря? 
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Дельфіни та тюлеНІ 
єдині ссавці, що ВОДИТЬСЯ в Чорному морі, це дельфіни А тю

леві. як у всіх ссавців, ЇХНв тіло вкрите шерстю (у дельфінів 

l'OJIe), їхні малята ссуть замолоду молоко і дихають легенями, 
'!Ому А не можуть дуже довго перебувати під поверхнею води, 

а час від часу мусять випливати на поверхню, щоб набрати у ле

гені повітря'. Вигляд іхнього тіла достосований до життя у БО

ці: тулуб мав вигляд торпеди, кінчини, що порушують тіло, на

гадують плавці. 

Відсутність островів на Чорному морі не дозволяв тюлеНJIМ 

поширитися по наших морях, бо вони люблять перебувати там, 

де в багато островів. У Каспійському морі, де в багато островів, 

тюлені дОбре розмножуються. ці цікаві тварини належать 

до середзеМНQморськоі відміни і виступають у Чорному морі 

тільки при берегах Туреччини, в Анатолії. Раніше можна було 

їх зустріти також коло Крииських берегів, але тепер іх там 

вже нема. 

Зате в в Чорному і Озівському морях сотні тисяч дельфі

нів; іх тут декілька видів. Найбільші з них доходять до 7 стіп 
довжини і до 100 !<І' ваги. ВелИКШІІи табунами плавають вони 

коло кавказьких ~peгiв і підходить до Криму. Живляться ри

бою, на яку влаштовують справжні лови: оточують табуни ри

би цілими стадами А, дедалі звужуючи кільце облоги, згаия

,ють їх докупи й пожирають. При кавк.8.зькому чорномор'і полю
ють на них з вітрильників, при чому вживають і вогнепа..1іьну 
зброю. 

у дельфінів цінний товщ, особливо щелепний, з якого ви
робляють незамерзаюче мастило для машин. 

1. ЯJd ссавці живуть у ЧорноМу корі '! 
2. Де живуть ТЮJIев1? 
З. В mdI: oXOJIВЦ1 Чорного кори в найбільше дельфінів? 

Озівсьне море 
До Озівського моря добре підходить народня приказка: 

,,малевький, але важненькИЙ". В 11 раз менше від Чорного 
IІОря, З середньою глибиною близько 6 м (найбільша - 13 м), 
8080 дав в шість разів більше риби, як Чорне море. 
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Із-за невеликої глибини сонце може добре прогрівати ВОДИ 

Озівського моря, а сонящне світло дає життя численним росли
нам у воді й на дні моря. Крім цього, поживу, потрібну рибам, 

збільшують води Дону й Кубані, що течуть по родючих rpуи

тах півдня України; з своіми водами несуть вони в море багато 

поживних для рослин речовин. Багато поживи потрапляє восе
ни і; особливо, весною в Озівське море із зовсім мілководного 

Сиваша, що аж кишить водоростями, які пишно розвиваються 

в його солоній, дуже теплій у літні місяці, воді. 

Великі запаси корму використовують не тільки ті риби, 

що живуть в Озівському морі; сюди приходять на "випас" і ри

би з Чорного моря так, що Озівське море стає наче пасовищем 

для риб. Весною починають мандрув~ти з Чорного моря в Озів

ське море через Керченську протоку величезні зграї різиих риб 
на нерестування і відгодівлю; мандрують оселедці, хамса, осет

рові, кефалі. 

Але, крім них, і своєї риби багато в Озівському морі. В ньо

му і в пониззях рік, які в нього впадають, цілий рік живуть 

дрібні оселедчики, тюлька, цінні осетри, смачний лящ, хижий 

великий судак, бички й інші. 

Риба Озівського моря або та, що прийшла з Чорномо моря 
Й живилася літом в Озівському морі, ціниться вище - вона 
вгодованіша й смачніша. 

В Озівському морі щорічно виловлюють пересічно понад 
45 мільйонів фунтів риби. Найбільше (коло 1/3) виловлюють 
тюльки й судака, дещо менше хамси й ляща; решта припадає 

на осетри, оселедці, бички. А іноді бувало, що з Озівського мо

ря виловлювали дуже мало риби, бо зголодніле населення пере

ловлюваЛ0 при гирлах рік рибу, яка ішла вгору ріки нересту

вати. А коли знищували виповнену ікрою рибу - не ставало 

нарибку, з якого розвивалася б нова риба. До таких цінних 

прохідних риб належать осетрові й судаки, яких, звичайно, ба

гато винищують. 

Запитання: 

1. Чим пояснюється рибне багатство Озівського моря? 
2. Як і коли відбувається мандрівка риб в ОЗіВСЬКОМУ морі? 

3. Які риби виловлюють в Озівському морі? 
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ЖIl'l"reВІ скупчеивв берегу й дна Озlвського морв. ВeJIика кІлькість 
рlзИОРО,ll;llоі ПОЖИВИ a~ при березІ, так 1 ва дні Озlвського мора 
(червачки - 4, '7, 10, рачки - 1, м'якуни, водорості) спричиlDOЄ 
Й його рибие багатство (15 - JIИЩ, '16 - судак, 17 - хамса, 18 -

тюлька, 19 - осетр, 20 - clрюга; 18, 14 - медузи). 

Господарство прибережної МОРСЬКОІ смуги 

Населення прибережної смуги Чорного моря з давен-дав

на використовувало ці багатства, що їх крили в собі наші мо

ря; грецькі ко~оністи, що дві з половиною тисячі років тому 

поселювалися над берегом Чорного й Озівського морів (Керч, 

Теодосія, Бa.JJаклава, Севастопіль) , вивозили виловлювану в на
ших морях рибу до Греції. Якщо грецькі кораблі не приходили 

своєчасно з поживою (бо вивозили вони ще й збіжжя), тоді 

Греції загрожував голод. У Херсонесі збереглися до наших ча

сів уламки величезних кам'яних кадовбів для посолу риби, 

в яких за одним заходом солили її по кілька тонн. 

Вилов риби - є одним з головних занять прибережного 

населення; на вилов виїжджають чи то малими човнами в при

бережні околиці, чи більшими суднами у відкрите море. На Чор

ному й Озівському морях можемо ще відмітити лиманну рибо

ловлю, що її не зустрічаємо в інших морях. 

Виловлену рибу поїдають на місці, або солять, або консер

вують. У зв'язку з цим, розвинулася в надбережних районах 

рибна промисловість, побудовано фабрики рибних консерв 

в Одесі, Балаклаві, Теодосії, Керчі й ін. Для риболовлі потрібне 

різне приладдя - тим то й виникла потреба на підприємства 

для виробу сітеЙ. В Миколаєві розвинулося суднобудівництво 

а добування дельфінів на східньому узбережжі викликало по-
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требу побудувати фабрики для перероблення дельфінового 

товщу. 

Море є не тільки місцем для вилову риб, дельфінів, вустриць 

та морської трави, море ще й прекрасний лучник з іншими краї

нами. До морських портів заходять корабл~ з цілого світу, 

а власні кораблі розвозять по найдальших країнах всі ті ви

роби, що їх продукує країна. Це сприяє розвиткові торгівлі. 

Тому всі більші порти світу є рівночасно осередками торгівлі 

(Ню йорк, Лондон, ШаНІгай і ін.). 

Найбільшим портом Чорного моря є Одеса. Тут є великі 

магазини для збіжжя, холодильники для переховування м'яса, 

риби, овочів, збірники на нафту, сіль, вугілля, будівельні мате

ріяли, машини та ін. 3 Одеси виїжджають люди на Близький 
Схід, чи до інших країв. 

Запитання: 

1. Як пов'язане з морем жнття надбережних мешканців? 
2. Як використовує багатство Чорного моря населення, що живе 

над його узбережжям? 

З. Яке значення портів? 

4. Чому звемо моря лучником народів? 
5. Який найбільший порт Чорного моря? Що находиться в Одесі? 

Яке значення Одеси для України? Вичисліть інші порти України. 

Життьовий ланцюг у природі: дуже 

дрібним планктоном (внизу) жив
JIЯТЬСЯ морські рачки; рачків по

їдають дрібніші рибки і деакі більші 

морські тваРВlDl; за рибками ПОJIЮ

ють хижі риби; їх, зновже Ж, ви-

JIОВJIЮЮТЬ рибa.JIКИ. 
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Заповідники 
Постійне виорюваивя степів та вирубування лісів, в-... 

кане потребами зростаючого иаселеНВJI, вносить у природу такі 

зміни, JПd уиемОЖЛИВJIJOЮТЬ відиовлеНВJI первісних природних 

умов. Наступні покоJIЇНВJI могли до~атися про красу первіс

ного степу чи гірських прaJIiсів більше 3 описів своіх поперед

ників, як 3 власного досвіду. Тому й виринула потреба зберегти 

ці невеликі простори з первісною фльорою й фавною, що заці

ліли перед нищівною рукою людини. Такі ділянки виділено 

у заповіДIIIIКJI, на яких законом заборонено нищити ,рослини, 

випасати худобу, вирубувати дерева та полювати. У повних за

повідниках охороняється всю природу, всі її природні багатства. 

Існують в Україні й неповні, часткові заповідники, де охоро

няється якусь частину природніх багатств, наприклад, якихось 

птахів,' ссавців чи інших тварин. 

А~канія Но:аа. Одннм з наиб:льших заповідників Украіни 

є Асканія Нова (раніше звалась "Чаплі", со розташована на ве

ликому Чanельському поді - заглнбині). На 40.000 гектарів 
степу зосереджено тут багатюще степове царство, якого ніколи 

не торкається плуг орача. Серед такої первісної природи розко

шують різні місцеві степові тварини та тварини, привезені з да

леких країв. 

Асканські тонкорунні вівці в степах Українн. 
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лої Лаби і іх приток, займає понад 300.000 гектарів простору. 
тут збереглася вся !Ірирода підгірського та гірського краєвиду 

з його пребагатою рослинністю і тваринністю. До війни води

лися ще тут кавказькі зубри. Але згодом вони вигинули, а іх 

місце зайняли зубри-мішанці. 

у Карпатах існують заповідники Чорвогора, ropraвв і Бу

ковввськ.ий заповідник, з іх цікавою гірською природою. 

Важливіші та цінніші місця на берегах і островах Чорного 

й Озівського морів виділено'в Приморський заповідник (солонці 
по берегах Ягорлицької, Тендерівської і Джаринr'ачськоі заток, 

острови Тендер, Бірючий і ін., Сінбурський солоно-озерний лі

совий закуток над пониззям Дніпра і ін.). Тут є ніким не тор

кані місця з приморською рослинністю, де живуть різні мор

ські, болотяні, степові й інші птахи. Пізньою осінню та ран

ньою весною збираються в цьому заповіднику перелетні птахи 
і роблять короткий відпочинок перед дальшим летом. Де-не-де 

збереглися пелікани, дрохви, сірі журавлі й інші цінні птахи. 

На південь від Києва, на правому березі Дніпра виділено 

заповідник Конча - Заспа, що складається з двох озер (Конча 

і 'Заспа) старого річища Дніпра, різних заток, лук і лісу. 
Крім цих заповідїtиків, є в Украіні багато інших місць, що іх 

охороняється як важливі й цінні пам'ятки природи. 

3апитаввя і завдаввя: 

1. Що це таке "заповідник"? 
2. З якою ціллю створюють заповідники? 
3. які знаєте заповідники в Украіні? 
4. Який їх характер? 
5. Зазначіть їх на контуровій мапі. 

3АКРПШЕІПІН ВІДОМОСТЕИ 

1. Річки Украіни вливаються до Чорного й Озівського мо
рів, Балтійського і Каспійського морів. Штучні канали лучать 
між собою сточища. 

2. Річки Украіни мають переважно низинний характер. Те
чуть повільно й широко розливаються. По більших плавають 
кораблі. 

3. Найбільше води буває навесні, коли тануть сніги. В гір
ських річках найбільше води припадає на початок літа (при
пізнене розтавання снігу). Восени річки бідні на воду. Зимою 
річки вкриваються льодом. 
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ПІДЗЕМНІ БАГАТСТВА УКРАїНИ 

Мапа корисних копaJDIJI Украівв. 

тси і степи України, з іх великими рослинними й тварин

ними багатствами, чорноземом, що є основою українського 

сільсько-господарського багатства, води, повні риб та інших 

тварин і рослин - все це, в загальному, надземні багатства 

України. 

Крім цих багатств, Україна має великі підземні багатства, 

що стали основою для розвитку її промисловости. Україна ба

гата на вугілля, нафту, земний газ, що є важливими джерела

ми енерІії. Великі родовища залізної руди і маніану спричини

лися до розвитку металюрriйної та машинобудівельної проми

словости. Є ще в Україні різні кольорові метали, як мідь, цина, 

оливо, ртуть, золото, срібло. Багата Україна й на різні солі, 

на родовища вогнетривких глин, на різні будівельні матерія

ли тощо. Всі ці цінні добра створюють з України найбагатший 

у світі край. 

Під господарським оглядом Україна є вповні самовиста

чальна. 
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проте там, де важко добути ДJIJI. огрiвaинJI хати вугілля чи де

рево, стає у великій. пригоді. 
Раніше торф викопували лопатами, різали на дрібні, мов 

цегли, кусlri, і вставляли їх так, щоб ці кусні швидко могли ви

сохати. Коли вже кусні торфу добре просохли, вживали їх як 

П8JIИВO. Тепер добувають торф машинами. На торфовиЩе пуска

ють сильний струмінь води, якmЇ розмиває торф і перетворює 

його в ріденьку кашу. Таку торфову кашку переносять рурами 

ва рівну цементову чи дере~'яну площу, щоб вона висохла. По

тім спеціяльною машиною ріжуть торф на кусні. ці кусні про

cymyють, а, коли вони вже добре просymаться, розвозять по фаб

риках, електрівнях та господарствах. 

Торф ДQбре вбирає в себе воду. Тому часто використовують 

Його як ПЇДСТЇЛI<У в стайнях. 3 торфу видобувають також сві
тильний газ. 

Торфовища в Украіні. ми вже знаємо, що торфовища по

стали з торфових багон-болот. Таких торфових болот найбіль

ше на північних землях Украіни. Там і знаходяться торфови

ща. Є вони і на Київщині, Чернигівщині, Житомирщині, Пол

тавщині, Сумщині, Волині, Поліссі, в Галичині. В тих околи

цях видобувають ТОР!Р дЛЯ потреб населення, фабрик, електрі
вень. 

3апв.та.вив і 3&ВД&IIIIJI: 
1. які ВJlастивості кає торф? 
2. З чого утворюється торф? 
3. як утворюється торф? 
~. як використовують торф? 

5. Покажіть ва капі Киів, Чернігів, Житомир, Вінницю, Полтаву, 

Суки, ПOJIiсся, Вопииь, Галичину. 

6. Зазначіть на своїй контуровій капі ці міста і поставте побіч них 

умовні ДJUI торфу знаки; це буде вак иагадувати, що в ОКОJIИ

цих тих кіст є торфовища. 

Нам'яне вугілля 
(Приroтoвити торф, кам'яне вугілля, склянку з водою, дріт, 

спиртову JIЯКnОЧКУ) 

властивості кам'аиого вyriлJuI. Порівняйте торф і кам'яне 

вугілля. Торф бурого кольору, кам'яне вугілля темніше, чорно

ro кольору. Торф ніколи не блищить. Деякі сорти кам'яного ву
гілля блищать. Торф м'який, кам'яне вугілля твердіше від 

торфу. 
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ростові сприяла висока спека і вогкість. Протягом кам'яно

вугільного періоду ця територія кілька разів опускалась, її за

топлювало море, а потім вона знов підиосилася і ставала сухо

долом. Море надовго заливало лісові масиви, які вкривалися 

товстим шаром осадів. На звільнених від води просторах з ча

сом виростали нові ліси, які згодом знову опускались на дно 

моря. Море знову поглинало все. 

За цей довжелезний час нагромадилася величезна товща 

осадових порід потужністю 10-12 кілометрів. Вся вона прони
зана численними шарами похованого лісу. Під величезним тис

ком, при високій температурі, без доступу повітря, похований 

на морському дні і засипаний осадами, ліс звуглювався, косте

нів, кам'янів. 

Минали віки. В пізніших періодах існування нашоі землі 

море відступило з території Донецького басейну, дно його під

нялося, виступила тверда земля з захованими в її надрах бага

тющими покладами "чорного золота" - кам'яного вугілля. 

як добувають К&.'W'яве вугілл.и. Кам'яне вугілля лежить 

глибоко в землі шарами, чергуючись з шарами глини, піску, 

Доб~ Byrt.a.u В шахтах Донбасу. 
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клади його є в Донецькому басейні, славному на цілий світ. В за

хідній і східній частинах Донеччини, в районах Алмазному, 

Юзівки, Макіївки, Боково-Хрустальному, ЧИСТЯКОВО-СНЇЖняи

ському, Шахтинському й ін. працюють безупинно шахта біля 

шахти, що видобувають з глибин української землі цінне пали

во - кам'яне вугілля. 

Будується шахти в нововідкритому Львівсько-Волинському 

кам'яновугільному басейні. Кам'яновугільні поклади відкрито 

і на Харківщині, Сумщині й ін. 

Буре вугілля залягає в Карпатській Україні, Підкарпатri, 

в Галичині, Волині, Кіровоградщині, Криворіжчині (Поділь

ський і Дніnpовський буровугільні басейни) й ін. 

Запитання і завдання: 
1. Порівняйте властивості' торфу і кам'яного вугілля (колір, блиск, 

твердість) . 
2. Які бувають сорти вугілля? 
3. Покажіть на мапі Донецький басейн; уздовж якої ріки простяга

ється Донецький басейн? 

4. Покажіть на мапі міста: Шахти, Кам'янське, Макіївку, Юзівку, 

Бахмут. Зазначіть їх на своїй контурній мапі в зшитку і поставте 

побіч них умовні для вугілля знаки. 

5. як постало вугілля? 
6. Запишіть у зшитку слова: кам'яне вугілля, антрацит, буре вугілля, 

кокс, світильний газ. 

"Біле вугілля" 
Кам'яне вугілля, буре вугілля, торф, нафта, земний газ -

все це важливі джерела енергії, потрібної для урухомлення фа

брик, моторів, створення високої температури для перетоплю

вання металів, огрівання чи освітлювання домів і т. п. На дже

релах енергії (побіч сировинної бази) розвивається промисло

вість модерної держави, зростає господарське й політичне зна

чення держави у світі. 

Згадані джерела енерГії У країни збільшує її водяна сітка. 

Силу текучої води здавна використовувано для млинів і тарта

ків, що Їх багато є по всій Україні. Останніми часа14И щораз 

більше використовується в Україні силу води, що її слушно 

звуть "білим вугіллям". ЯК ЩІ. гірських, так і на низинних ріках 

України будується низку гідроелектрівень, що перетворюють 
силу води на електричну енерriю; її легко можна передавати 

на сотні кілометрів і вживати в усіх галузях промисловости 

і транспорту. 
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і відвозять на заводи. тут добувають з залізноі руди чавун, за

лізо та сталь. 

як 3 руди добувають чавун. Видобуту з кар'єр залізну руду 

перевозять на дробильну фабрику, а звідти - до домен. Доменні 

печі дуже великі: кожна з них заввишки як десятиповерховий 

будинок. Вони зроблені з цегли й обтягнуті залізними поясами. 

Доменні печі у Придніпров'ї. 

Доменні печі горять безперервно день і ніч. Увесь час за

повнюють таку піч залізною рудою і коксом. У домні такий 

жар, що навіть камінь у ній розтоплюється. Якщо заглянути 

всередину домни крізь маленьке віконце, видно, як там вариться, 

кипить, клекоче вогненна маса, чавун. 

Розтоплений_ чавун стікає на дно домни. Коли чавуну на

збирається багато, його випускають з печі у величезний кіш. 

Спеціяльна машина відвозить його до місця, де стоять форми. 

Розтоплений, вогнистий чавун розливають по формах, наче 

воду. У формах чавун остигає і твердне. 

З чавуну у спеціяльних печах витоплюють залізо й сталь, 

з яких у фабриках виробляють різне приладдя, машини та 

верстати. 
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Микитівки (нею торгували ще скити з Грецією та Римом), 30-

JlОТО, срібло, OJIИВO, цинк, мідь і ін. Деякі з тих Металів знахо

ДЯТЬCJI і в інших околицях Украіни - на Закарпаm, Київщині, 

Півиічному Кавказі, Херсонщині, але іх не видобувають, а якщо 

й видобувають, то в дуже Малій кількості разОМ з іншими вико
палИИ&ми. На Волині відкрито дуже цінні титанові РУди; стопи 

цих руд відзначаються великою твердістю, і іх уживають при 

будові спеціяльних приладів, машин, кораблів, літаків. 

Зa.nитa.ивя і З8Вдamur: 

1. З чого добувають залізо? 
2. На що схожа залізна руда? 
3. як добувають залізну руду? 
4. Куди відвозять залізну руду? 
5. Що добувають із залізної руди? 
6. Що виробляють із чавуну? заліза? сталі? 
7. Що це кольорові металі? Де вови виступають? 
8. Покажіть на мапі, де є Кривий Ріг, Керч, Микитівка. 
9. Зазначіть на коитуровій маni в зшитку ці міста й поставте побіч 

вих умовні для залізної руди та ртуті знаки; це буде вам нага

дувати, що в тих околицях є родовища залізної руди. 

10. З чого добувають маиХ'ан? Для чого вживають MaHraH? 
11. Покажіть на мапі місто Нікопіль. Зазначіть його на контурній мапі 

в зшитку й додайте умовннй знак для MaHraHY. 

12. Запишіть у зшитку слова: залізна руда, чавун, залізо, сталь; ман
Х'аиова руда, MaHraH, кольорові металі: мідь. оливо, цинк, ртутна 

руда, золото, срібло. 

. 
Металюргійна ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Кам'яне вугілля в Донбасі, "біле вугілля" на Дніпрі, за

лізна руда в Кривому Розі - дали підстави для розвитку на 

цьому терені металюрriйної промисловости. її головні осередки 

в Донбасі знаходяться там, де виступає цінне вугілля. Ве

ликі металюрf'їйні фабрики находяться також і на Криворіжжі. 

На Подніпров'ї розвинулася вона в районі Січеслава (Дніпро

петровського) і Кам'янського - куди привозять руду з Кри

воріжжя і вугіль з Донбасу, та в районі Запоріжжя, де вико

ристовують енерf'ію Дніпровської гідроелектрівні. Розвивається 

металюрf'їйна промисловість і в Приозів'ї, В районі Маріюполя 

і Таганрогу, на базі довожування руди і вугілля, та Керчі, на 

базі місцевої руди і довожуваного вугілля. 
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ПРО_CJlовl центри Довбасу І ПРИ~В'а. 

Впарі з тим розвинулася мamииобудівельва IIpOМJICJlOBicrь, 
зосереджена головно в гірничо-промисловому районі. Важке 

машинобудування і виробництво гіриичо-металюрriйного устат

кування зосереджене в Краматорському, що є найбільшим цент

ром, а там у Юзівці, Горлівці, як також у Харкові. Сільсько

господарські машини (трактори) виробляє Ха.рків, Запоріжжя 

(комбайни). Миколаїв, Одеса, Мелітопіль, Киів, Львів і ін. У Лу

ганському знаходяться· найбільші фабрики паротягів, харків

ський завод випускає також автомобілі (легкові й спортові). 

а дніпропетровський - вантажні. Киів виробляє мотоциклі та 

велосипеди; у Миколаєві здавна будували морські судна, а в Ки

єві - річкові. 

В Украіні багато фабрик. Виробництво холоділеиь, ма

шин для шиття та інших предметів для домашнього вжнтку -
зосереджується по більших містах Украіни, у Києві, Харкові, 

Львові, Одесі, Полтаві та ін. 

3апита.вви і 3&Вдаиия: 

1. Де РОЗВИНУJIася в Украіні метamoрr'iйна ПРОКВCJIовість? 
2. Що сприяє тут іі розвиткові? 

3. Де в Украіні зосереджена мamинобудіВeJIЬна ПРОКВCJIовіСТЬ? 
4. які машини і де виробляють в Україні? 
5. Поясніть зв'язок між географічвии розміщеввя:м сировини й про

МИCJIоВИІІВ осередками. Зазначіть це на мапі. 

-168-



Нафта 
(ПрвraroВИ1'И: склянку з ВОДОЮ, нафту, lIeт8JIeBY IІВсочку, бензину,. 

Нафта - рідина темнобурого кольору, на ВИГЛЯД о.лnста. 

Крашш нафти залишає на папері масну пляму. Понюхаіте її! 

Вона має особливий запах, що відрізняє її від iиmиx рідин. На

JlИЙТе в склянку з водою трохи нафти. Тонким шаром розпли

неться вона на поверхні води. Нафта легша за воду. Вона не 

тоне й не змішується з водою. Запалена - горить кіптявим по

лум'ям. Нафта дає багато тепла. Це дуже ціние паливо. З нафти 

видобувають бензину для літаків, автомобілів тощо. З нафти 
виробляють багато різних речей. . 

Нaфra в Україні. Великі підземні озера нафти знаходяться 

ва Передкавказзі. Важливим нафтовим осередком є тут Майкоп, 

що має добре сполучення з морем. Через увесь Кавказ прокла

дені нафтопроводи. Нимн протікає· нафта до узбережжя Чор-
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Поруч нафти добувають на Підкарпатті земний віск. 

Третий нафтоврй район - це великий Донецький Басейн. 

тут відкриц"о нафтові джерела на Полтавщині - біля Ромна, 

Височки, Сагаіідацька та Радченка ко Миргороду. 

3еМИИА: газ. Рівнобіжно із смугою нафтових піль простяга

ються смуги земного газу. Земн~й газ виступає на північному 

Кавказі, на СтавропільськШ височині, на ffiдкарпатті, в Гали

чині, де найбільшим його джерелом є Дашава; звідси земний 

газ рурами йде до Києва та Москви (!); побіч Дашави земний 
газ виступає в районі Борислава, Калуша, Опар. На Лівобе

режжі великі запаси земного газу відкрито в Шебелmщї, на Хар

ківщині. Земний газ виявлено і в Приозів'і та в Криму. 

Земний газ - важливе джерело енергії; вживають його для 

освітлення й опалювання. Переробляють його й на бензину. 

3апвтавия і завдання: 

1. Порівняйте нафту з кам'яним вугіллям. 
2. Чому нафта' така цінна? 
3. Що виробляють з нафти? 
4. Для чого вживають бензину? 
5 .. Покажіть на мапі міста: Грізний, Майкоп, Краснодар, Туапсе, 

Ставропіль, Ромни, Радченко, Шебелинку, Борислав, Дрогобич, 

Дашаву, Битьків. Зазначіть їх на своїх мапах у зшитку і поставте 

коло них умовний для нафти знак, земного воску, земного газу. 

Це буде Еагадувати вам, що тут добувають нафту, тут є земний 

газ чи віск. 

6. як використовують газ? 
7. Де добувають нафту в Америці? 
8. Прочитайте І. Франка .. Бориславські оповідання". В них розпо

відає автор про нафтові копальні й про важку працr;p українських 

селян на тих копальнях. 

9. Запишіть слова: нафта, земннй віск, земний газ, бензина. 

Сіль 
(Проготовити: склянку з водою, кухонну сіль, плоску тарілку). 

Сіль потрібна і людям і тваринам. її додаємо до їжі, вико

ристовуємо для зберігання м'яса, масла та інших продуктів. 

Всипмо в склянку З водою трохи кухонної соли і розмі

шаймо її ложечкою. Сіль спочатку добре розчиняється у воді, 

але по кількох хвилинах зовсім перестає розчинятися. 
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Крім куховвоі соли, видобувають в Г8JПIЧИИЇ ще й кв.niввi 

COJIi; іх вживають У сільському господарстві на добрива. 
Міиеp&JlЬ1li води. Ве.ликі .лікувальні приCJIУГИ хворим при

носять міиеp&JlЬ1li джере.па.. Іх багато є по оБОх узбіччях Карпат 
- в окоJUIЦЯX Криниці, Моршина, ІІідлютого, Квас, Рахова, 
Бардієва і їв., а також на ПОДЇJIJIі, Волині, КИївщині, ПоJIТав
щииі, на Кавказі, де в Гарвчоводську виступають джерела з тем

пературою 80-90· Це.льзія (175-195 Фаревг&ЙТа). 

I/Jf"", Л(JJJI(JWНItА btrpи: 
'СФ' ............ 1.'_';" 
'10-1 ІІІ, .. .."." 1 
.(!)C"~ D_~_ t 
і<ІУ'!І''''- .11І""'-- \ • __ c.",,~ ...... 

Мапа мінеp8JlЬВИХ .цжерел: Украівв. 

3апитаииJl і заВД&ІІІІJI: 

1. Для чого вживають кухонну сшь? 
2. За чнм ЇЗДИJJн чумаки над Чорне море й у Крим? 
з. Що це таке самоосадна сшь? .як вона постає? 
4 . .як добувають кам'яну cЇJJЬ? 
5. На основі розповіді мандріВННК,а опишіть як добувають кам'я

ну cЇJJЬ. 

6. Покажіть на мапі Донецький басейн, Бахмут-Артемівське, Ка.пуш, 
Болехів, Закарпаття. На своїй мапі у зшитку зазначіть ці міста 

й поставте умовннй знак дnя солн коnо ННХ. 

7. Дnя чого вжнвають калійної соnн? Де її видобувають? 

Будівельні маrерінли 
Україна багата на різні будівельні матеріяли. Різні сорти 

мармуру поширені на Житомирщині, Вінниччині, в Донбасі. 

У басейні ріки Ірші та поблизу Корсув.и знахоДJIТЬСЯ темнозе

лені I'р&ІІіти, з гарним цвітистим рисунком. Своєю барвистістю 
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Хемічна промисловість 
великі поклади кухонної і калійних солей, фосфоритів, 

ва.пняків тощо, а передусім відходи при коксуванні вугілля дали 

основу для розвитку хемічної промисловости. Ії найважливіші 

центри розташовані в Донбасі і в Придиіпров'і. Вона дає азотні 

добрива, анілінові барвники, соду, кислоти - азотну, соляну, 

сірчану - і багато інших продуктів. Виробництво штучних до

брив орієнтується на райони, що іх найбільше споживають. Тому 

воно зосереджене в районах бурякосіяння (Вінниччина, Сум

щина) і овочевих культур (Одещина, Донбас). 

У великих містах виросли галузі тонкої хеміі - парфумерії, 

виробництва ліків. На Донбасі й Північному Кавказі виробляють 

цемент. 

З llnпиx галузш промисловости розвинулося виробництво 

будівельних матеріялm. Донбас є осередком випалювання цегли, 

вапна, гіпсу; ці продукти доставляють і інші землі України. 

Скляні гути є в Галичині, на Волині, Донбасі, Кавказі. 

3a.п:втa.виJI і 3&ВдaввJI: 

1. на чому спирається хемічиа промисловість Украівв? 
2. Де зиаходяться головні осередки хемічиоі промвсловости? 
3. Зазначіть иа коятуровій мапі осередки різних галузей промвсло

вости. 

Торгівля і транспорт 
Торгівля. Торгівля - виміна різного добра між людьми. 

У вільному світі витворюваиням та виміною цього добра займа

ються приватні особи та підприємства. Така вільна торгівля 

існувала в Украіні від найдавніших часШ. Українські купці кня

жої доби торгували з різними країнами Европи та Азії. Киів, Га

лич та інші міста України здавна були осередками міжнародної 

торгівлі. Протягом тисячоліть Україна вивозила на чужину свої 

природні багатства, а натомість довозила тканини, зброю, плоди 

з теплих країв. 

З приходом большевицької диктатури знищено всю приват

ну ініціятиву і приватну торгівлю. Всіми проявами життя кер

мує держава, яка зовсім не числиться з щоденними потребами 

українського населення. І хоч Україна славить ся своЇМи сіль-
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1. Що таке торгівля? 
2. Чим відрізняється торгівля У вільиому світі від TOpriвni в Yкpalв1? 
З. Чи Україна забезпечена предметUfll mиpoкого вжвтку? Чому? 

Які иаслідки цього? 

4. Які є головні предмети вивозу Украіни? довозу? 
5. З якими державами торгує Україиа? 
6. Якими комунікаційними засоБUfll користуються в Украіні? 
7. Нарисуйте на контуровій мапі мережу залізничих ліній 1 подайте 

іх характеристику. 

8. Зробіть це саме для авіяційиого транспорту. 
9. Яке значеиня морських портів? 

3АКРІІІЛЕІІШІ ВЩОМООІ'ЕИ 

1. Україна багата на різні корисні мінерали. 
2. Торфу - найбільше на північних землях України. 
3. Найбільші поклади кам'яного вугілля в Донецькому 

басейні. 

4. Залізна руда з Кривого Рогу найкраща в світі. Родо

вища залізної руди є й на Керчі. 

5. У Нікополі найбільші в світі родовища манганової руди. 
6. Шарик~'яної соли розташовані в Донецькому кряжі. 

Вздовж берегів Чорного MOP~ Є багато соляних озер. 
7. Нафту добувають на Підкавказзі (Грозний, Майкоп), 

Підкарпатті (Борислав, Дрогобич) - також земний віск (і газ). 
8. Україна багата на різні глинки, будівельне каміння, мі

неральні джерела, природні добрива. 

9. На базі великих підземних багатств України розвину
лася промисловість. Ії найголовніші осередки - це Донбас, 
Подніпров'я, Запоріжжя, Приозів'я. 

10. Перепишіть у зшиток першу колону. Коло кожного ре
чення напишіть одну із назв з другої колони, але так, щоб була 
певна цілість: 

1. Нафту добувають в 
2. Манганова руда є 
3. Кам'яна сіль є в 
4. Найкраща в світі залізна 

руда з 

11. Доповніть речення: 

1. в Нікополі. 
2. Кривого Рогу. 

. 3. Підкавказзі й Підкарпатті. 
4. Донецькому кряжі. 

а) Важка промисловість України спирається на ___________ _ 

б) Головні промислові осередки це ___________________________________ . 
в) Хемічна промисловість використовує _______ ._. _________________ _ 

12. Переведіть у клясі дискусію на тему: "Промисловість 
та торгівля в Україні і у вільному світі". 
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А ~ь, brown Ьеа' 

азалія, родо- аиlеа. rhodo-
верблюД і сате1 
верба willow 

ДСНДРОН dєndron верба чорніюча black wi1low 
а.кула.,пажер spined dogEish !Верба ламка crack willow 
атеринка Ukrainian silver- верес heather 

side 
'верХОВОДК& ыeac 

s 'ВИВЇJIьга golden orioJe 
вив~рка, білка red squirreI 

бабець-ГOJIОвач bullЬ.ead видра river otter 
ба:в6вни.к cotton (plant) внноград grapes 
байбак, бaJб8к bobak marmot ВИНі!rpадник vineyard 
байрах rаvіпе forests ВИСОЧ'ИlНа highland. upland 
баран [ат - the Ш'аlе ві.всик wild oat 

оЕ а sheep вівсянка. 
барбуля red mullet жовтобрюшка yellowhammer 
барс pard вївсян.ка оче-
бекас соmmоп snipe peTRНК8. reed bunting 
береза ЬікЬ ВЇ'аСяНJ(8. сіра C01'n bunting 
береза ПJJ&Куч& weeping birch lВівця зhеер 
беркут golden eagle віл . 

ох 

бtiрест pedunculate еІт lВЇJIьxa alder 
бик bull :вїJIыІІ.ники alder groveli 
бичок (рнба) goby . ві.льmаика continental roЬіа 
білка, вивірка red -...squirl"el вітряк wind тill 
бобер beaver вовк g'ray wolE 
бобчУ.к chock cherry .вовчок :ВeJI'ИКИЙ fa·t dormouse 
бoJIJОІІ'НИСТИК bog soil (marsh- вовчок лісовий forest dormouse 
rpYНT Iand) :вовчок садовиі garden dormousc 

боривітер ЗоВи- ВОдlоділ watershed. ridge 
'ча.йний kestreI ВОДООІІад waterfall 

бсIР:?t;::1~ерсте- lesser kestrel Водоперищя water mіІЕоіl 
повий вБДОРОСті algae 

бtopcjк badger водяна лелія water Ііlу 
буд~вельні ма- buildirigmatetiaIs 'ВОдяна CQCOнка mare's tail. joint 
тершли weed 

будяк thistle волове ОЧІКО wren 
бук ЬеесЬ DO-лога moisture 
~Y'Pe вУгі.лЛJI brown соаl, Щjпіtе волоnШ dump. moist, 
бурундУ!к eastern chipmunk humid 
буран weed :вологість humidity 

волOmки knapw~d 
В ІВОронасіра hooded crow 

ІВОрона чорна carrion trow 
88IIIIUl'К limestone вУГОР річк:авиі: ееІ 
ваопияк6виj calciEetous ауас зllll'l8.ЙiliИЙ grass make 

181 



вухавь ('К8ІЖ8ІИ 
вeJШК()вухи'Й) 

в'яз 

гадюка звичайна 
гайворон (грак) 
га.лка 

гілка,галУЗ!(а 
гіJIЛJl, ·галуззя 
гірські 'козлн 
ГJIИИа 

глушець 
глід 
~:)ловаТИЦJI 

голуб 
горицвіт 
горima.икa.-ке-
дрівка 

горіх 
горлиця 

Горностай 
rvробець хатній 
горобець полы)-

вий 
граб 
гречка 

гризуи 

груди 

Грушка 
грязь, грязюка, 

болото 
губка 
гусінь 
гуска ДИ1К3. 

Горrани 
І'риф гірсЬІКИЙ 
IiPyн'l' 

дЄреви.и& 

дереза 

long-eared bat 

еlт 

г 

vipper. adder 
rook 
jackdaw 
branch 
branches 
іЬех 
сlау 
са percaillie 
hawthom. haw 
carpathian salmon 
pidgeon 
pheasant's еуе 
nut-cracker 

walnut 
turtle dove 
stoat. ermine 
house sparrow 
tree sparrow 

hornbe.am ( tree) 
buckwheat 
ro~nt 
bre.ast. chest 
pear 
mud 

sponge 
larva 
grey 1ag goo!IЄ 

r 
Q.orghany 
тоипtзіп vulture 
soil 

wood (solid part 
оЕ ttees) 

eatagana 

дер!(аЧ 

дернина 

джерелб 
мінеральне 

дзюб 
дик, !(абак 
ДИКИЙ 

ДИНЯ: 

Дніпрові пороги 
дббpJIВО 

хемічне до
бриво 

довгоносик 

доменна піч, 
Донецький криж, 

пасмо 

дощовиlЙ червяк 
дрізд білогривий 

.. співочий 

дрімлюга 

дрохва 
дуб 
дитель білоспии-

ин·й 
.. звичайний 
.. зелений 
.. малий 

середииіі 
дьоготь 

жабурник, жа
буриния 

жайвсlPOНОК 
зви'Чайний 

жереп 

, •. ... 0 озИ'М'е 

.. яре 

житняк-пирій 
жбвна чорна 

жолудь 

жуки 
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corncrake. land. 
rail 

turE 
spring 
mineral spring 
beak. Ьіll 
wild boa~ 

теlоп 
Dnieper rapids 
manure 

fertilizer 
weevil 
blast furnace 
Donetz Ridge 

earthworm 
redwing 
song trush 
nightjar. goat-

sucker 
great bustard 
oak 
white backed 

woodpecker 
great . spotted w. 
green w. 
lesser spotted w., 

barred w. 
middle spotted w. 
tar. wood-tar. 

pitch 

ж 

water-weed 

skylard 

dwarf-pine 
win'ter rye 
spring rye 
couch-grass 
great black wood

pecker 
acorn 
beetles 



журавель зви

чайний 
" степовий 

заєць 

заєць-біляк 

заметіль, мете
лиця, бурун 

заповідник 

засуха, посуха 
затбка 
зболотнілі ліси 
землерийка 
земний газ 
земноводні 
земляннй заєць 
великий 

зілля 
зозуля 
зубр 
зябл.ик 

індик, ГИИДИ!К 
іжак 
їжак вухаmй 

кабан дикий 
ДНК 

кавун 
кажан, J'ЛЛНК 
калина 

камбула 
кам'янеJ. .: 'JЛJI 
,каня степ\.' 
МИШОЇД степ:m. 

.каолін 
карась . 
J(AЧК8. свііісь 

соттоп сгапе 

demoiselle сгапе 

3 

еигореап hare 
(Ьrown hare) 

ы�еe Ьаге (тоап
tain Ьаге) 

snow-storm 

reservation. Na-
tional Park 

drought. dryness 
Ьау. яиlЕ 
swampy forests 
shrew 
natural gas 
атрЬіЬіа 
jerboa (сапяагоо 

mouse) 
herbs 
cuckoo 
ешореап bison 
chaffinch 

І, J 

turkey 
h.edgehog 
long-eared 

hedgehog 

wild Ьоаг 

water теlоп 
bat 
wild guelder rose 
flounder 
соаl 
long-Iegged 

buzzard 
kaolin 
сгисіап сагр 

duck 

каштаиовий 
rpyнт 

кедрина, кедр 

кедрівка-горі-
шанка 

кефаль 
кипарис 

юшець (трава) 
кі5.чик, кобець 
кіготь, пазур 
.кіш,ка (риба) 
.кінцівка (руки, 

ноги) 

·кіс 
кіс білошийНИ'Й 
кіт ДИКИЙ 
клен 

" татарський 
.клімат гірський 

.. середземно
мо.ncький 

" степовий 
ковила 
кожа.ра черво-

ношня 

коза 
козелець 
}(;:;'ловодНШt чор-

ний 
" набережив.к 
комар 

комахи 

комахоїдний 
·комшп, очерrт 
конюшина 

коиоплвнка 

кора 

корінь, норіння 
короп 
носа 
Арабатська 
коса 

КОСТИРJI'В& 
костогриз 

костриця, типчак 

·крижень 

.кріт 
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chestnut soil 

сетЬга ріпе 
nut-cracker 

ягеу mullet 
cypress 
koelarїa 
red lеgяеd Еаlсоп 
claw. sharp claw 
sprat 
!ітЬ 

blackbird 
rїпя ou:rel 
wild cat 
тарlе 
Tartarian шарlе 
mountain c!imate 
Mediteranean сli-

mate 
steppe climate 
feather-grass 
red throated dіпг 

яоа t ( she-goa t ) 
butter сир 
spotted ог dusky 

redshank 
соттоп sandpiper 
mosquito 
insects 
insectivorous 
reed 
field clov~r· 
linnet 
bark 
root 
сагр 

5pit 
Arabat spit 

fescue grass 
hawfinch 
fescue grass 
mallard ог wild 

duck 
тоlе 



:кріль, крїлJm 
крук 

крутилмовка 

крячок малий 
~, ПОЛЯlРНИІЙ 

" рябодзьобий 
" чорний 
кулик сорока 

" чоботар 
кульон великий 
куна,куниця 

куна лісова 
купківка 
!Куріпка, куро-

па'1'В8. 

КУХШ;Jp 

ла.вр 

ласиця, ла:еичка, 
ласка 

л&стlвкa міська. 
" сільська 
лебідь-екpиnун 
лежень 
лепеха 

лилик, кажан 

лиман 
JIИИ 

.липа. 

лис, лисиця 

лиска, лисуха 

ЛИC'l1lCовийліс 
лиmaйниiк 
Юс 

" півиічноевро
пейський 

" ~~ьoeB-
роr:ЄйсЬІКИ'Й 

ліскулька 
лісостеп 
лlтншце, курорт 
ліщина. 
.л::Jб, чоло 
лось 

доооеь 

european rabbit 
raven 
wryneck 
Iittle tern 
arctic tern 
sandwich tern 
black tern 
oyster catcher 
black-head stilt 
curlew 
marten 
ріпе marten 
meadow Еох tail 
partridge 

hornwprt 

л 

laurel 
least weasel 

house martin 
swallow 
whooper swan 
stone curlew 
sweet-f1ag. 

sweet rush 
bat 
Іітап 
tench 
Iinden 
Еох 
соттоп coot 
deciduous forest 
lichen 
forest 
Northern Euro

реап Forest 
Gentral Ешореап 

Forest 
dormouse 
Forest steppe 
health (spa) resort 
hazel 
forehead 
moose 
salmon 

.льодовик 

льодовиковий 
1Сраєвид 

" період 

льон 

лука 
лунь лучний 

" ,ПОЛЬОВИЙ 
" очеретяний 

Лу0к8. 
луска ШИШКИ 
лялечка (комах) 
лящ 

мак 

" -насіння 
иамут 
марена 
марМур 
ма.ptин звич. 

" сИВИlЙ' 
" ~ріблястий 
медуза 
медунка 

метелик 
минбга у*раін-

ська 

миньбк 
миша 

" ЖіOOlТOШИ'ЙJКа 

" лісова 

" -малІ'> 
,; польова 

" ... ~тн.я: 
мишівка степова 

мИ!Шоід степОВИІЙ, 

мідянка 
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glacier 
glacial landsca~ 

ice-age. glacial 
еросЬ 

Пах 

м 

meadow 
Montagu's harrier' 
hen harrier 
marsh harrier 
scale 
сопе scale 
pupa 
bream 

рор ру 

poppy-seed 
mammoth 
barbel 
marble 
black-headed gull 
соттоп gull 
herring gull 
jellyfi'sh. medusa 
yellow lady' s 

bedstraw 
butterfly 
ukrainian J.amprey 

burbot 
mouse 
yellownecked 

field mouse 
longtailed 

field mouse 
harvest mouse 
striped 

fieId mouse 
house-mouse 
southern (steppe) 

birch mouse 
Iong legged 

buzzard 
smooth snake 



кінера.ль1li АЖЄ
рела 

мітлица 
млин 

" водяний 
млинарська 

ПРОМИJCловість 
модрина 

море 

морська гблка 
морська зірка 
МСірська іглица 
морська лисиця 

морський їжак 
морський кіт 
морський коник 
морська трава 

мох 

мурашка 
мухоловка 
м'якун 
м'ясоїди 

наЙновіша ера 

напіВПУСТІ"ла 
насіння 
невжитки 

низс'вина 
нбpP.Jця зви-

чайна 
" лісова 
" снігова 

И1j,pка 

овес 

огірок 
одуд 

Qзеро 
" солоне 

щс:унь 

тіпесаl springs 

spear gr<1s!'\ 
rnill 
\\'ater-mill 
milling industry 

lассЬ 
sea 
needle Eish 
starfish 
pipefish 
thornback сау. 

н 

roker 
sea urchin 
sting. гау 
sea-horse 
sea-\\'eed 
moss 
ant 
spotted f1ycatcher 
mollusc 
carnivores 

Ега оі Modern 
Life (Cenozoic 
Ега) 

semi-desert 
seed. grain 
\\'aste land 
plain. lowland 
соттоп vole 

bank vole 
snow vole 
european mink 

о 

oats 
cucumber 
Ьоорое 
lake 
salt lal'ct 
perdr 

олень 
омел.юх 

ондатра 
орел беркут 

" могильник 
(степовий) 

.. к:іруватень 

орна земли 
оса 
осел 
осел~дець 
ocm<a 

осока 

осокір 
очері'Т, комиш 
ОЧЕ'lретяика бо-
лотана 

.. велm<а 

.. мала 

пава 

папсроть 
пасовище 

пеламіда 
первоз-віри 
пере;з'язка 
перегній 
переlютип6ле 

переліт 
пер~пел'Ицк 

перкарина 

пє,ркоза; пірик-
коза 

перо 
пес, собака 
печ~ра 

пил 

nиpій (риба) 

nиpій (трава) 

півник' 
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red deer 
\vaxwing 
muskrat 
golden eagle 
ітресіаl eagle 

(steppe eagle) 
\\'hite-tailed ог 

sea eagle 
plowed land 
wasp 
donkey 
herring 
asp. quaking aspen. 

trembling aspen 
sadge, low sedge. 

sword grass 
black рорlаг 
reed 
marsh \\'агы�сr 

great-reed wabler 
sedge warbler 

п 

peacock. реа-Ьеп 
bracken 
pasture 
belted bonito 
Protozoa 
marblet polecat 
humus 
tumble-\\·eed. 

rolling-f1ax 
migration 
соттоп quail 
Liman ruff 
great crested greb~ 

(eather 
dog 
са\'е 

dust 
grayling 
quack grass 
iris 





середньoжитrєва Era оЕ Medieval соняшник sunf10wer 
ера Life '(МеІОІОіс) сорока magpie 

С~РПОКРИJIець swiEt сорокопуд сірий great grey shrike 
CИlННЦЯ довго- longtailed tit сосна ріпе 

хвоста сосна карлувата dwarE-ріпе 
" чубата crested tit сса:вці rnamm.als 

СИРОВИНІ і raw ma:terial став, ставОк pond 
сиmик ( трава) rush ста'вковс рибие pond-fishery 
ситняг eloocharis господарство 

сич волохатий Tengmalm's owl старовиииа ера Era оЕ Ancient 
" хаmій little owl LiEe (РаlеоІоіс 

еільське г.оспо- agriculture, hus- Era) 
дарство, ріль- bandry, Earming стебло, стеблина stem, stalk 
иицтво степ steppe 

сіножать meadow l.and " ба,рвистий colored steppe 
сірий лісовий gray Eorest soil " сухий dry steppe 
rpyнт стОвбур stem, stalk 

с:,рководень hуdrоgел sulphide стОколос brome grass 
(H2S) стрпет little bustard 

сї}юsем: gray soil стрілOJlИlCТ а rrowhead 
сірюга ukr, sturgeon строкатка short-tailed steppe 
окельниця chamois rupicapra степова vole 
екоl5а asprey струмок, потік creek brook, 
скотарство live stock,cattle stream 

breeding C~K, сайгак saiga 
СІ<умбрія .. м:а- соттоп mackerel судак perch-pike 

крель СYJ!'Ичне дерево arbutus 
сливка., слива рlит суховій dry (hot) wind 
слизик lоасЬ 
.сліпець 3ВИlчай- greater тоlе rat 
Rий т 

слуква woodcock 
см:ерека, ЯJIИ!И8. spruce (Рісеа) 

cut-leaved теа-
смовзик звич. n\lthach таволга 

смуга Іопе, belt dow sweet 

~iгYP ЬиllfіпсЬ тараня sea roch 
с6б0ль sabJ.e тарпан tarpan horse 
сова біла snowy owl темиосіри:й dark-grey soil 

.. вухата long-eared owl 
rpyнт 

еОйка іау 
T~ blackthorn. sloe сбкіл балабан saker 

" ма:цдрівний peregrine Іа1соп тетеру.к black grouse 
соловей nighting.ale тим:отка cat's tail grass 
~олонець Solonets (saline) типчак, типчина Eescue grass 

soil тирса, ~. 
СOJlOllЧ8ІК Solonchak soil 
C~ sheat-Eish (.ап еи- ковнла 

ropean catfish). mc y~ 
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я6л:ука 
я-вір 
ягня 

ЯJl'ИJна, смерека 

ллиця 

ялівець 
яр 

аррlе 
sycamore тарlе 
lатЬ 
(Рісеа). silver fir. 

white fir 
juniper 
ravine. guIly 

Я'сень -
ясносірий rpYHT 
яструб голу-
б'ятник 

" гороб'ятник 
"коротконогий 

ячмінь 
ящірка 

а511 (tree) 
light-grey soil 
goshawk 

.sparrow hзwk 
levant sparrow 

hawk 
barley 
lizard 

у цьому дода1'КУ подано лише основні термі1tи-назви. Викори
стано: термінологічні словники Українськоі АJ<адє'и.іі НаУ1< у Києві 
1926 і 'наступних 'poOJciB, а також ан-глійські та американські марин 
і РОCJJИВ. 
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