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Дика природа – це великі,

не контрольовані й не змінені людьми 

або здатні відновитися до такого стану 

ділянки землі, де підтримуються 

місцеве біорізноманіття, екосистемні

процеси та є мало змінена людиною 

нежива природа. https://www.google.com/search?q=3+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F+%E2%80%93+%D0%92%D1%

81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D0%

B8%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8&rlz=1C1GCEA_enUA1023UA1023&

sxsrf=AJOqlzWnAG2uyqvO1IKvfEgwWkEF9mboaA:1676894894499&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=ubWGSVVB_gyVsM%252C

HChMZ2M8eNJKoM%252C_%253BbdPaeCF3SA_f0M%252CG5-

rh6vfNY4vSM%252C_%253B38k2ztG07afUFM%252CfSj_DLm4_nzE4M%252C_%253Bka8Iq7jJl-

e3KM%252CvmoypNZlMl1p9M%252C_&usg=AI4_-kTohiCZRfwGJa1o79tGoLKt7nfuFg&sa=X&ved=2ahUKEwjWpIykiKT9AhUN-

yoKHXNqAHIQ_h16BAgxEAE#imgrc=bdPaeCF3SA_f0M&imgdii=X1pIFWJLUycnIM



20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН) 

на 68-й сесії проголосила 3 березня – день підписання Конвенції про 

міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (1973), – Всесвітнім днем дикої природи. 

Відзначають цю дату з метою привернення уваги суспільства до 

краси й різноманіття дикої природи та дбайливого ставлення до неї.

20 грудня 2013 року на своїй 68-й сесії Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН) у своїй резолюції ООН 68/205 [Архівовано 10 червня 2019 у Wayback Machine.] проголосила 3 березня - день підписання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флора, що перебувають під загрозою зникнення

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/205
https://web.archive.org/web/20190610190834/https:/www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FRES%2F68%2F205
https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8E_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D1%89%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


• Науковці занепокоєні різким скороченням популяцій диких тварин.

• Так, за останнє п’ятдесятиліття кількість тварин на нашій планеті зменшилася на 60%.

• Цей шокуючий показник свідчить про те, що сьогодні природа потребує захисту від

людської діяльності. Сотні видів цінних тварин, серед яких леопарди, амурські тигри,

сніжний барс, білий кит, риби, що наповнюють глибини морів і океанів, перебувають на

межі зникнення.

• Про цю нагальну проблему необхідно говорити, привертати до неї увагу

можновладців, щоб протидіяти знищенню дикої природи.

• Якщо такої протидії не буде, вона просто зникне.



ПРИРОДА УКРАЇНИ

https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/

https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/


• Природа України... Така казкова, така тендітна... Оспівана Тарасом 

Шевченком, Іваном Франком, Лесею Українкою та іншими митцями слова.

• Усі видатні українські письменники не могли не звернути на неї уваги: вони 

милувались нею, захоплювались, присвячували свої найкращі твори.

• Наша природа жива, неповторна й така багата, має лікувальні властивості. 

• Наша природа дарує нам стільки добра й у відповідь потребує лише 

невеличкої турботи – хоча б частинку нашого люблячого серця, сповненого 

поваги та вдячності до неї.

• Лише тоді навколишній світ подарує нам усе, на що здатен, віддасть нам усі 

свої коштовні дарунки.



• Природа України  багата й різноманітна. 

• Завдяки географічному положенню та кліматичним умовам у нас є просторі 

степи й густі ліси, лагідні моря й величні гори, бурхливі річки та спокійні 

озера, на просторах країни ростуть тисячі видів рослин і є величезна кількість 

тварин. 

• Україна завжди асоціюється з безкраїми золотими ланами під чистим 

блакитним небом. Повний дозрілий колос пшениці символізує багатство та 

родючість: він важкий і хилиться до самої землі, ніби дякуючи за силу, якою 

вона його наповнила. Над ланами легко кружляють птахи, і далеко навкруги 

розноситься їхній спів.



HTTPS://TWITTER.COM/UKRSTAT/STATUS/1234799705751773185

https://twitter.com/ukrstat/status/1234799705751773185


• Сьогодні Червона книга України налічує 542 види тварин.

Багато з них  такі малочисельні, що потребують охорони, 

оскільки знаходяться на межі повного зникнення. 

➢ Іжак вухатий. Він поширений на території Європи, зокрема

й України,  живе переважно в степах і пустелях. Унікальним

серед інших їжаків роблять його довгі вуха, які можуть бути 

за розміром як пів голови.



➢ Вихухіль або хохуля. Крім екстравагантної назви, 

цю тваринку також виділяє те, що вона належить до 

однієї з найдавніших груп ссавців, її родичі жили понад 

30 млн років тому. 

Саме тому хохулю  називають сучасником мамонтів. 

Як не дивно, ця доволі незвична тваринка є родичем

крота. Оскільки хохуля переважну більшість свого життя 

проводить під водою, вушних раковин у неї немає,

а слухові отвори закриті шкірою. 

Хохуля — найстаріший ссавець в Україні з ряду 

комахоїдних. Тривалість її життя – 4 – 5 років.



➢ Рись. Мало хто може скласти їй 

конкуренцію в грації під час полювання.

Досі достеменно не вивчено значення в

рисі своєрідних пензликів на вухах, проте 

зафіксовано, що без них її слух суттєво 

знижується. 

Рись завжди вважалася таємничою 

твариною, а   стародавні народи наділяли її 

міфічними силами. Греки, зокрема, вірили    

у здатність рисі бачити предмети наскрізь.

Тривалість її життя – 7 років.



➢ Беркут. Розмах крил птаха сягає два з 

половиною метри, а вага до шести кілограм. 

Окрім величезних розмірів, його також 

виділяє хист до будування: шириною  гнізда 

беркута понад два метри, а висотою – до 

трьох із половиною метрів, можуть витримати 

масу людини.

Швидкість – до  240 – 320 км/год.



➢ Зубр. Наймогутніший парнокопитний в

Україні. Висота його понад два метри, а вага  

тонна. Він є близьким родичем бізона 

американського. Зубри унікальні у своїй 

самостійності. 

Маса телят при появі на світ до 25 кілограмів, 

проте вже через півтори години після 

народження теля  вільно пересувається, може 

слідувати за мамою та стадом. Через три тижні 

після народження зубри вже можуть харчуватися 

травою.

Тривалість життя –18 – 25 років.



➢ Величезний і грізний бурий ведмідь 

сьогодні також під загрозою зникнення. 

Незважаючи на великі розміри, ведмідь може 

розвивати швидкість до 40 миль/год, що майже  

втричі швидше середньостатистичної людини. 

У зимовій сплячці пульс ведмедів може 

сповільнюватися до восьми ударів на хвилину. 

Найточніший спосіб визначення їх віку – це    

підрахунок кілець на зрізі корінного зуба.

Тривалість життя – 20 – 30 років.



➢ Вовки. Є досить багато підвидів цих 

кмітливих хижаків, і у всіх відрізняється 

специфічне виття, яке вони використовують 

для спілкування один із одним.

Вовки вміють вити, бурчати, завивати, 

гарчати, скавчати й гавкати, і кожен їх звук має 

безліч варіацій та певне значення.

Вовки, які пішли або були вигнані зі зграї, 

зазвичай стають одинаками й дуже рідко виють.



Вовки дуже прискіпливі до вибору партнера й переважно пару вибирають на 

все життя.

Усі щенята вовків народжуються сліпими та глухими й повністю залежать від 

своїх батьків.

У вовків у сорок разів більше рецепторів нюху, ніж у людини, що дає їм 

можливість відчути запах здобичі на відстані понад півтора кілометра.

Тривалість їх життя – 16 років.



НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШІ ТВАРИНИ СВІТУ
СТАТИСТИКА ГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ КОЖНОГО РОКУ ВІД ТВАРИН 



➢ Комарі. Ніяка інша тварина навіть не наближується до жахливої статистики вбивства людей 

цими комахами. 

Вони переносять безліч небезпечних захворювань, найгіршим серед яких є малярія, яка 

щорічно вбиває понад 500 000 людей. 

Також комарі можуть переносити енцефаліт і гарячку денге, які без належного лікування 

також призводять до летальних випадків.

Сьогодні вчені налічують понад 2500 видів комарів, які зустрічаються практично в усьому 

світі, за винятком Антарктиди. 

У пік сезону розмноження кількість комарів може перевершити чисельністю всіх інших 

тварин на Землі, окрім мурах і термітів.

На щастя, в Україні заразитися малярією від комарів майже неможливо, однак, варто 

пам'ятати про цю загрозу, коли ви збираєтеся подорожувати до екзотичних країн.



• Тривалість життя цих комах залежить від температурного режиму. 

• Якщо температура повітря  вища за +25 градусів за Цельсієм, комарі 

живуть у середньому до 45 днів. 

• Якщо температура падає до +20 градусів, тривалість їх життя 

збільшується до 2 місяців. 

• Восени, коли температура повітря знижується до +10 – 15  градусів, 

обмінні процеси в тілі комах уповільнюються, але тривалість їхнього 

життя не скорочується. 

• Жити у квартирі комахи можуть місяць, а інколи й довше. Але вони не 

можуть відкладати у приміщенні яйця. Для цього їм краще підходять 

підвали, погреби, стоки тощо.



• Природа радує око. 

• Та  її  краса ще й у тому, що вона наділяє нас 

усім необхідним для життя – повітрям і водою, 

корисними копалинами, їжею, сировиною для 

будування, пошиття одягу, друкування книжок 

тощо. 

• А щоб краса природи не збідніла, не зникли її 

чудові ландшафти, не зміліли річки, не 

вимирали тварини, люди мають піклуватися 

про неї – будувати екологічні виробництва, 

користуватися чистою енергією, а насамперед, 

не смітити на вулицях. 



http://shatsk-sch1-

bibl.volyn.sch.in.ua/chitachevi/yak_stati_chitachem/movu_ridnoi_prirodi_rozumiti_serc

em_vchisj/krasa_prirodi_v_ukrainsjkij_literaturi/



https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0

%BE%D0%B4%D1%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwjK5t7F0rD9AhXPtSoKHRBbCSAQ2-

cCegQIABAA&oq=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4

%D1%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIHCAAQgAQQGDIHCAAQgAQQGDIHCAAQgAQQGDoECCMQJzoICAAQgAQQsQM6BAgAEEM6CwgAEIAEELEDEIMBUNgrWN21AWC_0AFoAHAAeAC

AAW6IAfEOkgEEMjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=Kvv5Y8qpCM_rqgGQtqWAAg&bih=706&biw=1399&rlz=1C1GCEA_enUA1023UA1023#imgrc=GraB8K1QbnNZZM



https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%8

6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZ-s740LD9AhUjDBAIHQ3wD8sQ2-

cCegQIABAA&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D1

%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnUABYAGDDGmgAcAB4AIABV4gBV5IBATGYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=e_n5

Y5nROqOYwPAPjeC_2Aw&bih=706&biw=1399&rlz=1C1GCEA_enUA1023UA1023#imgrc=vgkqed7Si7LAEM



https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%

D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwihrLjE2bD9AhUlDhAIHUr1Cv4Q2-

cCegQIABAA&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80

%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIHCAAQgAQQGFCcD1jHUGCdaWgAcAB4AIABVYgB4Ai

SAQIxNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=fgL6Y6H1G6WcwPAPyuqr8A8&bih=706&biw=1399&rlz=1C1GCEA_enUA1023

UA1023#imgrc=MWdGj_snkaEcbM



ВІД ВІЙНИ НЕ МОЖНА ЧЕКАТИ НІЯКИХ БЛАГ 
ВЕРГІЛІЙ

• Війна. Вона руйнує не лише людські життя, а й екосистеми, 

що потерпають від пожеж, ракетних обстрілів і мінування. 

• Сьогодні неможливо назвати точні цифри щодо масштабів 

постраждалих площ: на частині територій досі тривають бойові 

дії, решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.



https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1

%82%D0%B8&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZ-s740LD9AhUjDBAIHQ3wD8sQ2-

cCegQIABAA&oq=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&

gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnUABYAGDDGmgAcAB4AIABV4gBV5IBATGYAQCqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=e_n5Y5nROqOYwPAPjeC_2Aw&bih=706&biw=1399&rlz=1C1GCEA_enU

A1023UA1023#imgrc=Og6aAcbfQ_YkJM



• Людська діяльність викликає забруднення 

довколишнього середовища, кліматичні зміни, 

вимирання тварин і рослин. 

• Необхідно пам’ятати:  шкодячи природі, ми 

робимо  також гірше і собі. 

• Ми маємо зберегти багатства й красу 

природи, бо тільки за цієї умови можливе 

наше життя на Землі. 

https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/

https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/


https://www.ukrlib.com.ua/quotes/quotes.php?qid=18
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Запропоновані матеріали можна використати на уроках біології, 

екології або в позакласних заходах

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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