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Протягом трьох тижнів, з 3 по 26 
травня, всі охочі матимуть мож-

ливість безкоштовно відвідати від-
криті лекції, презентації та екскурсії, 
організовані провідними фахівцями 
та аматорами, демонстрації природ-
ничих експериментів із залученням 
сучасних методів біологічних дослі-
джень, екскурсії в оранжереї, тема-
тичні конкурси, помандрувати у наці-
ональні природні парки пішки та на 
велосипеді тощо. Заходи до Дня 
рослин відбудуться у багатьох містах 
України, зокрема і в Києві. Вони по-
передньо анонсуватимуться у групі 
«Міжнародний день рослин в Україні» 
в Facebook (https://www. facebook.
com/fopd.ukraine/).

Двері відкриті для широкого загалу 
відвідувачів: дорослих (спеціалістів 
та неспеціалістів), дітей дошкіль-
ного віку, школярів та студентів, які 
матимуть нагоду відвідати лаборато-
рії, ознайомитися з напрямами їх до-
сліджень і долучитися до проведення 
демонстраційних дослідів, цікаво про-
вести час у музеях і на виставках, взя-
ти участь у семінарах, майстер-класах, 
конкурсах та вікторинах, поспілкувати-
ся з науковцями та освітянами, поділи-
тися своїми знаннями та уміннями.

Метою заходів є поширення знань 
у галузях наук про рослини та їх за-
хист: ботаніки, екології, фізіології, 

клітинної біології рослин, біо- та 
нанотехнології, генетичної інжене-
рії, сільського господарства тощо. Не 
менш актуальним є й поглиблення при-
родничої освіти та поширення «plant 
art» – напрямів мистецтва, пов’язаних 
з рослинним світом – ікебани, фло-
ристика, лендарт, оформлення герба-
ріїв, фотографії, скульптури, живопис 
та інші цікаві напрями.

Національний еколого-натура-
лістичний центр учнівської молоді 
також активно долучається до подій 
з нагоди Дня рослин. Адже саме юні 
натуралісти проявляють інтерес до 
флористичного багатства, розуміючи 
важливість знань про рослини для су-
спільства.

Протягом травня 2016 року про-
ходитимуть відкриті лекції, мандрівки 
природою та екскурсії в оранжерею, 
тематичні конкурси, майстер-класи, ві-
кторини тощо.

Так, у бібліотеці НЕНЦу в рамках 
відкритого відеолекторію «Екологія 
ХХІ століття» організовано цикл те-
матичних лекцій: «Дивні рослини», 
«Рослини Червоної книги України».

Усіх бажаючих запрошуємо та-
кож у мандрівку дендрологічним 
парком Національного еколого-на-
туралістичного центру. Його загальна 
площа становить 13,7 га. Територія 
парку є частиною парку-пам’ятки 

садово-паркового 
м и с т е ц т в а 
«Березовий гай», 
який було закла-
дено на початку 
XIX ст. У XX ст. 
парк поділили на 
дві частини: одну, 
площею 10 га, пере-
дали під будівниц-
тво Подільського 
районного парку 
культури і відпо-
чинку, іншу – до 
центральної до-
слідно-педагогічної 
агробіостанції (нині  
Національний еко-
лого-натураліс-
тичний центр), у підпорядкуванні 
якої дендропарк знаходиться і нині. 
Рішенням депутатів Київради 10 берез-
ня 2006 р. територія Центру отримала 
статус дендрологічний парк місцевого 
значення «Юннатський».

Цікавою для Вас буде також оран-
жерея «Зимовий сад» – візитна карт-
ка Центру, в якій представлені моделі 
найтиповіших фітоценозів. Закладено 
«Зимовий сад» у 1957 р. Нині колекція 
квітниково-декоративних рослин налі-
чує понад 200 видів і сортів представ-
ників флори різних кліматичних зон: 

папороті, пеперомії, бегонії, кактуси та 
інші сукуленти, плющі, філодендрони, 
монстери, пальми, більбергії, геманту-
си, аспарагуси, традесканції, гібіскуси 
та ін. «Старожилами» саду можна наз-
вати фінікову пальму, якій уже понад 
60 років, а також араукарії та камелії. 
Щорічно «Зимовий сад» відвідують 
понад 10 000 осіб.

Своєрідним напрямом роботи з рос-
линними об’єктами став аквафітоди-
зайн на основі колекції вищих водяних 
рослин. Ознайомитись з підводним 
світом можна в лабораторії гідробі-
ології. Рослини розміщені в акваріу-
мах (загальний об’єм – близько 15 
тисяч літрів води). Колекція налічує 
понад 120 видів вищих водяних рос-
лин, які належать до 40 родин. Вона 
включає такі рідкісні рослини, як апо-
ногетон мадагаскарський (Aponogeton 
madagascariensis), апоногетон ульва 
ціус (A ulvaceus), анубіас карлико-
вий (Anubias barter/ var. папа) та 
різнолистий (A. heterophyla); зібрано 
унікальну колекцію (понад 50 видів) 
роду кріптокаріна (Cryptocarine).

Екскурсантів чекає захопливе зна-
йомство з плодовим садом, колекція 
якого дуже багата й різноманітна: 
понад 300 сортів абрикоса, аґрусу, 
айви, актинідії, аличі, винограду, ви-
шні, груші, кизилу, малини, обліпихи, 
персика, сливи, смородини (червоної 
й чорної), хеномелесу, черешні, яблу-
ні, унабі.

У гуртках юних ботаніків, квітни-
карів-оранжувальників та екологів 
проходитимуть тематичні конкурси 
і вікторини.

Педагогічні працівники даватимуть 
майстер-класи з аранжування, догляду 
за плодовими і ягідними культурами.

Детальна інформація про заходи 
знаходиться на сайті Національного 
еколого-натуралістичного центру уч-
нівської молоді: 

https://nenc.gov.ua/?p=4490

День рослин

атуралістЮ Н АТН
Міністерство освіти і науки України, 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ)

ний
Торік у багатьох країнах світу, 
зокрема і в нашій, пройшов 
Третій міжнародний день рос-
лин. Наступний – Четвертий 
міжнародний день рослин – 
буде у травні 2017 р., проте 
і цього року протягом усього 
травня організовується вели-
ка кількість заходів, присвя-
чених цій тематиці, які будуть 
висвітлені на офіційному сай-
ті Європейської організації 
біології рослин (http://www. 
plantday12.eu/news.htm).

Лабораторія гідробіології



ПрироДа України ПотребУє нашого захистУ!

ВЧиМосЯ ДоглЯДати

З приходом весни світловий день стає тривалішим 
і повітря наповнюється сонячним промінням, 

ароматами квітів та молодої трави. Разом з роси-
нами від зимового сну пробудилися і тварини. Тож 
тепер природа буяє у всій свої красі. Проте з кож-
ним роком видове різноманіття Землі зменшується, 
зникають окремі його види. Не є винятком і природа 
України. Тільки за останні роки зниклими вважають-
ся зубр, осетер атлантичний, осетер шип, овгокрил 
звичайний, златка блискуча, ховрах європейський 
та ін.

Світове наукове товариство докладає багато зу-
силь для того, щоб врятувати зникаючі види тварин 
і рослин, але кінцевий резуьтат залежить і від нас 
з вами також. В Україні створено Червону книгу для 
опису рідкісних, зникаючих та зниклих видів. Для 
підтримання чисельності представників перших двох 
статусів організовано багато заповідників і заказ-
ників, проте далеко не всі тварини та рослини там 
живуть. Більшість мешкають у вільній природі і по-
требуюють охорони звичайних людей.

Земноводні, або амфібії, що в перекладі з грець-
кої означає дводишні, сильно відрізняються від ін-
ших хребетних. Це найменш численний клас хребет-
них, що включає лише близько 2100 сучасних видів, 
представлених трьома рядами: хвостаті, безногі 
і безхвості.

Зокрема ряд Хвостаті об’єднує земноводних, що 
мають довгий хвіст і короткі ноги, налічує близько 
350 видів, а в Україні є лише 11 з них. Одними з пред-
ставників цього ряду, які занесені в Червону книгу 
(статус «Вразливі види»), є альпійський і карпат-
ський тритони, що належать до родини саламандрові.

Тритон карпатський (місцева назва – водяна 
ящірка) є ендеміком Карпат (тобто поширений 
лише на даній території). Заселяє різноманітні во-
дойми: калюжі і канави, криниці, болота, озера.

Цікавим є той факт, що представники цього виду, 
які живуть на більших висотах, характеризуються 
більшими розмірами тіла порівняно з мешканцями 
низькогір’їв. Також встановлено, що тритони обох 
статей Прикарпаття є більшими за розмірами, ніж 
тритони Закарпаття.

Тритон альпійський (інша назва – тритон гір-
ський) є представником роду мезотритони, в Україні 
поширений лише номінативний підвид, який живе 
у Карпатах.

Аналогічно тритонам попереднього виду, ті, 
що живуть у високогір’ї є більшими за тих, хто 
мешкає у низовинах. У той же час представни-
ки з Прикарпаття та Закарпаття не мають істотних 
відмінностей в основних морфометричних характе-
ристиках (зовнішня будова).

Час пробудження тритонів після зимової сплячки 
залежить від погодних умов року, а також від осо-
бливостей місця перебування тварин. У низовинних 
районах цей час найчастіше припадає на березень–
квітень, вище у горах – на травень чи навіть поча-
ток червня.

Майже відразу після пробудження самці першими 
мігрують у водойми на місця нересту. Весну і поча-
ток літа тритони зазвичай проводять у водоймах зі 

стоячою або слабопроточною водою до червня-лип-
ня, хоча в деяких місцях можлива затримка окремих 
особин у водоймах до жовтня. А згодом перехо-
дять до наземного способу життя. У водоймах вони 
зазвичай активні цілодобово, але при переході на 
сушу, як правило, ведуть нічний та присмерковий 
спосіб життя. Сховищами у цей період є порожни-
ни під камінням, колодами, нори гризунів, листовий 
опад, ями та інші місця з високими показниками 
вологості.

А вже приблизно у жовтні-листопаді вони йдуть 
на зимівлю (для неї можуть використовуватись 
не тільки вищезгадані сховища, але й льохи та 
інші господарські будівлі). У цей період виявляли 
їхні скупчення до декількох сотень особин.

Є досить багато причин зникнення тритонів у при-
роді, зокрема такі чинники, як загибель личинок при 
пересиханні (промерзанні) водойм та дорослих 
у суворі зими. До природних ворогів відносять різні 
види риб та жаб, звичайного та водяного вужів, кіль-
ка видів чапель, лелеку та ін.

Проте найбільше засмучує пряма залежність чи-
сельності тритонів від технологічних особливостей 
експлуатації лісу. Так, трелювання деревини гусе-
ничними тракторами призводить до знищення тва-
рин і їх сховищ. А утворення на дорогах калюж від 
коліс машин призводить до задавлюванння ікри та 
дорослих особин, які там оселяються.

Також відзначається негативний вплив вирубки 
лісів, створення гідроспоруд, застосування отруто-
хімікатів, забруднення водоймищ промисловими та 
побутовими стоками, відлов у природі.

Смертність тритонів від природних чинників 
та природних ворогів призводить до виживання 
найсильніших, але людська діяльність спричи-
няє загибель як слабких особин, так і сильних. 
А оскільки людину зупинити зможе лише Людина, 
то життя представників червоної книги в наших 
з вами руках.

Наталія СІЧКА,
вчитель біології

ПЕРЕСАДКА
Слід враховувати, що в інжира до-

сить швидко росте коренева система, 
тому необхідно щороку виконувати 
пересадку, яка повинна проводитися 
у весняний період, поки на рослині 
ще не з’явилося листя. Дорослі дере-
ва, які досягли семирічного віку, не 
потребують настільки частої пересад-
ки, процедуру можна виконувати раз 
в 2–3 роки.

Якщо ви тільки що придбали не-
великий саджанець, то його потріб-
но посадити в горщик розміром не 
менше 1 л. Субстрат для посадки: 
парникова, дернова земля й пісок 
у співвідношенні 2:3:1. На дно гор-
щика обов’язково потрібно покласти 
шар дренажу, приготований з битої 
червоної цегли, черепків глиняного 

посуду, керамзиту або ж крихт пі-
нопласту. 

При пересадці інжира не можна 
порушувати земляну грудку, тому що 
його корені дуже тендітні й можуть 
легко зламатися. Після пересадки 
рослину потрібно рясно полити й по-
ставити на світле тепле місце, але не 
під прямі сонячні промені.

ОСВІТЛЕННЯ
Потрібно вибрати сонячне місце, 

тому що інжир дуже світлолюбна рос-
лина. Однак, він може рости і в заті-
нених місцях, але тут потрібно бути 
обережним: можуть опасти плоди або 
погіршитися їхні смакові властивості.

ТЕМПЕРАТУРА
Інжир – теплолюбна рослина, 

тому оптимальна температура мікро-
клімату влітку – це 20–25°С, узимку, 

у період спокою, – 8–10°С, може 
витримувати зниження температури 
до –4°С. Найголовніше – не допу-
стити в зимовий період перебування 
інжира поруч з гарячими приладами 
опалення.

ПОЛИВ
Полив має бути рясним, особливо 

в період активного росту, з березня по 
жовтень. Не можна допускати навіть 
разового пересушування ґрунту, тому 
що коренева система інжира дуже 

Ще в давні часи люди використовували інжир як цінний лікувальний 
продукт, а прекрасні смакові показники наповнених соком плодів 
цінувалися справжніми гурманами на вагу золота.

Як тільки цю рослину не називають: смоковниця, фігове дерево, винна 
ягода, фікус Карика тощо.

Спочатку батьківщиною інжира вважалася територія Сирії та 
Афганістану, але поступово він поширився і в інших країнах, швидко 
завоювавши популярність. Незважаючи на екзотичність, багато хто 
успішно вирощують інжир в домашніх умовах і насолоджуються його 
неймовірно смачними і корисними плодами.

Тритон карпатський

Тритон альпійський
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за кІМнатниМ ІнЖироМ

Скільки разів на добу потрібно чистити зуби?
Зуби потрібно чисти двічі на добу, використову-

ючи якісну зубну щітку (щоб не пошкодити емаль) 
та пасту.

Як правильно обирати зубну щітку та пасту 
для дорослих?

Рекомендується використовувати зубну щітку се-
редньої жорсткості та із заокругленими щетинками. 
Вона має бути зручною та якісною (про що свід-
чить ціна і зовнішній вигляд). Дуже дешева зубна 
щітка може бути виготовлена з неякісних матеріалів 
та швидко втрачати правильний зовнішній вигляд. 
Щітку потрібно змінювати один раз на сезон (через 
2–3 місяці), тобто 4 рази на рік, як мінімум. Якщо 
зубна щітка втратила форму раніше вказаного тер-
міну, її потрібно замінити на нову.

Правильна зубна щітка має охоплювати 2–3 зуб-
чики й не пошкоджувати ясна. Чистити їх потрібно 
не менше 2–3 хвилин.

Обираючи щітку, потрібно неодмінно прокон-
сультуватися зі стоматологом, оскільки вибір зубної 
щітки та пасти залежить від індивідуальних особли-
востей пацієнта, наприклад, наявність захворювань 
тканин парадонту [тканини, що оточують зуб. У це 
поняття входять: ясна, ділянка, що прилягає до ко-
реня зуба, кістки альвеолярного відростка щелепи, 
зубна зв’язка, цемент кореня зуба], чутливості зу-
бів і т. д.

Як правильно обирати зубну щітку та пасту 
для дітей? На що потрібно звертати увагу?

Для дітей існують зубні щітки відповідно до віко-
вих категорій, які зазначені на упаковці. Обираючи 
щіточку для малюка потрібно керуватися двома го-
ловними принципами:

• зручність у використанні (дитині зручно три-
мати щітку в руці);

• правильний розмір (робоча голівка має бути 
маленька).

В аптеках продаються різні цікаві варіанти зуб-
них щіток, наприклад, із пісочним годинником 
у комплекті, для заохочення малюків чистити зуб-
ки. Однак, батьки мають допомагати дітлахам у цій 
справі та неодмінно контролювати процес чищення 
зубів. Також вони [батьки] можуть виконувати дану 
гігієнічну процедуру разом із дітьми, демонструючи 
на власному прикладі її важливість і необхідність.

Чи можна користуватися електричною зуб-
ною щіткою?

Електрична зубна щітка може використовуватися 
для гігієни ротової порожнини, але її необхідно комбі-
нувати зі звичайною щіткою, обов’язково використо-
вуючи пасту. Адже зубна паста містить компоненти, 
необхідні для профілактики карієсу. Використання 
лише щітки (якщо вірити виробникам) не є повно-
цінним засобом профілактики. Дітям також можна 
використовувати таку щітку, але під наглядом батьків.

Як правильно доглядати за зубами в домаш-
ніх умовах, окрім чищення?

Для профілактики захворювань ротової порож-
нини можна використовувати ополіскувач, але з його 
вибором має допомогти лікар-стоматолог, оскільки 
надання переваги тому чи іншому засобу залежить 
від стану зубів та їх чутливості.

Зубна нитка є обов’язковим атрибутом профілак-
тики карієсу, оскільки щітка не може вичистити кон-
тактні поверхні зубів, на яких дуже часто є каріозні 
порожнини, котрі не видно неозброєним оком (пе-
ребіг такого виду карієсу безсимптомний).

Зубочистками користуватися не рекомендова-
но з багатьох причин. Наприклад, ними дуже легко 
можна травмувати ясна, що призводить до виник-
нення та розвитку захворювань порожнини рота.

Зубною ниткою користуватися потрібно кожного 
дня перед сном (після чищення зубів). Стоматологи 
рекомендують використовувати 20–25 см. нитки для 
одного допоміжного чищення ротової порожнини. 
Для якісного результату її потрібно намотувати на 
вказівні пальці рук, обережними рухами проводячи 
від одного кута рота до іншого.

Як часто потрібно відвідувати стоматолога?
Відвідувати стоматолога дорослим потрібно один 

раз на 6 місяців, дітям – один раз на 4–5 місяців, 
оскільки запальні процеси в них перебігають набага-
то швидше, аніж у дорослих.

Чи впливають продукти харчування на стан 
зубів?

Харчування впливає на стан зубів суттєво. Тому 
необхідно мати в раціоні їжу, багату на кальцій (сир, 

молочні продукти, фрукти, петрушка, квасоля 
тощо), фосфор (риба, бобові, горіхи, згущене 
та свіже молоко, м’ясо, кукурудза тощо) та фтор 
(лосось, морська риба, окунь, куряче філе та 
печінка, зерновий хліб тощо). Якщо кровоточать 
ясна, необхідно звернути увагу на недостатню кіль-
кість вітаміну С в організмі (помідори, петрушка, 
капуста, червоний перець, ягоди малини, апель-
сини тощо).

Щодо профілактичних заходів, то рекомендуєть-
ся процедура професійної гігієни зубів, яка прово-
диться в кабінеті лікаря-стоматолога один раз на рік.

Чи дійсно жувальна гумка допомагає зберегти 
зуби? Якщо так, то скільки часу можна її жувати?

Жувальна гумка дійсно має позитивний вплив на 
профілактику карієсу, але для цього потрібно купу-
вати жуйки, які не містять цукор. Жувати їх можна 
не більше 15 хвилин, щоб не зашкодити суглобу.

Тетяна КРИСЮК

чутлива до пересушування і це при-
водить до відмирання кореневих во-
лосків. Навіть наступний рясний полив 
не зможе відновити загиблі кореневі 
волоски, а це у свою чергу призведе 
якщо не до загибелі рослини, то до 
значного погіршення смакових власти-
востей плодів і їх опадання. Але не 
потрібно забувати, що якщо корені бу-
дуть постійно у воді, то це призведе до 
закисання ґрунту і загнивання коренів.

ПІДЖИВЛЕННЯ
Проводити підживлення потрібно 

з моменту пробудження рослини і до 
початку дозрівання плодів органічни-
ми або комплексними добривами для 
кімнатних рослин два рази на місяць. 
З органічних добрив можна пореко-
мендувати наступний склад: коров’я-
чий гній і пічний попіл у співвідношенні 
1:0,1 на 1л води. Отриману суміш слід 
залити водою, закрити кришкою і по-
ставити на п’ять днів у тепле й темне 
місце. Перед використанням добриво 
потрібно розвести водою в десять ра-
зів, а перед самим процесом піджив-
лення потрібно полити інжир водою, 
щоб не спалити корені.

Також з метою отримання хорошо-
го урожаю плід можна підживлювати 
азотом у період плодоношення.

ПЕРІОД СПОКОЮ
Приблизно в кінці жовтня в інжира 

починається період спокою, який три-
ває 2–3 місяці. У цей час полив змен-
шують і листя рослини починає опа-
дати. Температуру мікроклімату теж 
рекомендується знизити до +8-+10°С.

У лютому рослина виходить зі ста-
ну спокою. Перед початком вегетації її 
потрібно пересадити в горщик на 0,5–
1 літр більше попереднього, акуратно 
переваливши рослину разом із земля-
ною грудкою та рясно поливши. Після 
періоду спокою інжир обрізають на 
10–20 см, зрізавши пагони над брунь-
кою та не залишаючи пеньків. Обрізка 
збільшує кількість нових пагонів і, від-
повідно, врожай.

ПЛОДИ
Через 1–2 тижні після виходу рос-

лини зі стану спокою починається 
активний ріст: з’являється листя, спо-
чатку яскраво-зелене, яке згодом змі-
нюється на темно-зелене. Плоди з’яв-
ляються тільки на молодих пагонах 
в пазухах листя без цвітіння (квіти ми 
не можемо побачити, тому що вони 
знаходяться усередині супліддя). За 
формою вони нагадують цибулинку, 
яка виростає до 3 см у діаметрі і яка 
покрита тонкою шкірочкою з липкими 

волосками. Дозрівають плоди інжира 
протягом п’яти місяців. При дозріванні 
вони збільшуються в розмірі, світліша-
ють і стають м’якими на дотик. За сма-
ком схожі на фініки, а їх аромат нага-
дує свіжозібрані квіти черемхи і вишні.

Якщо дотримуватися всіх умов, ін-
жир, вирощений методом живцюван-
ня, почне плодоносити вже до другого 
року. При розмноженні насінням цей 
процес може трохи затягнутися і часто 
плоди з’являються тільки на 3–5 рік. За 
один сезон дерево при хороших умо-
вах може принести навіть два врожаї. 
Перший період утворення плодів почи-
нається в липні, а другий – у вересні.
ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Корисні властивості інжира обу-
мовлені його унікальним складом. Так, 
у плодах цієї рослини містяться вітамі-
ни А, В і С, фолієва кислота, клітко-
вина, зола та пектини, а також мідь, 
залізо, калій, натрій, кальцій, фосфор 
і магній.

Рослину вважають дуже корисною 
при таких захворюваннях, як гастрит, 
запор, сечокам’яна хвороба і тощо. 
Радимо також застосовувати плоди ін-
жира, відварені в молоці чи воді, для 
лікування різноманітних запалень ди-
хальних шляхів та кашлю. Їхня м’якоть 

має й ефективну потогінну та жароз-
нижувальну дію.

Листя інжира допомагає успішно 
впоратися з лишаєм і навіть з кро-
пив’янкою. Молочний сік, що виникає 
при надрізанні стебел, листя та суплідь 
застосовують і для лікування борода-
вок. Відваром соку листя з додаван-
ням гірчиці можна змащувати уражені 
ділянки шкіри при корості.

З плодів інжира часто також готу-
ють варення, желе, повидло і навіть 
цукерки.

Незважаючи на те, що інжир ко-
рисний при багатьох захворюваннях, 
необхідно враховувати деякі його 
особливості, при яких вживання цього 
плоду може нашкодити. Інжир проти-
показаний (можна їсти, але в дуже 
обмежених кількостях) людям із та-
кими захворюваннями:

• панкреатит;
• цукровий діабет;
• запалення шлунка (гастрит, ко-

літ, ентерит);
• подагра;
• ожиріння.

Валентина СУХОМЛИНОВА,
завідувач тепличним господарством

Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Як правильно доглядати за зубами та ротовою порожниною, для чого потрібно мати вдома зубну 
нитку та чому не варто користуватися зубочистками? На ці та інші запитання відповідає лікар-
стоматолог Дар’я Шматкова. https://vk.com/id34254004

ДЕКІЛЬКА ПРОСТИх ПРАКТИЧНИх ПОРАД:
• приділяйте чищенню зубів не менше 3 хви-

лин двічі на добу;
• за умови пошкодження ясен, прополощіть 

ротову порожнину відваром ромашки (антисеп-
тична дія);

• не розламуйте зубами тверді предмети, на-
приклад, горіхи;

• не споживайте після гарячих страв холодні 
напої (соки, компоти з холодильника);

• не назначайте собі самостійно ліки від ка-
рієсу, не змінюйте зубну пасту без консультації 
лікаря (особливо, якщо ви маєте серйозні про-
блеми з зубами);

• завжди носіть при собі зубну нитку (на 
випадок, якщо шматочок їжі застрягне між 
зубами);

• чистіть язик та внутрішній бік щік лише 
за рекомендацією лікаря, якщо є грубий наліт 
(повністю видаляти свої мікроби не рекомен-
дується).
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ФотограФ-ПоЧаткІВець.Частина 3

(Усі фотографії авторські і знаходяться у фотоархіві гуртка 
«Фотонатуралісти» Полтавського обласного еколого-нату-
ралістичного центру учнівської молоді).

НЕСПІШНЕ ФОТОГРАФУВАННЯ
Ця зйомка дає можливість не поспішаючи підго-

туватися до фотографування об’єкту. Ми можемо 
обміркувати правильний підхід до об’єкту, що зніма-
ється, обрати потрібну фотопрограму, оцінити освіт-
лення, заздалегідь подумати про композицію. У цьо-
му випадку легко працювати з такими об’єктами як 
жуки, молюски, равлики, павуки? тобто тими об’єк-
тами зйомки, які дають вам час на підготовку (фото 
1). У таких випадках рекомендується зробити кіль-
ка пробних знімків і? проглянувши їх, переконати-
ся у правильності композиції, експозиції і колірної 
гамми. Побачивши свої недоліки, зробіть потрібну 
поправку і продовжуйте зйомку. Наприклад, якщо це 
жук-олень (фото 2), його можна дуже обережно 
взяти до рук і посадити на те місце, яке ви визначите 
потрібним для свого задуму. Це може бути дерево, 
пеньок або гілка. Брати жука потрібно за його кор-
пус дуже обережно, не пошкодивши кінцівки, яки-
ми він зазвичай чіпляється. Після фотосесії посадіть 
жука на те місце, звідки ви його взяли і подумки 
подякуйте йому за прекрасні кадри. Екологія наших 
думок так само важлива, як і екологія довкілля.

фото 1

фото 2
ФОТОГРАФУВАННЯ НАВСКИДКУ

Цей фотоприйом широко використовують фото-
репортери, знімаючи репортажі концертів, спортив-
них змагань, конференцій і так далі. Фотограф жи-
вої природи також часто використовує цей прийом. 
Оперативне фотографування – це готовність фото-
графа вмить зреагувати на навколишні події і за-
фіксувати ряд потрібних моментів. Наприклад, си-
дячий птах або бджола, що збирає нектар на квітці 
і постійно знаходиться у русі, які не сидітимуть і не 
чекатимуть, доки ви знайдете потрібну точку зйом-
ки, оберете програму у фотоапараті, композицію 
(фото 3, фото 4). У цих випадках потрібне швидке 
реагування фотографа, яке приходить з досвідом. 
Чим більше ми фотографуємо, тим більше потріб-
них навичок і умінь ми набуваємо. Використовуючи 
прийом фотографування навскидку, тобто оператив-
ну зйомку, рекомендується заздалегідь налаштувати 

свій фотоапарат, приміром на фотопрограму «Р». 
Треба збільшити чутливість матриці фотоапарата, 
підвищивши iso на 400 або 800. Це дозволить за-
твору фотоапарата робити прискорені спуски і дасть 
можливість швидко дублювати зйомку та уникати 
зміщених знімків, хоча в усьому цьому присутній мо-
мент удачі.

фото 3

фото 4
СКЛАДНА МАКРОЗЙОМКА

Це фотографування дуже маленького об’єкту, 
що знаходиться у русі, наприклад, комах, таких, як 
мурашки.

Мурашки існують мільйони років. Науці відомі 
багато видів мурашок. Зазвичай ці комахи дружно 
працюють на благо своєї мурашиної держави. Усіх 
їх об’єднує одна спільна риса: вони живуть великими 
групами, в яких розвинений чіткий розподіл обов’яз-
ків між членами сім’ї. Мурашки-одинаки в природі 
не зустрічаються.

Для складної макрофотозйомки рекомендується 
одягнути на макрооб’єктив, приміром, «Волна-9» 
одну або дві насадні лінзи. Заздалегідь виміряти 
фотоапаратом експозицію (витримку і діафраг-
му), перевести фотокамеру у механічний режим 
позначення «М», установити витримку і діафрагму. 
Автофокус об’єктиву у цих випадках не потрібний. 
Мурашка майже завжди знаходиться у русі, тому 
автофокусування при такому надзбільшенні тіль-
ки заважатиме. Вихід можна знайти у наступному: 
об’єктив встановлюється у максимальне наближення 
своїх показників. Права рука впевнено тримає фо-
тоапарат за корпус, вказівний палець знаходиться 
на кнопці спуску, ліва рука підтримує фотооб’єктив, 
при цьому для ліктя або зап’ястка лівої руки треба 
знайти точку опори (земля, гілка, камінь, власне 
коліно). Імпровізувати потрібно по ситуації зйомки. 
Але ліктьовий опір важливий. Він у деякій мірі замі-
нює штатив, а тому дає велику вірогідність якісно-
го знімка. Різкість слід наводити рухами свого тіла. 
Стежачи за об’єктом зйомки через фотоапарат, ру-
хатися треба вперед або назад. У той момент, коли 
об’єкт опинився у зоні різкості, затримуємо дихання 
і натискаємо кнопку спуску.

Зйомка може ускладнюватися тим, що об’єкт по-
трібно вести через фотоапарат. Цей прийом ще на-
зивають «зйомка в проводку». Знімаючи об’єкт, що 
рухається, ви ведете фотоапарат за ним. Наприклад, 
фотографування гоночного автомобіля. У складній 
макрозйомці це зробити ще важче і тут потрібне пев-
не тренування. Розглянемо фото 5: мурашка стала 
на задні лапки і затрималася у русі на якусь частку 

секунди. Цей момент був вдало використаний, хоча 
об’єктив фотоапарата до того вів мурашку одну або 
дві хвилини, не відриваючись від неї. Були й інші 
знімки, але обраний був саме цей.

Фото 6: мурашка біжить по корі дерева; фотогра-
фування з проводкою; лівий лікоть руки при зйомці 
упирається в стовбур дерева.

Фото 7: мурашка на шматочку гранітного каме-
ню; при фотографуванні лівий лікоть руки упираєть-
ся об землю.

фото 5

фото 6

фото 7
Складна макрозйомка – це, передусім, трену-

вання і терпіння. Тривалі незручні пози фотографа, 
в яких він знаходиться, знімаючи об’єкт, що цікавить 
його, дуже напружують тіло і вимагають фізичної 
підготовки.

СОЛОВЙОВ Г.В., керівник гуртка 
«Фотонатуралісти» Полтавського обласного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
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