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27 ВЕРЕСНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ

СОЛОДКЕ НЕ ЗАВЖДИ ШКІДЛИВЕ

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

ний

У нашій країні День туризму заснував у 1998 році 
другий Президент України Л. Д. Кучма. Мета 

цього свята – активна пропаганда туризму, розви-
ток та зміцнення зв’язків між народами різних країн 
та висвітлення внеску туризму в економіку світової 
спільноти. 

Туризм в сучасному розумінні як масове явище 
і широкодоступна можливість здійснення подорожі 
виник порівняно недавно, на початку минулого сто-
ліття. Стрімко набираючи обертів, це явище стало 
настільки популярним, що туризмом в тій чи іншій 
мірі стало займатися переважна більшість людей, 
особливо в розвинених країнах і країнах, що роз-
виваються. 

Поняття туризму почало швидко обростати спе-
цифічними термінами, визначеннями, галузями і на-
прямками. Наприклад, залежно від мети подорожі 
туризм поділяють на спортивний, діловий, освітній, 
пізнавальний (екскурсійний), любительський (мис-
ливський, рибальський), кулінарний тощо. А залеж-
но від засобів пересування – на пішохідний, лижний, 
автобусний, автомобільний, авіаційний, велосипед-
ний, водний, залізничний, комбінований і т. д. 

Популярність туризму пояснюється дуже просто: 
це вигода в усіх напрямках. Він не тільки сприяє 
процвітанню і благополуччю туристичних регіонів, 
активно підтримує високий рівень культурного зба-
гачення, яке отримують мандрівники в процесі здійс-
нення своєї поїздки, а й дає величезний заряд ба-
дьорості.

Свято відзначається у більшості країн світу ось 
уже понад 30 років. У цей день проходять зльоти 
туристів, святкові заходи і фестивалі, присвячені ту-
ризму та туристичному бізнесу. Люди, які працюють 
у цій сфері, влаштовують нам відпустки, екскурсії, 
туристичні тури тощо. Але День туризму – це свято 

не тільки тих, хто працює в цій сфері, а всіх, хто 
хоч раз відчув себе в ролі мандрівника, вибираю-
чись з буденної суєти в ліс, на поле, на берег річки, 
озера, на море чи курорт, а також в інші місця, на 
які так багата наша улюблена земля. 

Розалія КРАСІВСЬКА

Це свято в 1979 році встановила Генеральна 
асамблея Всесвітньої туристичної організації 
в місті Торремолінос (Іспанія).

Мед – продукт, який широко відомий своїми 
властивостями. Продукт бджільництва дуже со-

лодкий і калорійний, але, не дивлячись на це, він 
є найкращим замінником цукру. Наявність глюкози 
і фруктози в складі меду робить продукт незамін-
ним для людей, які хворіють на цукровий діабет. До 
речі, завдяки цьому його можна сміливо вживати як 
десерт, навіть під час дієти. Це єдиний натуральний 
продукт, який на всі 100% засвоюється організмом 
людини, тобто він не вимагає енергії на розщеплен-
ня, а відразу потрапляє в кров.

Секрет меду і його властивостей слід шукати саме 
в складі: вода (15%); вуглеводи: фруктоза, глюко-
за, сахароза, мальтоза (80%); білки: амінокислоти, 
ензими (0,5%); жири (0,2%); вітаміни: А, B, PP, C, 
D, E, H, K; мінерали: кальцій, фосфор, калій, натрій, 
магній, залізо, цинк; органічні кислоти: мурашина, 
глюконова, масляна, щавлева, молочна; фітонциди; 
ацетилхолін (гормон росту).

До речі, слід зауважити, що мед складається 
з 300 компонентів. І близько третини з них ще на-
віть не мають назви. Вчені б’ються над вивченням 
цих невідомих мікроелементів, виводячи гіпотези 
про присутність у складі революційного компонента, 
здатного побороти навіть паличку Коха.

ЛікуваЛьні вЛастивості меду
Бджолиний нектар практично універсальний, 

коли мова йде про його лікувальні властивості. Його 
використовують як імунозміцнюючий, антивірусний, 
протизапальний, ранозагоюючий, заспокійливий, се-
чогінний та протимікробний засіб. Цей перелік мож-
на продовжувати довго.

Існує багато різновидів бджолиного нектару. 
Кожен сорт має свою «родзинку». Наприклад, за-
пашний аромат липового меду не просто потішить 
ваші рецептори, але й позитивно впливатиме на 
роботу органів дихання. Він вважається найбільш 
ефективним у боротьбі з кашлем, бронхітом, аст-
мою, ларингітом та подібними захворюваннями.

Гречаний мед має насичений темний відтінок. 
Багато хто вважає його непривабливим, однак саме 
це свідчить про високий вміст мікроелементів і амі-
нокислот. Даний сорт, без перебільшення, можна 
назвати одним з найбільш корисних. Його рекомен-
дують при серцево-судинних, стоматологічних та 
дерматологічних захворюваннях.

Соняшниковий мед є рекордсменом за вмістом 
глюкози, що робить його надзвичайно поживним. 
Його рекомендують для відновлення після травм або 
операцій, а також в якості природного допінгу для 
спортсменів.

Мед із суцвіть акації здійснює протимікроб-
ний ефект поруч з іншими видами. Він відомий 
завдяки своїй універсальності: допоможе як при 
звичайній застуді, так і при серйозних захворю-
ваннях, наприклад, виразці шлунка. Даний сорт 
можна вживати навіть тим, хто страждає на цу-
кровий діабет.

Ріпаковий мед унікальний за своїм складом, який 
характеризує високий вміст бору. Він ефективний 
для відновлення кісткової тканини, а також нор-
малізує роботу щитовидної залози. Крім того, мед 

(Початок. Продовження на стор. 2)

27–28 серпня цього року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
спільно з Спілкою пасічників України провели фестиваль молодого меду. Метою фестивалю 
було проведення широкомасштабної еколого-просвітницької кампанії щодо ролі бджіл 
і продуктів бджільництва в сільському господарстві та житті людини, турнірні змагання юних 
пасічників, обмін досвідом, вдосконалення професійної майстерності та практичних навичок 
юних бджолярів. Такі фестивалі дуже важливі для кожного з нас, адже всі ми з дитинства 
чули, що мед корисний, а от чого він корисний і які хвороби лікує – не всі знаємо. Тому 
давайте прямо зараз дослідимо склад натурального меду і вивчимо його корисні властивості.
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з ріпаку рекомендується вживати жінкам у період 
клімаксу.

Квітковий мед увібрав в себе як аромати числен-
них суцвіть, так і їх корисні властивості. Тому вжи-
вання цього сорту гарантує вам підвищену ефектив-
ність профілактики та процесу лікування.

Візьміть собі за звичку вживати хоча б по чайній 
ложечці натурального десерту кожен день. Повірте, 
мед і його корисні властивості допоможуть зберегти 
молодість і здоров’я вашого організму протягом до-
вгих років! Звичайно, не забувайте про якість, інак-
ше вживання неякісного продукту може негативно 
вплинути на ваше самопочуття.

Як вибрати мед?
Купівля меду стає дуже складним рішенням на тлі 

збільшення обсягів фальсифікованого продукту. Ось 
і сьогодні кожна господиня, вирушаючи на ринок 
або в магазин, задається питанням: як вибрати мед?

Зараз ми розповімо вам, як відрізнити натураль-
ний товар від «цукрових» й «розтоплених» підро-
бок. Існує кілька непохитних правил, які допоможуть 

вам викрити шахраїв. Отже, при покупці бджолиного 
нектару звертайте увагу на наступні фактори:

консистенЦіЯ
Нещодавно викачаний мед повинен бути рід-

ким. Але, з плином часу, він неодмінно піддаєть-
ся кристалізації, як кажуть у народі, «загусає». 
У кожного сорту цей термін «достигання» різний: 
від трьох тижнів (соняшниковий) до п’яти місяців 
(акацієвий). Соняшниковий мед викачують напри-
кінці літа, тому якщо побачите в грудні на прилавку 
рідкий мед, то не варто його купувати.

структура
Як правильно обрати мед може підказати на-

віть одна його ложка. Якісний продукт буде стікати 
плавно протягом декількох секунд. Безперервний 
струмок, що складається своєрідною «книжечкою» 
– характерна риса «правильного» бджолопродукта. 
Розведений або незрілий «мед» буде текти швидко, 
миттєво і розпливатиметься по поверхні.

коЛір
Тут все дуже просто. Натуральне й виглядає при-

вабливо. Мед повинен мати характерну однорідність. 

А різні вкраплення сторонніх відтінків можуть свід-
чити про домішки. Також варто сказати, що нату-
ральний мед ніколи не блистить. Блиск появляєть-
ся, коли хитрі продавці гріють мед на водяній бані, 
через що він втрачає свої лікувальні властивості 
і накопичує шкідливу речовину – канцероген мети-
лфурфурол.

ЗаПаХ
Приносячи мед до вулика, бджоли дарують йому 

запашний аромат рослин, з яких він був зібраний. 
Фальсифікований товар, якими б майстерними не 
були виробники, не зможе цим похвалитися.

Всі ці критерії вибору допоможуть Вам зорі-
єнтуватися, але не зможуть дати точної гарантії. 
Найпростішою відповіддю на питання «як вибрати 
мед» стане офіційна підтверджувальна документа-
ція. Попросіть продавця показати вам сертифікат 
якості або будь-яке інше свідоцтво, яке допоможе 
упевнитися в натуральності товару, що купується. 
Пам’ятайте: ви маєте на це повне право.

Підготувала Ольга ІЛЬКІВ  
(джерело: http://sviymed.com/ukr) 

26 липня 1946 року, через рік після Другої 
світової війни, яка завдала нашій країні ве-

личезних людських і матеріальних втрат, нанесла 
руйнівної шкоди природі України, за ініціативою 
видатних українських письменників – Максима 
Рильського, Михайла Чабанівського, вчених 
Академії наук України та Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка – академі-
ків Миколи Гришка, Дмитра Третьякова, Миколи 
Холодного, Бориса Чернишова, Петра Погрібняка 
та інших Рада Міністрів УРСР ухвалила історичне 
рішення: утворити Українське товариство охоро-
ни природи.

Основна місія Товариства – охорона 
й відтворення сприятливого для життя навко-
лишнього природного середовища, збереження 
здоров’я українського народу, здійснення про-
світницької діяльності, захист екологічних прав 
громадян, організація й участь у заходах по охо-
роні природи, раціональному використанню при-
родних багатств, реалізація екологічної політики 
України.

Товариство має розгалужену систему об-
ласних, міських, районних та інших організацій 
в усіх регіонах і краях, що об’єднують близько 
2 млн. громадян. 14 всеукраїнських наукових сек-
цій, до яких входять провідні вчені та експерти, 
працюють над вирішенням проблем охорони на-
вколишнього природного середовища міст і сіл 
країни, переходу до сталого розвитку. Працює 

20 Будинків природи в Києві та областях, сотні 
кімнат і куточків природи у первинних осередках. 
Однією з ефективних форм роботи з населенням 
є навчання через мережу народних університетів 
«Природа».

Товариство щорічно видає власний 
«Екологічний календар», згідно з яким проводить 
більше 50 масових природоохоронних акцій. Має 
широку інформаційну мережу – видає газети, 
книги, збірки, буклети, тематичні та аналітичні ма-
теріали, присутнє у глобальному інформаційному 
просторі.

За 7 десятиліть членами Товариства на бла-
годійних засадах зроблено дуже багато до-
брих справ для природи, людей і всієї України. 
Виховано цілі покоління у дусі поваги до найкра-
сивішої у світі рідної природи.

Тож у ці ювілейні дні хочу привітати усіх вас, 
ваших рідних і близьких з 70-річчям Українського 
товариства охорони природи, подякувати героям, 
які боронять нашу державу і природу, побажати 
стійкості і єдності у боротьбі за волю і краще 
життя, перемоги, миру і гармонії в суспільстві, до-
бра, достатку і благополуччя кожній родині і кож-
ній людині нашої України.

З повагою
Василь ШЕВЧУК,  

голова Українського товариства  
охорони природи

(Продовження. Початок на стор. 1)

Липовий мед  
http://sviymed.com/ukr

Соняшниковий мед  
http://honeyshop24.com/sunflowerhoney

Ріпаковий мед  
https://www.rawartisanhoney.com

Квітковий мед  
http://paseka-eremina.ru/cvetochnyy-med/

Гречаний мед  
http://sviymed.com/ukr

Акацієвий мед  
http://www.ebay.com



ЧОМУ КОМАРІ КУСАЮТЬ НЕ ВСІх?
Деякі люди є нездоланною 
спокусою для комарів, у той час як 
запах інших відштовхує кровососів.

Кожна людина виділяє піт з визна-
ченою сумішшю речовин, кожна 

з яких має свій запах. Деякі з цих 
речовин, наприклад молочна кисло-
та, приваблюють кусючих комах. Але 
ж є люди, яких не кусають? Ймовірно, 
вони виділяють аромати, що маскують 
запахи, які приваблюють комах. «Це 
маскування часто дуже ефективне про-
ти комарів», – пояснює Джеймс Логан, 
що проводив дослідження разом із 
Джоном Пікетом у Ротамстедському 
Дослідницькому інституті. «Ці корисні 
хімічні речовини, ймовірно, природно 
присутні в поті у всіх, але деяким по-
щастило більше за інших», – говорить 
Логан. Більше того, ті ж самі речови-
ни відштовхують і тропічних комарів 
виду Aedes aegypti, що поширюють 
в Африці і Південній Америці жовту 
лихоманку, і мокреців, що тероризу-
ють західне узбережжя Шотландії.

кровососам  
надаЛи воЛю

Вчені взяли за основу відомі дані 
про те, що комах приваблює запах тіла, 
і дослідним шляхом спробували з’ясу-
вати, як реагують комарі на людей зі 
схожим і різним набором генів, пише 
«Моя планета». В ході дослідів кома-
рам було дозволено покусати 18 іден-
тичних та 19 неідентичних пар близню-
ків. Кожна пара одночасно просувала 
руки в Y-подібну аеродинамічну трубу, 
в кінці якої в резервуарі перебували 
у великій кількості комахи. Далі вчені 
спостерігали, як комарі атакують руку 
кожного з близнюків. Як і припускали 
дослідники, комарі кусали ідентичних 
близнюків з однаковою прудкістю – їх 
рій розподілявся рівномірно по руках 
одного і другого учасника, що воло-
діють однаковими генотипами. А ре-
зультати для неідентичних близнюків, 
які володіють різною сукупністю генів, 
відрізнялися: комарі розподілялися по 
їх руках нерівномірно, явно віддаючи 
перевагу комусь одному. На думку до-
слідників, результати їх експериментів 
говорять про те, що привабливість лю-
дини для комарів обумовлюється спад-
коємними генами, що відповідають за 
запах тіла. Надалі вони сподіваються 
з’ясувати, які саме гени, залучені в цей 

процес, що в майбутньому допомо-
же розробити нові способи боротьби 
з комарами, які є переносниками не-
безпечних хвороб.

Окрім генетики, яка на 85 відсо-
тків відповідає за нашу привабливість 
для комарів, є ще кілька цікавих фак-
тів про те, чому деякі з нас здають-
ся цим крихітним вампірам особливо 
«смачними»:

тиП крові
Як показали дослідження, не всі 

групи крові є для комарів однаково 
цінними. Люди з першою групою крові 
притягують до себе в два рази більше 
комарів, ніж ті, у кого друга. А третя 
група по апетитності для комах знахо-
диться десь посередині.

Крім того, як ми вже згадували, за-
лежно від генів, через шкіру 85 відсо-
тків людей виділяються речовини, за 
якими комарі і визначають, яка кров 
смачніша. Інші 15 відсотків, хто таких 
речовин не виділяє, не представляють 
для комарів великого інтересу, неза-
лежно від групи крові.

вугЛекисЛий гаЗ
Ще один привабливий фактор 

– вуглекислий газ, що виділяється 
при диханні. Комар може вловлювати 
його на відстані 50 метрів за допомо-
гою спеціального органу – так званого 
«максилярні Щупика». Ті, хто видихає 
більше вуглекислого газу (зазвичай 
це більші люди), привертають до себе 
більше комарів. Тому дітей, в цілому, 
комарі кусають менше, ніж дорослих.

ФіЗичні вПрави  
і обмін речовин 

Комарі знаходять своїх жертв за 
молочною кислотою, сечовою кисло-
тою, аміаком та іншими речовинами, 
що виділяються нашим організмом ра-
зом з потом. Привертає увагу комарів 
і підвищена температура людського 
тіла, тобто інтенсивні заняття спортом 
можуть зробити вас для цих комах 
значно апетитнішими.

Шкірні бактерії
Результати проведеного в 2011 році 

дослідження говорять про те, що пев-
ні типи бактерій, що живуть на шкірі 
людини, теж впливають на її привабли-
вість для комарів. У той же час з’ясо-
вано, що навіть велика кількість бак-
терій приверне менше уваги комарів, 

якщо ці бактерії відносяться до безлічі 
різних типів. Цим може пояснюватися 
особлива пристрасть комарів до щи-
колоток і ступень: там мешкає більше 
життєстійких бактерій.

Пиво
Дослідники запевняють, що навіть 

одна баночка пива здатна підвищити 
привабливість людини для комах. Це 
може бути пов’язано як і з виділенням 
з потом етанолу, так і з підвищенням 
температури тіла.

вагітність
Кілька досліджень підтвердили, 

що вагітних жінок комарі кусають 
вдвічі частіше, ніж інших. Це пов’яза-
но з двома чинниками: вони видиха-
ють приблизно на 21 відсоток більше 
вуглекислого газу і температура тіла 
у них теж трохи вища.

коЛір одЯгу
Це може здатися абсурдним, але 

комарі знаходять людей не тільки за 
запахом, але і за кольором. Чорний, 
синій і червоний чомусь приваблю-
ють їх більше за інші, принаймні, 
згідно з висновками ентомолога 
з Університету Флориди Джеймса Дея.

А чи знали ви, що не всі комарі 
кусаються?

Самці комарів проводять свої дні, 
мирно попиваючи квітковий нектар. 
Самки теж не проти поласувати нек-
таром, але перед тим, як відкласти 
яйця, самкам деяких видів комарів 
необхідно напитися теплої крові, тому 
що в ній містяться у великій кілько-
сті амінокислоти – будівельні блоки 
білків, які необхідні для повноцінного 
розвитку яєць. Насмоктавшись крові, 
самка може відкласти близько 100 
яєць. Якщо самку позбавити кров’яно-
го раціону, то вона все одно відкладе 
запліднені яйця, але їх буде не більше 
десяти, а частіше тільки одне.

Коли комар пролітає мимо нашого 
вуха, ми чуємо дзвінке гудіння – це 
звук від роботи крихітних комариних 
крилець. Вчені вважають, що дзиж-
чання приваблює особин протилежної 
статі. Отже, зробивши м’яку посадку 
на поверхню шкіри людини, комар 
легенько постукує хоботком по ній, 
наче стукає в двері. Хоботок комара 
більше схожий на рило. Потім, підняв-
ши волосисту губу, комар акуратно 
встромляє у шкіру свій порожнистий 

усередині стилет. У пошуках крові ко-
мар своїм хірургічним інструментом 
намацує дрібні вени і капіляри. Процес 
насичення кров’ю триває менше хви-
лини. Перш ніж почати смоктати кров 
через соломку, комар вводить в неї 
спеціальну речовину, яка попереджає 
її згортання (щоб кров не згорнулася, 
поки комар її смокче). Комар може 
проковтнути в чотири рази більше кро-
ві, ніж важить сам. В кінці кривавого 
комариного обіду його шлунок неймо-
вірно роздутий. Якщо поспостерігати 
за самкою, яка обідає на вашій руці, 
то до кінця обіду кров буде просвічу-
ватися через стінки її живота.

Краще, звичайно, не спостерігати 
за комарем, а не дозволити йому ла-
сувати вашою кров’ю, адже він разом 
зі слиною може занести вам в кров ін-
фекцію. Найсерйозніша хвороба, яку 
переносять комарі – малярія. У світі 
(переважно в країнах з тропічним 
кліматом) малярією страждають 300 
мільйонів людей. Насмоктавшись крові, 
самка комара виймає з проколу свою 
трубку і відлітає. Якщо це був ваш пер-
ший у житті комариний укус, то ви вза-
галі нічого не відчуєте і ніколи не діз-
наєтеся, що вашою кров’ю пообідали. 
Але якщо це не перший контакт з ко-
маром, то організм вже став чутливим 
до білків, які містяться в його слині, 
тому місце укусу буде набрякати і свер-
біти, тобто появиться алергічна реакція.

Як було б добре в лісі або на бере-
зі без комарів! Але комар, це частина 
біоценозу і відіграє у ньому дуже важ-
ливу роль. Звичайно, в наш час вчені 
намагаються знищити ті види комарів, 
жіночі особини яких п’ють людську 
кров і тим самим преносять різнома-
нітні віруси. Але паралельно з цим 
точаться дискусії щодо наслідків таких 
дій. Але це вже інша історія…

Ольга ІЛЬКІВ

Після останнього льодовикового періоду, коли тун-
дри й степи Європи перетворилися на ліси, коні 

Пржевальського переселилися на території Азії. Там 
з часом з метою випасання домашньої худоби їх 
було витіснено на неврожайні землі Середньої Азії. 
Крім того, на них також активно полювали кочівни-
ки. Всі ці чинники призвели до того, що у природі 
коня Пржевальського востаннє бачили в 1968 році.

Сьогодні ці тварини, на жаль, проживають лише 
під охороною в степах Центральної Азії, в запо-
відниках, заказниках і різних зоопарках практич-
но у всьому світі. В Україні коней Пржевальського 
розводять в заповіднику Асканія-Нова. Також існує 
дика популяція в чорнобильській зоні відчуження.

У минулому коні Пржевальського населяли від-
криті степи та напівпустелі, тримаючись невелики-
ми табунами в 5–15 голів. На чолі такого табуна 
завжди стояв дорослий жеребець, що активно його 
захищав та мав виключне право паруватися зі своїми 
кобилами. Якщо інший дорослий жеребець намагав-
ся збити собі табун, між ним і власником табуна 
спалахувала жорстока бійка. Хто перемагав, той 
і керував табуном. Але, незважаючи на абсолютну 
владу жеребця-ватажка, факти підтверджують, що 
табун на пошуки їжі водила переважно досвідчена 
старша кобила.

Велику частину часу доби коні Пржевальського 
проводять у пошуках їжі. Вони їдять степові зла-
ки, гілки і листя чагарників, взимку дістають траву 
з-під снігу. Як правило, найбільш активними тварини 
є вранці і ввечері. Вдень вони намагаються відпочи-
вати на височинах з гарним оглядом території. Від 

спеки або від сильного холоду коні Пржевальського 
рятуються, стаючи в коло. Таким самим способом 
вони захищаються і від хижаків.

Кінь Пржевальського вважається предком до-
машніх коней, але деякі дослідники припускають, 
що обидві форми коня походять від спільного виду 
– тарпану, який нині вже є вимерлим, а їхній подаль-
ший розвиток відбувався абсолютно незалежно один 
від одного. Тому коні Пржевальського лише зовніш-
нім обрисом нагадують звичних для нас сучасних 
скакунів. Вони поєднують у собі риси коня і осла. 
Це досить невеликі тварини, які важать близько 350 
кілограм і мають зріст у холці в середньому 130 сан-
тиметрів. У них щільне кремезна тіло, ноги невисокі 
і коротка, але дуже потужна й широка шия. Спина 

також широка, міцна, має добре виражений круп. 
Забарвлені вони в піщаний колір, мають характерну 
темнішу смугу вздовж спини. Монгольською мовою 
цей кінь має назву «тахи», що означає жовтий кінь. 
Кінцівки у них темні, грива коротка та стояча, хвіст 
при основі (тобто ріпиця) без довгого волосся.

Кінь Пржевальського – лише один з багатьох 
інших «останніх» представників живих істот, які по-
требують нашої людської опіки, «розумного втру-
чання» у «природний відбір». І якщо ми є одними 
з тих, хто належить до виду Людина Розумна, то такі 
впливи – це Наша Доля і Наш Обов’язок!

Наталія СІЧКА, 
вчитель біології

ОСТАННІЙ З ДИКИх КОНЕЙ – КІНЬ пРЖЕВАЛЬСЬКОгО
З кожним днем залишається все менше живих 
представників диких предків рослин та тварин. Під 
загрозою зникнення є й останній з диких коней – 
кінь Пржевальського (Equus ferus przewalskii). 
Його названо на честь знаменитого дослідника 
Центральної Азії Н.М. Пржевальського, який 
відкрив цю тварину для світу в 1879 р.

http://discoverkherson. com. ua/images/askania/as2. jpg
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ФОТОгРАФ-пОЧАТКІВЕцЬ.ЧАСТИНА 5
ПРАВИЛО ТРЕТИН

Правило третин вважається однією з найбільш 
корисних композиційних технік у фотографії, 
яка працює для будь-яких типів знімків 
і завжди допомагає створити привабливіше 
і збалансованіше зображення.

Цей композиційний прийом придуманий в кінці 
XVIII століття і спочатку застосовувався в живо-

писі. Правило третин припускає, що фотограф по-
думки накладає на зображення сітку, що складаєть-
ся з двох горизонтальних і двох вертикальних ліній 
(фото 1). Потім важливі елементи композиції роз-
міщуються вздовж цих ліній або в точках, де вони 
перетинаються.

http://radymo.pp.ua
Фото 1

Правило третин – сітка. Важливі елементи (бу-
диночок та межа між землею і деревами) розта-
шовані уздовж ліній і на перетині (фото 1).

Сенс в тому, що композиція, зміщена від центру, 
має велику візуальну привабливість і виглядає при-
родніше, ніж якщо об’єкт зйомки поміщений прямо 
в центрі кадру. Крім того, це спонукає фотографа 
творчо підійти до використання негативного просто-
ру (вільного простору навколо об’єкта зйомки).

Фото без використання правила третин 
http://photo-mandry.com.ua/

Фото із використанням правила третин
http://photo-mandry.com.ua/

ПрикЛади ФотограФій  
За ПравиЛом третин

Універсальність правила третин дозволяє засто-
совувати його до будь-якого об’єкта. Нижче наведе-
ні приклади ефективного використання цього підхо-
ду на знімках різних типів.

 http://radymo.pp.ua
Фото 2

У випадку з пейзажними фотографіями (фото 2) 
прийнято, щоб лінія горизонту проходила через 
центр кадру, але так ви ризикуєте отримати «роз-
ділений надвоє» знімок. Краще розмістити гори-
зонт уздовж однієї з горизонтальних ліній сітки. 
Спробуйте додати ще який-небудь цікавий, напри-
клад дерево (фото 2), і розмістіть його в кадрі згід-
но з правилом третин. Так ви створите на фотогра-
фії природний композиційний центр, точку фокусу.

http://radymo.pp.ua
Фото 3

Непогана ідея – розмістити людину з однієї сто-
рони кадру (фото 3). Так з’явиться вільний простір 
і ви покажете, що оточує цю людину, і фотогра-
фія більше не буде схожа на «їх розшукує полі-
ція». Увага глядача найчастіше звернена на очі лю-
дей на світлині. Тому зробіть так, щоб у кадрі вони 
знаходилися на перетині ліній сітки, складеної за 
правилом третин – так фотографія отримає чітку 
точку фокусу.

http://photo-mandry.com.ua/
Фото 4

Коли об’єкт зйомки на фотографії розміщений 
по центрі (фото 4), ви все одно зможете засто-
сувати це правило, розміщуючи точку фокусування 
(очі дівчинки на даній фотографії) вздовж гори-
зонтальної лінії та точок перетину з вертикальними 
лініями.

http://radymo.pp.ua
Фото 5

На фотографії під 5 номером основний об’єкт 
розмістили на одному з вузлів сітки, а також уздовж 
вертикальної лінії. За рахунок вільного простору 
зліва внизу світлина виглядає збалансованою та не 
переповненою композиційними елементами.

http://radymo.pp.ua
Фото 6

Вертикальні об’єкти на зразок цього маяка 
(фото 6) теж можуть розділити знімок надвоє. 
Щоб цього уникнути, не розміщуйте їх в центрі 
композиції.

http://radymo.pp.ua
Фото 7

Перед об’єктом залишайте більше вільного міс-
ця, ніж після нього (фото 7). Фотографуючи ру-
хомі об’єкти, розміщуйте їх в кадрі як звичайні, але 
звертайте увагу на напрямок руху. Загальне правило 
таке: перед об’єктом залишайте більше вільного міс-
ця, ніж після нього, щоб було зрозуміло, куди він 
рухається.

використаннЯ редакторів
Правило третин легко застосувати до вже гото-

вих фотографій, обрізавши все зайве (фото 8). Так 
ви зміните позицію важливих об’єктів.

http://radymo.pp.ua
Фото 8

Щоб полегшити вам завдання, в програмах на 
зразок Photoshop і Lightroom є вбудована функція 
«crop guide фоліо». Вона накладає поверх зобра-
ження побудовану згідно з правилом третин сітку, 
яка дозволяє краще прицілитися в процесі обрізання 
фотографії.

ПравиЛа створені дЛЯ того,  
щоб їХ ПоруШувати

Як і будь-яке інше правило (принаймні, фото-
графії), правило третин застосовується не в кож-
ній ситуації. Іноді, порушивши його, можна ство-
рити набагато привабливіший та цікавий знімок. 
Експериментуйте, пробуйте різні варіанти компози-
ції, навіть якщо вони йдуть врозріз з усіма засвоєни-
ми вами «правилами». Проте, перш ніж порушувати 
правило третин, навчіться ефективно його вико-
ристовувати. Тоді ви зможете з упевненістю ствер-
джувати, що йдете на порушення не безпідставно, 
а виключно заради кращої композиції.

Розалія КРАСІВСЬКА


