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ний
Взимку птахи у буквальному сенсі 
стають ближчими до нас. Холод 
і голод жене їх до наших домівок, 
де пернатим легше знайти їжу 
й придатну схованку. З лісу до 
містечок злітаються синички, сойки, 
дятли, чижі, зеленяки тощо. Тому це 
найкращий час для спостереження 
й проведення обліків тих птахів, які 
залишилися зимувати в населених 
пунктах.

Великий зимовий облік 
є наймасовішим заходом для 

вивчення птахів у всьому світі. 
Традиція обліковувати птахів 
народилася в 1900 році в США, коли 
редактор орнітологічного журналу 
Bird-Lore Френк Чепмен запропонував 
новий спосіб Різдвяного полювання 
– з біноклем в руках замість зброї. 
За його закликом 26 осіб вперше 
провели цей день поруч із птахами, 
підгодовуючи їх та спостерігаючи за 
ними. Так облік птахів розпочався 
в США, а незабаром ініціативу 
підтримали Канада, Латинська 
Америка, Карибські та Тихоокеанські 
острови.

У цій зимовій події можуть брати 
участь усі охочі, адже кожному під 
силу занотовувати кількість і види 
птахів, побачених протягом години 
біля годівниці на подвір’ї, в міському 
саду, сквері чи міській водоймі.  

• Коли відбувається Великий зи-
мовий облік птахів?

Традиційно Великий зимовий облік 
птахів проходить щорічно в останні 
вихідні (останню суботу та неділю) 
січня. Цьогоріч він пройде 28–29 січня.  
• Де спостерігати птахів під час 

Великого зимового обліку?
У дворі будинку, в саду, на 

шкільному подвір’ї, у міському парку, 
тобто в межах населеного пункту, 
адже головна мета цього обліку 
– порахувати чисельність птахів 
і з’ясувати, які саме види залишилися 
зимувати поряд з нашими домівками.
• Як правильно рахувати птахів 

під час Великого зимового обліку?
Проводьте облік протягом однієї 

години. Рахуйте види і кількість по-
бачених птахів. Наприкінці годинного 
обліку зафіксуйте найбільшу кількість 
кожного виду птахів, яких ви одночас-
но спостерігали в будь-який час протя-
гом цієї однієї години (не враховуй-
те птахів, що пролітають садом).

Важливо! Не підраховуйте всіх по-
бачених птахів, оскільки деякі з них 
можуть повертатися до вашого саду 
кілька разів протягом години спо-
стережень.
• У яку пору дня найкраще 

проводити Великий зимовий об-
лік птахів?

Птахи найактивніші вранці. 
Якщо вести облік в цю пору дня, 

є змога побачити й нарахувати більше 
видів птахів.
• Як повідомити про спо-

стереження?
Свої спостереження надсилайте 

на адресу Українського товариства 
охорони птахів (http://birdlife.org.
ua/Kontakti) або скористайтеся спе-
ціальною онлайн-анкетою (http://
birdlife.org.ua/Anketa-Velikiy-zimoviy-
oblik-ptahiv).

Щороку завдяки даним, надісланим 
учасниками з усіх куточків країни, 
Українське товариство охорони птахів 
знає, які саме види птахів найчастіше 

зустрічаються взимку в населених 
пунктах. Великий зимовий облік птахів 
дає також можливість спостерігати 
за цікавими явища в пташиному світі. 
Звісно, що ці результати не можуть 
дати точної відповіді, скільки саме 
птахів зимує в українських містах 
і селах, але завдяки зібраним даним, 
можна щороку відстежувати потенційні 
зміни й дізнаватися, чи перегукуються 
вони з результатами наукових 
досліджень, зроблених професійними 
орнітологами.

Розалія КРАСІВСЬКА

В Аргентині роблять сонячні колектори  
із плАстикоВих пляшок

Корисне застосування викинутим плас-
тиковим пляшкам знайшли в Аргентині. 
У невеликому містечку поблизу столиці 
з пляшок почали виготовляти сонячні 
колектори, завдяки яким люди нарешті 
отримали доступ до гарячої води, пише 
Еuronews.

За деякими даними, близько третини 
жителів Аргентини живуть за межею бід-
ності. Майже у п’ятої частини населення 
немає в будинках водопроводу. Подолати 
ці труднощі людям допомагає організа-
ція «Sumando Energias», що за два роки 
створила 36 великих сонячних колектори з відходів. Це не лише покращило 
місцеву екологію, а й забезпечило роботою місцеве населення.

Для спорудження сонячних колекторів використовують пофарбовані у чор-
ний колір порожні пластикові пляшки і навіть картонні упаковки з-під молока. 

Аргентина стала першою латиноамериканською країною, що сприйняла по-
літику так званого «нульового сміття». Мова йде про якомога ширшу переробку 
як органічних, так і неорганічних відходів виробництва.

В перу розробили еко-лАмпу,  
якА прАцює зА рАхунок життєдіяльності рослин
У віддалених районах Перу, особливо 

в сільській місцевості на території тро-
пічних лісів, чимало жителів країни ще 
й досі відчувають нестачу електроенергії, 
або й зовсім живуть без неї. 

Команда дослідників університету 
«Ingenieria y Tecnologia» (UTEC, Перу) 
вирішила зробити свій внесок для вирі-
шення цієї проблеми, представивши «лам-
пу-рослину» – альтернативну поновлюва-
ну систему генерування енергії (йдеться 
у офіційному повідомленні UTEC). 

Plant Lamp представляє собою наповнену землею дерев’яну коробку, в якій 
дійсно можна вирощувати, приміром, кімнатні рослини. При цьому до однієї із 
сторін такої коробки приєднана світлодіодна лампа.    

Лампа працює за рахунок життєдіяльності особливого типу бактерій 
«geobacter», які окислюють поживні речовини в ґрунті, вироблені зростаючими 
в ньому рослинами. Цей процес сприяє виробленню електроенергії, яку вловлю-
ють електроди, що розміщені в ґрунті.

Накопичена у невеликому акумуляторі енергія здатна протягом двох годин 
щодня живити «рослинну лампу».

Науковці сподіваються, що в майбутньому уряд Перу погодить виділити кош-
ти на створення хоча б однієї партії таких ламп, які частково зможуть вирішити 
енергетичну проблему перуанських селищ.

студенти розробили «сонячну» розетку,  
що кріпиться нА Вікно

Випускники Samsung Art and Design 
Institute нещодавно представили на 
Dubai Design Week прототип «розумної» 
розетки, що дозволяє живити гаджети 
енергією сонця, передає Хайтек.

«Сонячну» розетку можна прикріпити 
до будь-якого вікна – замість звичних 
кріплень на її зворотному боці знахо-
диться сонячна панель. Розетка оснаще-
на батареями ємністю 1000 mAh і пов-
ністю заряджається за 5–8 годин. Цієї 
енергії вистачить для зарядки різнома-
нітних дрібних гаджетів чи, наприклад, світлодіодних ламп.

Найбільше уваги у своїй розробці студенти приділяли її дизайну. Тому вони 
планують збільшити ємність і зменшити час зарядки «сонячної» розетки. Якщо 
їм вдасться подвоїти показники своєї розробки, вона стане корисним і ефектив-
ним девайсом там, де є проблеми з електрикою, зокрема на природі.

киянин стВориВ прототип «розумної» теплиці
Киянин Володимир Козеровський ство-

рив прототип «розумної» теплиці, яка готує 
живильний розчин для рослин з правильно 
збалансованим вмістом рівня кислотності 
(pH) добрив та керує процесом поливу.

Проект комплексної системи управління, 
яка складається з кліматичного контролера, 
розчинного вузла і системи оповіщення про 
надзвичайні ситуації, отримав нагороду і гро-
шовий приз в номінації «Найкраще техноло-
гічне рішення» на Всеукраїнському конкурсі 
інноваційних агропроектів «AgroChallenge», 
який проходив в рамках V Фестивалю інно-
ваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016», передає AgroPortal.ua. 

Як зазначає Володимир Козеровський, «розумна» теплиця дозволяє програ-
мувати полив за часом або залежно від показників датчиків вологості ґрунту. 
«Система управляється з будь-якого мобільного пристрою, а один технолог 
може обслуговувати одночасно кілька об’єктів», – наголошує киянин. 

Розробка дає можливість не тільки управляти всіма процесами в теплиці, 
а також проводити віддалений моніторинг, збирати аналітику і, як наслідок, про-
гнозувати збільшення врожаю, добиватися максимальної ефективності бізнесу, 
розповідає Володимир Козеровський.

Наразі прототипи «розумної теплиці» вже тестуються на декількох об’єктах, 
а авторська команда покращує систему, виходячи з побажань перших спожи-
вачів. Розробники системи впевнені, що розробка буде користуватися попитом 
у власників дрібних тепличних комплексів, невеликих господарств, оранжерей, 
зимових садів і теплиць приватного сектора.

Підготувала Ольга ІЛЬКІВ (Фото http://ecotown.com.ua)
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ВЧИМОСЯ ДОГЛЯДАТИ ЗА БАНАНОМ

АЕрОЗОЛІ В ПОВІТрІ

що Ви знАєте про Аерозолі? 
Часто першою асоціацією, яка приходить на думку, є балончик з лаком 

для волосся чи дезодорантом. Насправді в науці слово «аерозолі» має дещо 
інше значення: це сукупність завислих в повітрі дрібних (розміром до 10 мкм) 
твердих або рідких частинок. Яскравим прикладом такого явища є мряка, коли 
в повітрі знаходяться дрібні краплинки води, які поступово конденсуються чи 
осідають. 

Саме слово «аерозолі» походить від грецького слова aer –  повітря та ні-
мецького solе – колоїдний розчин. Джерела аерозолів можуть бути різнома-
нітними: як штучними, наприклад викиди від транспортних засобів, заводів, які 
спалюють вугілля, так і природними, наприклад виверження вулкана чи мор-
ський бриз. 

роль АерозоліВ
Незважаючи на свій невеликий розмір, аерозолі відіграють важливу роль 

в житті людини і природних процесах. Надмірна кількість аерозолів у повітрі 
може негативно впливати на здоров’я людини. Наприклад, таке явище, як смог 
у великих містах чи промислових центрах, може викликати алергічні реакції, 
подразнення слизової оболонки чи приступи бронхіальної астми. Люди, які пра-
цюють в шахтах, кар’єрах, збагачувальних фабриках, можуть страждати від 
специфічних захворювань, пов’язаних із вдиханням пилу тої чи іншої породи 
(силікоз, антракоз). Отже, аерозолі впливають на якість повітря і дослідження 
їх вмісту в атмосфері має важливе значення для людини.

Аерозолі впливають і на наш клімат. Вони розсіюють та поглинають сонячне 
випромінювання, а також впливають на формування хмар. Так звані білі аеро-
золі розсіюють енергії більше, ніж поглинають. Вони також формують краплин-
ки води, які менші за ті, що зустрічаються в хмарах (наприклад, інверсійний 
слід літака). Чорні аерозолі в основному поглинають сонячне випромінювання 
і нагрівають атмосферу Землі на локальному рівні. Вони також перешкоджають 
формуванню хмар. Через усі ці різнонаправлені ефекти навіть кліматологи не 
до кінця розуміють роль аерозолів у кліматі.

 А як же аерозолі впливають на хмари? Як ми знаємо, хмари формуються 
при конденсації водяної пари в атмосфері. Необхідною умовою цього проце-
су є наявність ядер конденсації – частинок, навколо яких може формуватися 
краплинка. Роль таких ядер конденсації виконують аерозолі. Отже, аерозолі 
в повітрі – це необхідна умова при формуванні хмар.

рАдіАційний бАлАнс землі
Усі ці вищеназвані явища загалом впливають на радіаційний баланс Землі. 

Радіаційний баланс Землі – це баланс між енергією, що надходить із сон-
ця, вихідною довгохвильовою енергією і відбитою короткохвильовою енергією 
з Землі. Він залежить від різноманітних факторів: висоти сонця над горизонтом, 
альбедо, а також прозорості атмосфери і хмарності. Хмари мають двоякий 
ефект. З одного боку вони відбивають частину сонячної енергії, що надходить 
(це називається «ефектом парасольки»), а з іншого – вони також переви-
промінюють частину довгохвильового випромінювання з Землі. Це явище нази-
вають парниковим ефектом. Зазвичай ці явища збалансовані, однак в останнє 
сторіччя людська діяльність призвела до того, що парниковий ефект починає 
посилюватися.

Аерозолі і супутники
Для того, щоб зрозуміти процеси, які впливають на клімат, та мати мож-

ливість його передбачувати, учені вивчають і досліджують хмари та аерозолі. 
Одним із методів збору даних є супутникові спостереження. Існує ціла плеяда 
супутників на орбіті Землі, які досліджують хмари, аерозолі та інші атмосферні 
показники (CALIPSO, CloudSat, Parasol, Aqua тощо). Ці місії допомагають 
дізнатися більше про розмір, форму, географічне розташування хмар, вплив 
аерозолів на хмари і їх розподіл, переміщення аерозолів, вплив білих і чорних 
аерозолів, взаємозв’язки між різними процесами. 

як допомогти Вченим досліджуВАти Аерозолі?
Будь-які супутникові дані потребують підтвер-

дження наземними спостереженнями. Учні, які за-
ймаються за програмою GLOBE, допомагають уче-
ним отримати цю інформацію. Спостерігаючи за 
хмарами та досліджуючи кількість аерозолів у пові-
трі, ви можете не лише дізнаватися більше про пого-
ду та про якість повітря, але і допомагати науковцям 
вивчати зміну клімату. Оптична товщина аерозолів 
в повітрі вимірюється за допомогою спеціального 
приладу – сонячного фотометра. Як швидко за-
бруднення, спричинене пожежами в Росії, дістанеть-
ся решти країн Європи? Як переміщуються частин-
ки після виверження вулкана? Це можна дізнатися, 
ставши учасником Європейської кампанії з дослідження аерозолів, та разом 
з учнями з інших країн розпочати вивчати дослідження цих надзвичайно цікавих 
частинок та явищ. Забруднення повітря має одну особливість: у якій країні воно 
б не відбувалося, наслідки будуть відчутними для всіх. Чим більше даних спо-
стережень ми маємо, тим краще можемо розуміти та прогнозувати різноманітні 
явища та процеси.

ПУСТІЛЬНІК Н.В., методист НЕНЦ,  
заступник координатора  

міжнародної науково-освітньої програми GLOBE в Україні

Банан – трав’яниста рослина, а не пальма. 
Корінь такої рослини розташований глибоко під 
землею і має кулясту форму. Листя банана, дуже 
щільно прилягаючи один до одного, утворює 
псевдостебло, з якого згодом з’являється 
суцвіття. Після плодоношення псевдостебло 
відмирає, а на його місці виростає нове. 
Кореневище банана в землі може жити до 40 
років, постійно випускаючи нові відростки, які 
продовжують цвісти і приносити плоди.

Розмножуються банани насінням, прикореневими 
відростками і діленням кореня. Банани, які ми ку-

пуємо в магазині, без насіння і розмножуються тільки 
вегетативним способом. Банани, які розмножуються 
насінням, зазвичай не вживають у їжу, оскільки все-
редині плоду дуже багато насіння, а м’якоті практич-
но немає, та й на смак вона не дуже. Їх розводять 
переважно з декоративною метою. Тому, якщо ви 
вирішили виростити банан, краще всього відправи-
тися в квітковий магазин і пошукати насіння бананів, 
призначені для вирощування в домашніх умовах. Як 
правило, це адаптовані для квартир сорти рослин, 
що досягають у висоту не більше 1–1,5 м і вже на 
другий рік життя можуть порадувати вас хоч і кри-
хітними, але все ж справжніми, соковитими та аро-
матними плодами.

Банан – дуже вимоглива рослина і вирощувати 
його в домашніх умовах важкувато. Тому якщо ви 
впевнені, що зможете створити для нього відповід-
ні умови (стабільна температура повітря впро-
довж всього року, постійна вологість повітря 
(близько 70%) і повноцінне освітлення), то може-
те сміливо приступати до діла.

Чим більший відросток банана ви посадите, тим 
менше вам прийдеться чекати першого врожаю: вже 
на 1–3 рік він зможе вас здивувати квітами та пло-
дами. Тут все залежить від розмірів відростка і до-
тримання сприятливих для нього умов вирощування.

Садити банан потрібно в листовий ґрунт (з-під 
ліщини, липи або ж акації). До ґрунту потрібно 

додати трішки органічних добрив, деревного вугілля 
і річкового піску. На дно горщика обов’язково треба 
покласти дренаж, а потім уже ґрунт.  При кожній на-
ступній пересадці висаджувати банан потрібно тріш-
ки глибше, ніж він зростав до цього. Для банана до 
20 см заввишки підійде горщик близько 2,5–3 л, 
а рослині більше 50 см буде краще в горщику на 
15–20 л. Але не висаджуйте маленьку рослину у ве-
ликий горщик, оскільки це призводить до поганого 
росту і навіть загибелі.

Поливати банан потрібно рідко, але рясно. Вода 
для поливу має бути відстояною і теплою – до 
+ 25 °С. Якщо в зимовий час в приміщенні температу-
ра буде близько + 18 °С, то поливати треба ще рідше, 
ніж зазвичай, щоб уникнути загнивання коренів.

У зимовий період банан удобрюють один раз 
на місяць, навесні і літом – один раз на тиждень. 
Підживлення можна вливати тільки у вологий ґрунт, 
щоб не обпалити коріння.

Банан – теплолюбна рослина. При температурі 
нижче + 16 °С він перестає рости. Якщо все ж таки 
це сталося, пересадіть його в більший горщик, за-
безпечте додаткове освітлення і простежте за темпе-
ратурою в приміщенні.

Розміщувати в кімнаті банан потрібно на вікні 
або ближче до вікна. Найкраще підійдуть південні, 
східні і південно-східні вікна, в крайньому випадку, 
західні. На північній стороні неможливо буде домог-
тися гарного росту і плодоношення без застосування 
додаткового підсвічування. Влітку банан можна ви-
нести на засклений балкон або в сад під тінь дерев. 
Восени його потрібно заздалегідь занести в при-
міщення, оскільки через прохолодну погоду листя 
може пожовтіти, внаслідок чого на плодоношення 
доведеться довго чекати.

Плодоношення починається при появі 13–17 
великих листків. При цьому в центрі листя з’явля-
ється бутон фіолетово-червоного кольору, який, 
розквітаючи, починає поступово витягуватися вниз. 
Таке квітування продовжується півроку або й  рік, 

у результаті якого верхні банани дозрівають, а ниж-
ні ще квітують.

Щоб банан гарно ріс, можна  спушувати навко-
ло нього ґрунт.  Для вдалого вирощування також 
краще берегти рослину від протягів і прямих соняч-
них променів. Корисним для рослини буде й обпри-
скування його листя. Влітку обприскують щодня, 
а взимку – один раз на тиждень.

Любов ШТУРМАК,
завідувач лабораторії квітникарства

Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді 
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ДОГЛЯД ЗА ПрОБЛЕМНОю шКІрОю
Хоча би раз у житті кожна людина виявляла 
на тілі прищі або вугрі. Вони виникали без 
суттєвих для цього причин (як здавалося б), 
псуючи настрій та природну красу. Як боротися 
із подібним явищем та що впливає на появу 
небажаних висипів? Спробуємо розібратися.  

Виникнення ВугріВ
Коли на тілі з’являються вугрі, виникає логіч-

не запитання: «Що спровокувало їх виникнення?». 
Причин може бути декілька: 
• підлітковий вік (гормональні перебудови в ор-

ганізмі);
• жирна шкіра;
• часті стреси;
• неправильне харчування;
• слабкий імунітет тощо. 
Будь-яка з них [причин] призводить до утворення 

та «розквіту» вугрів, а також прищів. 
Детально про причини та наслідки подібних 

утворень розповість косметолог Валентина Сисоєва 
(http://instagram.com/kosmet_olog_kiev). 

Думка фахівця
Вугрова хвороба найчастіше вражає шкіру 

в юнацькому віці. За статистикою, тільки 10% під-
літків вдається «пережити» перехідний вік, зберігши 
чисту шкіру. Вугровою хворобою страждає до 80% 
населення у віці від 12 до 25 років, і приблизно 
30–40% осіб – у віці 25 років. 

Вугрі засмучують і деморалізують людей 
будь-якого віку, а підлітки, які взагалі схильні нада-
вати особливе значення зовнішності, можуть година-
ми прискіпливо роздивлятися власне відображення 
в дзеркалі, вишукуючи недоліки. Давайте докладні-
ше розглянемо особливості цього захворювання.

Акне (вульгарні вугрі) – хронічне захворюван-
ня шкіри, що є результатом гіперпродукції шкірного 
сала і закупорки гіперплазованих сальних залоз із їх 
подальшим запаленням. 

* Суть процесу закупорювання
Коли шкіра надмірно жирна, пори сальних залоз 

відкриті. З навколишнього середовища у них потра-
пляє пил та бруд, що призводить до закупорювання. 
Після цього на верхньому шарі шкіри виникають ву-
грі (пробки).

Виникнення ВугріВ і ВугроВої Висипки
У виникненні акне бере участь велика кількість 

послідовних метаболічних змін у сальній залозі й на-
ростаючих пошкоджень всього сально-залозистого 
апарату. У цьому процесі виділяють чотири послі-
довні етапи:

1) підвищення продукції шкірного сала;
2) посилення зроговіння в протоках сальних за-

лоз (гіперкератоз – надмірне потовщення рого-
вого шару епідермісу);

3) діяльність патогенних мікроорганізмів (мікро-
організми, які можуть спричинити захворювання 
людини, тварини і рослини);

4) запалення сальної залози (залози шкіри, се-
крет яких служить жирової мастилом для во-
лосся і поверхні шкіри).

Вугровий висип може не супроводжуватися за-
паленням, тоді на шкірі ми бачимо чорні або білі 
крапки – комедони.
як утВорюються чорні крАпки – комедони?

Виникнення комедонів проходить у дві стадії.
Стадія 1

Щільне скупчення шкірного сала, мертві клітини 
і мікроби закупорюють протоки волосяного фоліку-
ла, іншими словами, пори, призводячи до утворення 
мікрокомедону.

Стадія 2
Із плином часу мікрокомедон зростає. Коли по-

стійна продукція шкірного сала і мертвих клітин 
створює відповідний тиск, комедон проривається. 
Накопичене сало, мертві клітини і мікроби потрапля-
ють на поверхню епідермісу. При контакті з повітрям 
цей конгломерат піддається окисленню, набуваючи 
темного забарвлення. Так з’являється чорна цятка, 
яка може досягати приблизно 1 мм у діаметрі. Якщо 
чекати, що вона зникне природним шляхом, знадо-
биться в середньому 1,5 року.

Вугрі тА зАпАлення
Крім того, що чорні цятки псують зовнішній ви-

гляд людини, кожна з них здатна перетворитися 
на прищ.

Запалені форми вугрової висипки – це вже сер-
йозніше. Запалення можуть бути різними за роз-
мірами і тяжкістю. Важкі форми вугрової висипки 
особливо часто зустрічаються у юнаків і можуть за-
кінчуватися глибокими рубцевими дефектами, тому 
комедони потрібно своєчасно видаляти.

нАслідки зАкупорки фолікуліВ
Наявність сальної пробки призводить до серйоз-

них наслідків. Зокрема, від постійного розтягуван-
ня стінки фолікула (пори) втрачають еластичність. 
Мікром’язи, що відповідають за тонус гирла фолі-
кула і своєчасну евакуацію сала, атрофуються, і ми 
бачимо жирові кісти та досить глибокі «кратери» 
[чашкоподібне, конусоподібне заглиблення, округла 
западина] на місці колишніх комедонів.

Сальна пробка є чудовим живильним середови-
щем для мікроорганізмів, у якому може утворитися 
запалення. Складні форми вугрової висипки можуть 
призвести до глибоких рубцевих дефектів. 

лікуВАння Акне
Сьогодні існує безліч методів лікування:
• ензимна дерматологічна косметика з  індивіду-

альною рецептурою;
• хімічний пілінг;
• механічне чищення;
• мезотерапія;
• лазерна терапія;
• апаратні методи.

прищі. причини Виникнення
Сальні залози (glandulae sebaseae) – залози 

шкіри, секрет яких служить жировим мастилом для 
волосся і поверхні шкіри, під’єднані до волосяних 
фолікулів (від латинського folliculus –мішечок – 
різноманітні утвори в організмі людини й тварин, 
що мають вигляд мішечка або пухирця), виро-
бляють секрет, який виводиться через протоки на 
поверхню шкіри для її «змащення». Коли протока 
залози закупорюється, виникає запалення, оскільки 
секрет не може вийти назовні. 

Дещо про причини виникнення прищів та, 
зокрема, зв’язок цього процесу з харчуванням 
розповість дієтолог Світлана Давидова (https://
vk.com/id322472496).

Думка фахівця
Уживання в надмірній кількості булочок, спецій 

і різних солодощів може призвести до появи прищів 
або нездорового вигляду шкіри. Дуже часто причи-
ною акне стає саме любов до солодощів. Позбутися 
їх допоможе дієта, а також правильне та збалансо-
ване харчування. Між появою прищів і неправильним 
харчуванням прямого зв’язку немає, однак, впоряд-
кувавши систему харчування, можна значно поліп-
шити стан шкіри. 
• Риба
Вона є необхідним елементом правильного хар-

чування. Жир, який у ній міститься, допомагає орга-
нізму нормально функціонувати, зокрема, завдяки 
йому шкіра має здоровий вигляд.
• Морква та інші овочі з великим вмістом 

вітаміну А
Вони необхідні для підтримки шкіри в нормаль-

ному стані. Також слід включити у свій раціон овочі 
з великим вмістом клітковини, наприклад, капусту. 
• Волоські горіхи та мигдаль
У цих продуктах міститься велика кількість віта-

міну Е, який живить шкіру корисними мікроелемен-
тами та надає їй здорового вигляду. 
• Вода
Вона зволожує шкіру та допомагає підтримувати 

її в гарному стані. Для помітного ефекту потрібно 
вживати 1,5–2 літри чистої рідини на добу. 

лікуВАння тА профілАктикА прищіВ
Для того, щоб знешкодити прищ, потрібно з’ясу-

вати, чому він виникає. Зробити це в домашніх умо-
вах не вдасться, тому відразу потрібно звернутися 
до лікаря. Якщо ж прищі з’являються на тілі періо-
дично, можна спробувати позбутися їх самостійно. 

По-перше, слід виключити з раціону харчування 
шоколад, фастфуд, майонез, чіпси, сухарі, каву, ко-
ка-колу, газовані напої. 

По-друге, спати на ідеально чистій постільній бі-
лизні. Це стосується і матраца.

По-третє, щодня вживати 2–2,5 л чистої води, 
не беручи до уваги соки та компоти. Якщо вони не 
приготовлені самостійно, а придбані в маркеті, від 
них краще відмовитися.

Також потрібно знати, що видавлювати прищ 
навіть чистими руками, попередньо протерши його 
спиртом, не можна. Це може призвести до його 

запалення чи зараження шкіри. Якщо прищ дуже 
болить, його можна протерти розчином борної кис-
лоти, яка продається в будь-якій аптеці. Ця рідина 
присушить прищ і не дозволить йому «розцвітати».

У мережі можна натрапити  на статті, де при-
щі рекомендують змащувати зубною пастою. Але 
чи безпечно це? Беремо будь-яку пасту і читаємо її 
склад. У мене – LACALUT white, якою я користую-
ся щодня:
• лактат алюмінію;
• натрію фторид;
• динатрію пірофосфат;
• тетракалію пірофосфат;
• пентанатрію трифосфат.

Розглядаємо перший компонет – лактат натрію 
(Е327 умовно безпечна добавка) – додається в зуб-
ну пасту, щоб зупинити кровоточивість ясен (проти-
запальний ефект). Однак алюміній має  здатність 
гарно всмоктуватися й осідати в організмі, найбіль-
ше – в мозку, призводячи до погіршення пам’яті, по-
рушення рухової функції, дефіциту кальцію тощо.

Ідемо далі. Натрію фторид (Е110, дозволена для 
використання) – використовується в зубній пасті 
для боротьби з карієсом та його попередження. 
Однак часте його використання й вживання призво-
дить до флюрозу та як наслідок – втрати зубів. 

Динатрію пірофосфат – хімічна добавка Е450 
(дозволена для використання). Основне її завдання 
покращувати консистенцію продукту, його зовнішній 
«товарний» вигляд та відтягувати процес окислю-
вальних процесів. Може викликати розлад шлунку, 
призводити до дисбалансу фосфору й кальцію в ор-
ганізмі, остеопорозу (захворювання скелету).

Тетракалію пірофосфат – хімічна добавка Е450v, 
яка входить до групи пірофосфатів (за дією схожа 
до Е450, дозволена для використання).

І наостанок – пентанатрію трифосфат – добавка 
Е451 (дозволена для використання) використову-
ється як стабілізатор смаку, регулятор кислотності, 
фіксатор кольору, антиоксидант. Завдяки цій добав-
ці на полицях магазинів з’являються сухі супи, ма-
каронні вироби, рибний фарш, сиропи, шоколадна 
глазур, свіжа та заморожена риба, торти та кекси. 

Розглянувши всі компоненти зубної пасти, при-
ходимо до висновку, що наносити її на запалену ді-
лянку шкіри небажано. Адже ніхто не знає, як саме 
відреагує на такий склад ваша шкіра. Тим паче, що 
один із компонентів «умовно безпечний».

Беручи до уваги, що прищі та вугрі виникають на 
тілі з різних причин, ми рекомендуємо вам не вида-
ляти їх самостійно. Також звертайте увагу на те, що 
ви їсте та п’єте, не економте на косметиці, особливо 
це стосується тонального крему та крему для шкіри 
обличчя. Не намагайтеся втілювати в життя поради, 
які розміщені на сумнівних сайтах та не замайтеся 
самолікуванням!

Будьте здорові!
Тетяна ГЕЛЕТЮК

http://ua.today/

ht
tp

:/
/

ta
bl

et
ki

.p
p.

ua
/



Адреса редакції:
04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, НЕНЦ
Тел./факс 430-0260
Тел. 430-0064, 430-2222
www.nenc.gov.ua
E-mail: nenc@nenc.gov.ua

Надруковано  
в ТОВ  

«Нова Реклама».
Підготовлено  

до друку
01.12.2016

Реєстраційне свідоцтво КВ № 22094-11994Р від 16.05.2016
Рукописи не рецензуються й не повертаються. 
Деякі матеріали друкуються в порядку обговорення.
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів.

Газету можна придбати за адресою: 
м. Київ-74, вул. Вишгородська, 19, НЕНЦ

Засновники: 
Міністерство освіти і науки України, Наці-
ональний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді (НЕНЦ)

Головний редактор: Володимир Вербицький
Редактор: Ольга Ільків
Відповідальний секретар: Олександр Кузнєцов
Літературне редагування: Ольга Ільків

ЩО ЗА ДИВО ЦЕЙ КВАрЦ?!
Світ навколо нас змінюється... Перед нами 
постійно відкривається стільки всього 
прекрасного і цікавого. Навряд чи знайдеться 
школяр, який не знає про існування прекрасних 
мінералів і виробів з них. А вже про те, що 
«друзі дівчат – діаманти», відомо всім!

А чи знаєте ви про чарівність скромного кварцу? 
І чому прикраси з цього каменю так цінували 

в стародавні часи?
По-перше, кварц багатоликий: молочний кварц 

має білий колір, льодяний – сіро-блакитний, ци-
трин – жовтий, моріон – чорний, аметист – фіоле-
товий. І це далеко не повний список. Наприклад, без-
барвний прозорий кварц стародавні люди називали 

«навіки замерзлим», «льодом, що не тане», тобто 
ототожнювали його з водою! І не випадково!

Виявляється, у кварцу і води ідентична структура 
і абсолютно виняткова спільна властивість: накопи-
чувати в собі енергію космосу, а потім, вібруючи, 
віддавати її в навколишній простір. Ось чому кварц 
в жіночих прикрасах лишнім ніколи не буде.

Але це ще не все: якщо поглянути на графіки ві-
брацій води і кварцу, легко можна побачити, що піки 
коливань збігаються, але вони різної сили. У мо-
мент їх збігу виникає дуже сильний (в рази!) викид 
енергії, який і отримує людина, що носить прикра-
си з кварцу, адже волога на нашій шкірі є завжди, 
а особливо тоді, коли хвилюємося.

Отже, прикраси – це насамперед не символ ба-
гатства і влади, а захист і підтримка. Тоді легко зро-
зуміти, чому саме жінки прикрашають себе гарними 
і могутніми мінералами – саме в них, у жінок, висо-
ке призначення – виносити дитину і дати їй життя, 
зберегти і розвинути це життя в повноцінну і пре-
красну людину.

Так краса врятує світ, чи не так?

СТАДНИЧЕНКО Дар’я,
учениця 11-правового класу

КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»

МОЛОЧНИЙ КВАРЦ

ЦИТРИН

РОЖЕВИЙ КВАРЦ

МОРІОН

АМЕТИСТ

ГОЛУБИЙ КВАРЦ

ЛЬОДЯНИЙ КВАРЦ

ДИМЧАСТИЙ КВАРЦ

КВАРЦ РУТИЛОВИЙ (ВОЛОСАТИК)

Нині у всіх на устах інформація про шкідливість 
продуктів у сучасному світі. А на нас, 
старшокласників, велика відповідальність. 
Найперше – перед собою за своє майбутнє: 
треба наполегливо вчитися. Але треба і мати 
здоров’я для досягнення мети.

З перших тижнів навчання в одинадцятикласників 
починаються шалені дні: школа, репетиторство, 

підготовчі курси. А коли ж думати про здоров’я? 
Адже організм втомлюється і йому потрібен час на 
відновлення. Крім того, ми хочемо гарно вигляда-
ти, мати красиве волосся, чисту шкіру, міцні кістки. 
А для цього треба споживати молочну продукцію, 
багату на Кальцій, Фосфор та Магній. А як же впев-
нитись у натуральності сиру чи сметани?

З п’ятого класу ми знаємо, як визначити вміст 
крохмалю в тому чи іншому продукті (крапну-
ти йодом і колір зміниться на синій). А саме 

крохмалем замінюють натуральні інгредієнти в бага-
тьох продуктах.

З курсу хімії ми знаємо, що це одна із якісних реак-
цій. Тож кожен з нас для захисту свого здоров’я може 
використовувати свої знання на практиці, виконавши 
в домашній лабораторії (на кухні) досліди.

Якісна реакція йоду на крохмаль в цьому досліді 
показує, що сир з правої сторони – від чесного ви-
робника, бо він натуральний, а сир з лівої сторони – 
від виробника, який нас дурить і псує наше здоров’я.

Будьте уважні до свого здоров’я і до шкільних 
предметів, які піклуються про нас.

В шкільних науках немає нічого зайвого!
СТАДНИЧЕНКО Дар’я,

учениця 11-правового класу
КЗ «Педагогічний ліцей Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»

ЯК НЕ ДАТИ СЕБЕ ОБДурИТИ?


