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НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ ТОЛИ, ПОЛИ ТА НЕПОСИДЬКА

Ніколи ти не є занадто юний, щоб допомогти природі





НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ ТОЛИ, 
ПОЛИ ТА НЕПОСИДЬКА

Ніколи ти не є занадто юний, щоб допомогти природі



Кілька слів про книгу

Перед вами казкові розповіді про дивовижні пригоди відважних мандрівників: Толи, Поли та 
Непосидька. Разом з ними запрошуємо вас до активних дій на захист природи. До справ, які можуть 
змінити ваше подвір’я, будинок, а можливо й цілий регіон. Кожна казка розкриває мінімум одну із 
сімнадцяти Цілей сталого розвитку.

Завітавши з Толою, Полою та Непосидьком до Словаччини, ви дізнаєтесь про труднощі, з якими 
стикається найбільша прісноводна риба Європи – білуга. Познайомившись з метеликом Сонцевичкою, 
зрозумієте, скільки видів комах може зникнути, коли ми втратимо луки, повні квітів та різних трав. 

Мандруючи Чехією, ви дізнаєтесь, наскільки важливе значення мають дерева, чагарники та водойми 
для підтримання вологості ґрунту. Також ви зустрінете там пані Бджолу, яка покаже вам, у яких різних 
цікавих місцях живуть дикі бджоли. 

У Польщі дізнаєтесь, як правильно сортувати сміття та організувати екологічний патруль. 
Сподіваємось також, що ви, натхненні активною захисницею природи Гретою Тунберг, долучитеся до 
глобального руху дітей та молоді проти зміни клімату на планеті.

Цілі сталого розвитку – це дуже важливий план дій, прийнятий президентами, науковцями та 
компаніями усього світу щодо покращення життя на землі. У 2015 році ці авторитетні люди, 
представляючи майже усі країни планети, домовились зробити усе можливе, щоб у світі не було голоду, 
щоб люди мали гідну працю, щоб були захищені тварини та рослини, а світ ставав кращим. 

17 Цілей сталого розвитку будуть реалізовані, якщо і ми з вами закладемо свої цеглинки у позитивні 
зміни. Кожен з нас, дорослий чи маленький, дівчинка чи хлопчик, інженер чи вчитель, може зробити 
щось елементарне, щоб життя було безпечним, здоровим та справедливим для всіх. 

Ви також можете багато зробити! Не вірите? Почитайте казки і переконайтеся в тому!
Закликаємо вас розмірковувати над прочитаним, мислити критично. Радимо задавати питання та 

шукати відповіді на них. Сподіваємось, казки підкажуть вам, що ви можете зробити, щоб позитивно 
вплинути на навколишнє середовище.

Ви також можете багато про що запитати у нас! Завітайте, будь ласка, на портал tuptuptup.org.pl, де 
знайдете багато захоплюючих ідей, цікавих ігор, веселих та мистецьких заходів за темою казок.
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Літо поволі добігало кінця.
Непосидько, Тола і Пола сиділи на пляжі і насолоджувалися останнім теплом. 

Вони занурювали лапки у пісок, уявляючи себе русалками. Пересипаючи пісок, 
вони час від часу знаходили якісь «скарби».

– О! Дивіться, кришечка! – радісно вигукнув Непосидько. Він підкинув її, 
кришечка високо злетіла у повітря і приземлилась просто на новий русалчин хвіст 
Толи. Не минуло й хвилини, як Тола знайшла стару лопатку. Вона одразу  
ж заходилась загортати в пісок хвіст і лапи Непосидька.

– Тепер ти вже не вийдеш. Залишишся на пляжі назавжди! Я тебе замурувала! – 
пожартувала Тола.

ЕКОПАТРУЛЬ
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– А то що таке, ні ! – Непосидько підскочив, легко вивільнивши ноги з піскового 
полону, швидко повернувся до Толи, щоб оббризкати її водою. Та підхопилась  
і почала втікати.

– Не доженеш мене! – вигукнула.
– А я тебе таки зловлю! Побачиш!
Песик весело стрибав через піщані горбочки і наздоганяв Кицю. Відстань між 

ними зменшувалась, песику залишалось тільки простягнути лапку, щоб спіймати 
подругу. Раптом Непосидько зачепився за щось тверде і... бум! Упав і розпластався 
на увесь зріст.

– Ойо-йой! А-у-у-у! А це що таке? – скрикнув Песик. – Як боляче!
Він потрапив лапкою у порожню банку з-під арахісу. 
– Я поранився! Ну хіба можна так смітити? Адже цей пляж схожий на 

величезний смітник!
Кришка, лопатка, ще й ця банка!
Непосидька вже перестало забавляти сміття, розкидане на пляжі.
Кульгаючи, він повернувся до Поли. І тільки збирався спокійно полежати, як 

раптом Сова схопила їх за лапи і потягнула донизу.
– Ховаймося! Монстр! – вигукнула вона.
Друзі попадали обличчями просто у пісок. Згодом поволі попіднімали голови 

і розліпили засипані піском очі. До них наближалась якась страшна потвора. 
Пола мала рацію! Це був дійсно монстр. До них наближалося якесь чудовисько, 
що випливло з морських глибин. Воно було схоже одночасно на тюленя, птаха та 
восьминога.
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– Тікаймо! – прошепотіла Тола. Але було вже пізно. Коли страховисько 
опинилося за кілька кроків від наших друзів, Пола і Непосидько підскочили  
і почали голосно кричати, махати крилами і лапами.

– А-а-а-а!!! Не підходь! Не чіпай нас!!! А-а-а-а!
Виглядали вони трохи кумедно, бо були з ніг до голови у піску і ледве 

відкривали запорошені очі.
Ви не повірите, що відбулося далі! Побачивши наших переляканих друзів, 

монстр зупинився. І замість того, щоб дихати вогнем і вбивати поглядом, як 
василіск, він похнюпив голову і заплакав.

– Допоможіть мені, будь ласка... Я зовсім не страхопуд якийсь...
Друзі не одразу його почули. Однак, зрозумівши, що чудовисько не збирається 

на них нападати, вони перестали кричати і здивовано перезирнулися. Нарешті до 
них дійшли слова цієї дивної морської істоти.

– Ти не монстр? Тоді хто ти? – нерішуче запитали вони.
– Я тюлениха Клара. Мені потрібна ваша допомога, тому й вибралася на берег.
Клара підійшла ближче і тихим захриплим голосом розповіла свою історію:
– Кілька днів тому, коли я ловила рибу, потрапила у щось жахливе. Якась 

річ застрягла у мене на шиї і зняти її неможливо. Через те не можу ловити 
риб, тому що вони мене бачать ще звіддалік і тікають раніше, ніж я намірилась 
їх наздогнати. Крім того, я не можу нормально говорити, тому що у мене 
перетиснуте горло. Чи можете мені допомогти? 

Аж тоді, коли тюлениха розповіла свою історію, все стало зрозумілим. Те, що так 
налякало Полу, Толу та Непосидька, був не страшний пташиний дзьоб, а шматок 
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пластику, що завісився на шиї Клари. Зблизька це виглядало як швейцарський 
сир, але насправді це був пластиковий тримач для банок чи пляшок.

– Бідна тюленихо! – стурбовано мовила Тола. – Звісно, ми тобі допоможемо!
Друзі негайно звільнили Клару з пастки, в яку вона потрапила.
Тюлені не можуть бути довго на березі у компанії інших тварин. Тому Клара 

обняла кожного і, хоч була дуже вдячна за допомогу, стрімко пірнула у глибини 
Балтійського моря, здалеку помахавши на прощання хвостом.

Історія Клари дуже стурбувала приятелів.
– Ми повинні щось зробити, – твердо промовила Пола. – Не можна, щоб сміття 

потрапляло у воду і через це бідні тварини задихаються і не можуть плавати.
– Ти маєш рацію, – погодився Непосидько. – Якщо всі почнуть кидати сміття де-

небудь, замість того, щоб його сортувати, то це призведе до катастрофи.
– Але що ми можемо зробити? – задумались друзі. 
– Маю ідею! – провила Пола і попрямувала до відпочинкового будинку.
Майже всю ніч друзі щось малювали, вирізали та клеїли. Над ранок, поки всі ще 

спали, вони повернулися на пляж. Щось розвішували і розставляли. 
Що це було? 

Зранку відпочиваючі дізналися про це.
«Білий – для скла, блакитний – для паперу»;
«Жовтий – для пластику, коричневий – для біовідходів»;

ЧИ ХОЧЕТЕ ПРИЄДНАТИСЬ 

ДО НАС? 

ЕКОПАТРУЛЬ!
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Білий – для 
скла

Запрошуємо волонтерів  
в Екопатруль!

 Блакитний – 
для паперу

«Ви хочете бути в Екопатрулі? Тож допоможіть нам!»;
«Запрошуємо волонтерів в Екопатруль!».

На всіх стендах для оголошень були розвішані плакати з інформацією, які друзі 
якраз і виготовляли вночі. Гасла підказували, для якого виду сміття призначений 
той чи інший контейнер. Друзі також запрошували дітей долучатися до 
Екопатруля. Усіх бажаючих запросили на зустріч. Але це було ще не все.

Кожних 100 метрів стяли смітники у п’яти різних кольорах! На жовтому був 
малюнок пластикової пляшки та металевої банки. На біло-зеленому контейнері – 
малюнок скляної пляшки. На блакитному Пола намалювала газету – позначка для 
паперу. На коричневому – шкірка банана, а на чорному – «інше». Усі, що зранку 
прийшли на пляж, спочатку здивовано читали інформацію, а потім схвально 
кивали головами. 

Опівдні відбулося зібрання Екопатруля. Тола, Пола та Непосидько роздали 
всім дітям помаранчеві хустки та свистки. Екопатруль мав підтримувати порядок 
на пляжі. Якщо хтось із патрульних помічав, що відпочиваючий закопує сміття 
в пісок чи викидає його у невідповідний кошик, він повинен попередити 
порушника свистком та розповісти, чому настільки важливо правильно сортувати 
побутові відходи. 

Який це був день! Кожних п’ять хвилин з якогось боку пляжу лунав свисток.
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– Агов! Якщо закопати серцевину яблука в пісок, яблуня з нього не виросте. 
Будь ласка, викиньте недогризок в біоконтейнер! – гукала ведмежаті, яке хотіло 
позбутися залишків яблук, чотирирічна білочка. 

– Шановна пані! Кошик не магніт. Він сам по собі не притягне металеві 
кришечки з піску. Будь ласка, викиньте кришки від пляшок у жовтий контейнер! – 
інструктував Непосидько, коли побачив, що якась пані згортає пляжний килимок, 
з якого випадали на пісок пляшкові кришечки, і вдавала, що не помітила цього.

– Ей, ей! Пластиковий пакет – це не риба, нехай він не пливе у море! – 
вигукувало оленятко, побачивши, як двоє дітей намагалися поліетиленовим 
мішечком зловити рибу. А коли пакет порвався, залишили його у воді і подалися 
на пляж.

Екопатруль протягом дня відкопував і те сміття, яке відвідувачі пляжу 
позалишали у попередні дні. Спочатку дорослі були збентежені галасом, який 
створили малюки. Такі малі, а такі голосисті! Свистять і свистять, ніби не можна 
прибирати тихо. Але наприкінці дня, коли пляж був вичищений, усі аплодували  
і вітали Екопатруль.

– Хороша робота! – дякували навіть ті, що не раз «випадково» залишали на 
пляжі соломинки від коктейлів, серветки чи інше сміття.

Екопатруль пишався собою. Вся команда волонтерів не могла дочекатися, 
поки приїде сміттєвоз і його персонал побачить, скільки побутових відходів 
відсортовано. Чекали до вечора. Побачивши світловий сигнал вантажівки, вони 
аж підстрибували з радості. Усі були впевнені, що їм подякують! Але можете собі 
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уявити їхнє здивування, коли вантажник Гервазі підійшов до контейнера  
з пластиком, зазирнув до середини і гукнув своєму напарнику:

– Змішані відходи. Забирай, Рисю!
Потім він відкрив по черзі контейнери для скла та паперу і скомандував так 

само:
– Змішані відходи. Забирай, Рисю!
– Що!? Як це? – вигукнув обурений Непосидько. – Ми цілий день сортували 

сміття, а ви хочете усе завантажити як змішані відходи? Але ж тут є позначки: 
синій –для паперу; жовтий – для пластику… 

Він не встиг договорити, бо пан Гервазі відкрив біло-зелений контейнер для скла 
і показав Непосидьку:

– А окуляри та склянку в цьому кошику ти бачиш?
– Так, бачу... Але окуляри і склянка зроблені зі скла!
– Ха-ха! Так, але склянка плавиться при іншій температурі, ніж пляшка, тому їх 

не можна кидати у спільний контейнер. Якщо ми розіб’ємо склянку і віднесемо її 
до відсортованого скла, то нової пляшки не виготовимо. Вона була би настільки 
крихкою, що швидко розбилася б. Склянки та фаянс, тобто тарілки та чашки,  
а також бокали та келихи не можна кидати у бак для скла.

Далі пан Гервазі зазирнув у синій контейнер з папером.
– Тут уже точно немає помилки! – запищав маленький їжачок, двічі 

перевіривши, чи хтось не вкинув у цей контейнер пластик чи скло.
– А мокрі серветки, брудні хустинки і жирний папір після риби бачите?
– Ну... але ж це папір... – зауважив їжак.
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– Так, папір, але мокрий і жирний папір теж не можна викидати у бак для 
паперу. Жирний папір бруднить інший і ускладнює його переробку. Папір 
повинен бути чистим!

Побачивши засмучені обличчя Екопатруля, пан Гервазі змінив тон.
– Слухайте, це чудово, що ви зробили перший крок і почали сортувати сміття. 

Тепер я допоможу вам зробити ще один крок далі. Ми покажемо всім, як 
сортувати відходи правильно, щоб їх можна було використати повторно. Розумію, 
що це виглядає складно, але ви переконаєтесь, що це не так. Разом ми неодмінно 
придумаємо, як навчити інших правильно сортувати сміття.

І всі разом поїхали до відпочинкового будинку.
І знову працювали цілу ніч. Одні щось вирізали, інші малювали, треті 

приносили і виносили контейнери. На кожному контейнері писали і малювали 
перелік того, що саме можна викидати сюди, а що не можна, і що нового можна 
створити зі щойно викинутого сміття.

Наступного дня Непосидько стояв біля одного з кошиків і не міг стримати 
усмішки. Гасло для синього контейнера він придумав сам!

Як ви гадаєте, що смішного він там написав?
Можливо, і ви приєднаєтесь до Екопатруля та організуєте встановлення 

сміттєвих контейнерів у вашому домі, дитячому садку чи на дитячому 
майданчику?
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1 1. Чи знаєш, що…

Дорогі діти, сподіваємось, що пригоди Еко-патруля 
навчать вас правильно сортувати сміття.

Чи знаєте ви, що сміття, не викинуте у смітник, 
створює небезпеку для тварин?

Сміття, що залишилося на пляжі, у парку, в лісі чи на 
тротуарі, нікуди не зникає. Це не листя чи гілочки, які 
швидко розкладаються і перетворюються на здорове 
органічне добриво. Сміття, не викинуте у контейнер, 
залишається доти, поки хтось інший не прибере його. 
Для тварин зустріч із залишеним будь-де сміттям є вкрай 
небезпечною. Тюлениха Клара з нашої казки заплуталася 
в пластиковій упаковці, яка не давала їй дихати і 
рухатися. Птахи сприймають корки, гудзики та інше 
дрібне сміття за їжу. Якщо птах ковтне таку дрібничку, 
вона залишається у його шлунку на усе життя. 
Пластикові корки від пляшок та інші відходи небезпечні 
не тільки для здоров’я, але і для життя тварин.

Чому недостатньо просто викинути сміття у 
контейнер? Чому потрібно правильно сортувати 
відходи?

Якщо ми просто викидаємо сміття у бак, не сортуючи 
його, проблема відходів вирішується тільки частково. 
Сміття перекидається з маленького бака до величезного 
контейнера, а потім транспортується на сміттєзвалище. 
Ми викинули сміття і не побачимо його більше ніколи, 
але не задумуємось над тим, що люди і тварини, які 
живуть і житимуть поблизу сміттєзвалища, будуть бачити 
його протягом сотень років. Так, так... сотні років. Сміття 
не розкладається, як суха гілочка чи листя у саду. Одна 

пластикова пляшка розкладається 100 років, памперс – 
до 250 років.

Якщо ми правильно розсортуємо сміття, його 
можна використати повторно.

Посортований папір, пластик, метал або скло можна 
переробляти і виготовляти нові речі. Наприклад, скляну 
пляшку або скляну банку можна розплавити та 
виготовити нові банки чи пляшки. Сухі аркуші паперу з 
нашими старими малюнками або старі газети можна 
переробити в рулони туалетного паперу чи картон. З 
використаних пластикових пляшок можна зробити нові, 
якщо правильно посортувати сміття.

Пам’ятайте, що найкращі відходи – це ті, 
які ніде не виникають! Найкращим 
виходом є повторне використання речей. 
Подумайте, як можна ще не раз 
використати скляну банку з-під варення, 
перш ніж її покласти у сміттєвий бак для 
скла?

10 місяців 100 років 250 років



Тож як правильно посортувати сміття, щоб його 
можна було використати повторно? Що треба 
зробити, аби пан Гервазі з нашої казки вивіз правильно 
посортоване, а не перемішане сміття? Відповідь 
досить проста. Ми ділимо сміття на 5 основних типів:

ПАПІР
  Викидаємо: аркуші паперу, старі 
газети, рурки від туалетного паперу

  Не можна викидати: масний і мокрий 
папір, паперові та вологі хусточки

ПЛАСТИК ТА МЕТАЛ
  Викидаємо: пластикові пляшки, 
поліетиленові пакети, упаковку від йогурт, 
упаковку від прального порошку, тетрапак

  Не можна викидати: блістери від ліків, 
використані батареї, електронні та 
електричні прилади

СКЛО
  Викидаємо: скляні пляшки та 
банки

  Не можна викидати: фаянс 
(тарілки, горнятка), окуляри, 
віконне скло

БІОВІДХОДИ
  Викидаємо: огризки від яблук, 
шкірку овочів і фруктів, яєчну 
шкарлупу

  Не можна викидати: ковбасу, 
м’ясо, кістки, екскременти тварин, 
яйце без шкарлупи
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Промені ранкового сонця зігрівали схили пагорба, на якому розкинулось велике 
кукурудзяне поле. Легенький вітерець погойдував рівні рядочки рослин. Поле 
належало Мишці Терці, яка мешкала в нірці, викопаній у піску біля підніжжя 
пагорба. 

Як тільки сонячні промені зазирнули в нірку і торкнулися кожушка Терки, вона 
прокинулася, смачно потягнулася і відразу ж визирнула з хатини.

– Ну що ж, на небі немає ані хмаринки, сьогодні, мабуть, знову буде 
немилосердна спека! – засмутилася Мишка. – Якщо й надалі не буде дощу, то не 
буде і врожаю. Навіть короткого дощику було б достатньо, щоб напоїти моє поле.

Незважаючи на те, що день був прекрасним і Терку мали відвідати її друзі 
Тола, Пола і Непосидько, Мишка була невесела. Хоч вона й відклала собі трохи 
зерняток з минулорічного врожаю на «чорну годину», цього дня не снідала. 
Натомість схопила відерко і подалася до струмка. 

У ПОШУКАХ ВОДИ
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– Якщо говорити про дощ, то коли він випадав останнього разу? – роздумувала 
вона, але не могла собі пригадати. – Напевно, дуже давно. 

Коли дійшла до струмка, то побачила лише вузьку смужку каламутної води між 
похилим листям. 

– Це не добре, що води в потоці стає все менше. Якщо так піде далі, то не буду 
мати чим поливати мою кукурудзу, – хвилювалася Терка. 

Мишка набрала води і повернулася на поле. Спочатку підлила найдрібніші 
рослини, і пересохла земля аж зашкварчала. Терка знову повернулася до струмка, 
відчуваючи, як сонце припікає все більше. Знову начерпала води і понесла на поле. 
І так цілий день… Але під вечір струмок обмілів настільки, що набрати хоч трішки 
води вже було неможливо. 

Наполегливо працюючи з самого ранку, Терка й забула про Толу, Полу  
і Непосидька. Повертаючись від струмка, побачила, що друзі уже чекають на неї 
біля її нірки.

– Привіт, Терко! – ще здалеку вигукнула Тола. 
– Привіт, люба Терко! Як довго ми не бачились! – загукали Непосидько і Пола.
Мишка зраділа: як добре було побачити друзів після такого напруженого дня! 

Чашка чаю і щирі розмови з близькими завжди можуть підняти настрій. 

Наступного ранку Теркa визирнула з нори і задумалася, що приготувати своїм 
гостям на сніданок. Але те, що вона раптом побачила, її дуже здивувало. Не могла 
повірити власним очам – хтось викопав якісь ямки на її полі! 

– Непосидьку, це ти поробив ці діри в моїй кукурудзі? – спитала Терка 
Непосидька, що сидів неподалік її ділянки. 
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– Я? Звідки? Я думав, це ти їх викопала. – Непосидько був здивований. 
Мишка підбігла ближче до поля, щоб уважно роздивитися на шкоду. Один, два, 

три... десять дір, наче вулканічні кратери!
– Не досить того, що моя кукурудза висихає, то хтось вирішив її повністю 

знищити! Ті діри пошкодять коріння кукурудзи, і вона вже точно всохне! – 
Мишка була дуже зла. 

Тут вона побачила Дрозда, який намагався знайти хоч якесь зернятко  
у пересохлій землі.

– Гей, Дрозде! – вигукнула Терка. – Ти не бачив, хто поробив ці нори на моєму 
полі? 

Дрозд на мить припинив пошуки їжі і підняв голівку: 
– Ні, не бачив. Я маю власні клопоти, – пропищав і продовжував клювати землю. 
Терка не могла заспокоїтись: 
– Ніхто не має права так поступати! Я позасипаю ці нори і цілий день буду 

пильнувати своє поле! 
Пола, Тола і Непосидько кинулись їй допомагати. Разом копали і носили землю, 

поки не засипали всі ямки. Після спекотного і втомливого дня вони заслужили на 
відпочинок і швидко заснули глибоким сном. 

Зранку Терка визирнула з хатини: поле знову було вкрите численними дірами. 
Ба! Їх було навіть більше, ніж напередодні! А одна яма була така велика, що навіть 
Тола не могла через неї перескочити. 

– Непосидьку, Толо! Ви нічого не чули вночі? – розгубилася Терка. 
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– А що таке? – спитав Непосидько, який ще не бачив нових ямок на полі. – 
Знову щось сталося? 

– Друзі, погляньте самі! – відповіла знервована Мишка. Вони підійшли  
і жахнулися: дивних лунок було ще більше, ніж учора! 

– Чому це хтось таке робить? – дивувалась Тола. 
– Якщо цей хтось так жартує, то це зовсім не смішно, – збентежилась Пола.
Коли друзі оговтались від шоку, Пола вирішила запитати маленького Джмелика, 

який пив сік з польового хвоща: 
– Перепрошую, пане Джмелику! Хтось знищив поле нашої подруги Терки! Ти 

когось тут бачив чи, може, щось чув? Цих розбишак повинно бути багато, бо ніхто 
сам не зміг би накопати стільки ямок!

Джміль похитав головою:
– Ні, ні, не скажу... Я пообіцяв не розповідати... Більше нічого мене не питайте! 

– загудів і зник, перш ніж друзі встигли щось відповісти. 
Минуло немало часу, поки Терка трохи заспокоїлась, щось подумала і сказала 

сама собі: 
– Вони не перехитрять мене! Я їм ще покажу! 
Вона почала нюхати землю навколо викопаних ям своїм чутливим мишачим 

носиком. Через якийсь час помітила дивні маленькі рівчачки. Ще дивніше, що 
вони вели до городу її сусіда! Терка ніколи не була у нього, бо, чесно кажучи, 
трохи боялася. 

Сусідський город виглядав диким і запущеним. І, крім того, постійно якийсь 
галас лунав звідти! Коли Терка чула дзижчання комах і дивне цвірінькання, воліла 
за краще триматися власної ділянки. 
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– У мене ідея, – озвався Непосидько. – Може, сховаємося за цими кущами та 
камінням? Почекаємо до ночі і подивимось, хто риє ці ямки! Як ви на це?

Друзі погодились: це був чудовий план!
Але нічого незвичного тієї ночі не було. Терка, Пола, Тола й Непосидько 

мусили бігати по колу, стрибати і щипати свої лапки, щоб не заснути. На жаль, 
вранці сон таки зморив їх. Раптом якийсь гучний поштовх розбудив Толу! 

– Ааааа! – почулося з однієї діри. Не чекаючи друзів, Тола побігла на той звук. 
– Ааааа! – цього разу закричала вже Тола. У сірому ранковому тумані з діри 

з-під землі виповзло щось страхітливе. Це створіння мало одну ногу і величезні 
очі, розташовані на вусиках. Було таке велике, як і сама Тола!

– Непосидьку! Поло! Терко! Допоможіть! Тут якесь чудовисько! Величезний 
монстр! – Тола кричала з усіх сил. 

– Де? Де тут монстр? – запитало чудовисько і почало озиратися навколо. 
– Як це де? Адже ти і є чудовисько! – Тола з переляку аж почала заїкатися. 
Загадкове створіння витягло дзеркало, глянуло на себе і каже: 
– Ну, багато чого про мене можна сказати, але це ще не означає, що  

я чудовисько! О, я забув... Тепер зрозумів, чому ти налякалася! Ти подумала, 
що я такий великий, але насправді це просто фокус. – Чудовисько почало 
сміятися: – Краще заглянь собі під ноги, сюди, у мою нору. 

Тола, а за нею решта друзів, які щойно вискочили зі схованки, поглянули 
туди, куди веліла їм дивна істота. Вони побачили дерев’яну дошку на 
коліщатках і на ній палицю з великим збільшуваним склом. На вершку палиці 
сидів ніхто інший, як… Слимак-равлик! Він чемно назвав себе: «Моє ім’я – 
Тик!». 
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З першого ж погляду можна було переконатися, що Тик – дуже працьовитий 
равлик, бо мав з собою все необхідне для роботи. На вусиках носив дивні окуляри. 
До його мушлі були причеплені свердло і молоток. 

– Ти справді мене злякалася? – Равлик все ще посміхався. – Вибач. Я побудував 
цей візок з високою палицею і збільшуваним склом, щоб ніхто не наступив 
на мене. Завдяки цьому винаходу виглядаю, як великий красивий равлик! – 
похвалився він і поправив метелик-краватку, зав’язану поверх комбінезона.

– Равлику, то це ти висвердлюєш дірки на моєму полі? Як тобі не соромно? – 
сердито запитала Терка. – Через тебе вся моя кукурудза всохне! До того  
ж розпушування ґрунту – справа мишей! 

– Так, це я, – признався Тик. – Але мушу сказати, що теж дещо знаю про копання 
та розпушування ґрунту, хоч у мене нема таких лапок, як у тебе,– гордо додав він  
і показав на щось, що лежало біля нього. 

Тільки тепер Терка побачила предмет, схожий на залізну руку. Це, безумовно, 
був ще один винахід Тика. Поруч стояли возики із саджанцями кущів та дерев. 

Терка вибухнула гнівом: 
– То ти хочеш тут садити дерева? Хіба не знаєш, що їхнє коріння вип’є всю воду  

і нічого не залишиться для моєї кукурудзи?! 
– Але Терко, мила! Не гнівайся! Я якраз намагаюся тобі допомогти, а не 

нашкодити! – вигукнув Тик. – Знаю, що, як і всі польові миші, ти любиш зерно 
і пишаєшся своїми врожаями. Але подивися на це з іншої точки зору. Твоє поле 
постійно пересихає, а коли йде дощ, вся вода стікає по схилу вниз. Вона не 
всмоктується у випечену сонцем землю, а біжить собі аж до підніжжя пагорба.  
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У полі не залишається ні краплі. Як тоді виживе кукурудза? Дуже скоро вона 
жовкне і в’яне. 

– Але ж чому ти хочеш садити тут дерева? Знаєш, скільки води вони 
потребують? Вип’ють із землі всю вологу, яка в ній залишилась. Навіть коли піде 
дощ, дерева заберуть і цю воду собі також! 

– Якраз навпаки! Дерева будуть утримувати воду в ґрунті! Зараз я покажу тобі... 
Але, будь ласка, спочатку витягніть мене з цієї нори, – попросив Тик. 

Коли Пола, Тола і Непосидько витягли Тика і його спорядження наверх, равлик 
сів на один зі своїх возиків і запросив Терку приєднатися до нього. Після хвилини 
вагань Мишка стрибнула на візок і равлик підвіз її до найближчого дерева біля 
свого городу. Тик почав рити землю під деревом. 

– Земля таки волога... але як це можливо? – здивувалася Терка, коли лапкою 
торкнулася ґрунту під деревом. 

– Дерева своїм листям можуть і з повітря поглинати воду, – пояснив Тик.  
– А коріння вбирає воду з ґрунту, насиченого дощовою водою. Найменші корінці 
утворюють крихітні тунельчики глибоко в землі. Вода просочується в них і там 
залишається. Коли ж настає посуха, то дерева можуть черпати вологу з цих 
рятувальних «комірок». 

– Але це ще не все! – мило усміхнувся Тик. – Дерева можуть зробити набагато 
більше. Я покажу тобі! 

Вони заїхали у сад равликів. Мишка зіскочила з возика, глибоко вдихнула свіже 
повітря і з цікавістю озирнулася навколо. Ділянка була вся у деревах, чагарниках, 
плетиві дивовижних рослин. Терка оглядала грядки з гарбузами, картоплею, 
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огірками, кукурудзою, буряком, горохом, полуницею та травами. Від гудіння 
сотень комах у неї запаморочилася голова. Серед саду стояв гарний дерев’яний 
будиночок із зеленим дахом. Це була студія Тика. 

– Яким чином я можу тут так вільно дихати і не відчувати спеки? – здивувалася 
Терка. 

– Це завдяки деревам та іншим рослинам, – пояснив Тик. – Вони створюють 
густу тінь і свіжу прохолоду. 

Равлик повів Терку ще глибше в сад. Там був невеликий ставок. 
– Ого, скільки води! – захоплено вигукнула Мишка. – Вода всюди! 
– Ну, нам, равликам, постійно потрібна вода і прохолода, – пояснив Тик.  

– А незабаром біля нас з’явиться ще один ставок, і тоді води буде достатньо і для 
поливу твоєї ділянки, – загадково додав він. 

Тільки тепер Мишка зрозуміла, що Тик викопав ямки на її полі не лише для 
посадки дерев. У тій частині пагорба, що була найближча до її городу, отвір був 
достатньо великим, щоб розмістити ще один такий же ставок. І зробив це Тик для 
того, щоб поле Терки не пересихало... 

Як тільки равлик зрозумів, про що думає Терка, він аж почервонів від 
задоволення. Адже це справжня радість для нього! 

– Ну, я подумав, – почав він пояснювати, – що повинен зробити щось корисне 
не лише для свого саду, а й для твого поля. Ти знаєш... Тик сором’язливо заховався 
у своїй мушлі. 

Терка оглянула сад. Нарешті покликала Тика: – Равлику, не ховайся від мене! 
Якщо те, що ти задумав, є правдою, то просто повинен був сказати про це мені 
раніше, – мовила зворушено. 
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Тик несміло висунув голову зі своєї мушлі: 
– То я можу продовжувати садити дерева на твоєму полі? 
– Звичайно! Я тобі допомагатиму. І впевнена, що й мої друзі радо візьмуть  

у цьому участь. 
Тик вирішив повністю вийти зі своєї схованки. Широка усмішка розлилася на 

його обличчі. Він розповів про водойми, ділянки та стежки, викладені зі старої 
кори. Равлик навіть запропонував розділити одне велике поле кукурудзи на 
кілька менших ділянок з різними овочами – кукурудзою, картоплею та буряком. 
Він також порадив Мишці між тими грядками посадити кущі або посіяти траву, 
завдяки чому вона захистить своє поле від пересихання. У Тика було стільки ідей! 

А що Тола, Пола і Непосидько? Вони були в захопленні не тільки від того, що  
у них з’явився новий друг, який вирішив допомогти Терці у боротьбі із посухою, 
але й тому, що дізналися стільки корисного...
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Чи знаєш ти, що…
Дорогі дітки! Мишка Терка дуже переживала через 

посуху. Вона не могла собі пригадати, коли востаннє йшов 
дощ.

     А ви пам’ятаєте, коли востаннє йшов дощ? Був він 
рясний чи ні? Лив дощ довго чи ні?

Земля на кукурудзяному полі Терки була суха  
і потріскана, а струмок, з якого мишка брала воду, майже 
висох.

    Як ще можна описати посуху?
Трава жовтіє і сохне. Рослини в’януть, листя дерев 

жовтіє і опадає, хоча до осені ще далеко. У річках, 
струмках, ставках та озерах води стає все менше, 
видніється дно. Струмки стають каламутними, течії немає. 
Коли вони повністю висихають, перетворюються на 
долину, наповнену сухим листям і гілками. Калюжі теж 
зникають.

     А як відчувається посуха у місті?
Міста також страждають від посухи, хоч це не так 

помітно, як на природі. Газони в’януть, трава буріє, земля 
суха. Дерева на вулицях і в парках жовкнуть. Скрізь повно 
пилюки. Повітря сухе та гаряче, від цього стає ще 
спекотніше.

Як дізнаємось, що запанувала посуха, коли 
знаходимось у помешканні?

Зазвичай ми можемо набрати води з крана, коли нам 
потрібно. Однак уряд може заборонити використання 
води з крана для наповнення басейнів або поливу 
городів. 

Хто страждає від посухи?
Тварини. Перш за все ті, що живуть у воді та біля 

водойм – риби, жаби, комахи. А також і ті, для кого ці 
тварини є поживою.

Не забуваймо, що всі тварини потребують води, щоб 
вгамувати спрагу. Рослинам вода також потрібна для 
життя – так само, як і нам, людям. Без води не буде 
врожаю.

Як равлик хотів допомогти мишці Терці?
Равлик Тик хотів допомогти Терці боротися з посухою, 

висадивши дерева та кущі на її полі.

Яким чином дерева та кущі можуть їй допомогти?
Тик сказав Терці, що дерева утримують воду. Але як? 

Терчине поле було біля підніжжя пагорба. На ньому росла 
тільки кукурудза. Ця рослина висаджується рядами, між 
ними нічого не сіють. Коли протягом тривалого часу дощу 

2



немає, ґрунт висихає і стає твердим, а дощова вода стікає 
по поверхні землі, не проникаючи вглиб. Якби Терка 
залишила смугу землі, зарослу кущами, травою та 
деревами, вони зупинили б дощову воду, яка могла б 
просочитись в землю. Ще краще було б створити кілька 
таких зелених смуг на полі. Коли йде дощ, листя дерев, 
кущів та трава ловлять краплі, як сітка. Як ви пам’ятаєте, 
коріння дерев теж утримують воду в ґрунті. Коріння 
заглиблюються в землю – і це робить її не такою збитою, 
а наявні пустоти наповнюються водою.

Хто ще створює в землі коридори, куди може 
стікати дощова вода?

Дощові черв’яки, жуки та кроти.

Можливо, ви знаєте, як виглядає компост?
Збираємо в якійсь ємності рослинні відходи, 

лушпиння овочів та фруктів. Всього за кілька місяців 
дощові черв’яки та жуки переробляють їх у вид ґрунту, 
який називається перегній. Перегній утворюється в лісах 
із залишків мертвих рослин, повалених дерев, гілок, 
сухого листя, трави. Він чудово затримує воду. Як би 
він був на полі мишки Терки, то в неї не було би таких 
проблем з посухою.

Пригадайте, як виглядав сад Тика? Чи було там 
багато води? Де її можна було знайти? 

Равлик Тик посадив багато дерев і рослин різних 
видів. Коли земля вкрита рослинами, вони затримують 
воду і не дають їй швидко випаровуватись. Деякі 
рослини краще за інших утримують воду. Крім того, у 
саду Тика було невелике озеро.

Пригадайте, чому Терці так вільно дихалося в 
саду Тика?

Деревам також може бути спекотно, тому вони 
«потіють», щоб охолонути. Дерева через свої розміри 
потребують багато води – це своєрідні величезні 
резервуари, наповнені водою. У спеку вони 
охолоджуються, випаровуючи воду з листя. Ми цього не 
бачимо, але відчуваємо – коли у спекотний день у лісі чи 
іншому місці, повному дерев та кущів, повітря 
прохолодне та свіже. Іноді можна спостерігати, як вода 
випаровується з лісу, наче дим. Також дерева створюють 
прохолодну тінь.

Боротьба із посухою надзвичайно складна, і цим 
займаються дорослі. Лісники борються з посухою в 
лісах, фермери, що вирощують овочі та фрукти, у полях. 
Але ви можете допомогти їм! 

Економте воду. Спробуйте збирати дощову воду, щоб 
поливати ваш домашній сад. Посадіть дерево. Створіть у 
себе зелений дах. Поставте у своєму саду поїлки для 
пташок та комах і слідкуйте, щоб у них завжди була 
свіжа вода.
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Одного весняного дня троє приятелів –Непосидько, Тола та Пола – зібралися на 
прогулянку.

Непосидько від самого ранку сидів у траві, очікуючи на своїх приятельок. Їх 
досить довго не було. Песик, щоб згаяти час, почав бавитись маленькою пляшечкою, 
наповненою густою зеленою рідиною. Нарешті Пола і Тола прибігли на галявину. 
Непосидько привітав захеканих товаришок нетерплячим бурчанням:

– Нарешті ви є!
– О-о-о, а що це таке? – замість привітання спитала Тола і тицьнула лапкою  

у пляшечку.
– Це мені дав Тик. Маємо з’ясувати, як воно діє, – пояснив Непосидько.
Тик був Равликом-слимаком і новим приятелем Толи, Поли та Непосидька. А ще 

він був талановитим майстром та винахідником.

БДЖОЛИНЕ 
ЗІБРАННЯ



33

– Тик хотів із соку рослин винайти екологічне паливо для своїх дерев’яних візків. 
Сподівався, що вистачить однієї краплини, щоб візочки їздили упродовж всієї 
весни, не виділяючи вихлопних газів. Однак палива не вийшло, але він випадково 
створив щось зовсім інше. А що саме – то дізнаємось, коли це покуштуємо, – додав 
Непосидько.

Якийсь час друзі вагались, але, зрештою, цікавість взяла своє.
Тола, Пола і Непосидько, заплющивши очі, по черзі ковтнули рідину із зеленої 

пляшечки.
Те, що сталося потім, виглядало жахливо! Бідних звіряток хапали  корчі, їх 

викручувало на всі боки, аж раптом… бум! Усе скінчилось. Оговтавшись від 
пережитого, друзі оглянули одне одного, а потім озирнулися навколо. Здавалось, 
ніби вони опинилися у цілком іншому місці! Навколо них височіло товсте загострене 
галуззя. І тоді вони зрозуміли: ці велетенські хащі – то звичайна трава, а самі вони за 
розміром були не більшими... ніж вишневі кісточки!

– Ось як працює ефект помилки Тика! Це еліксир, що зменшує розміри того, хто 
його випив! – Тола першою зрозуміла, що сталося з ними.

Бззз... бззз ... Раптом щось задзижчало біля них. Неподалік  приземлилося  щось 
невідоме, яке виглядало наче волохатий гелікоптер. Спочатку звірятка сиділи тихо 
і старались не привертати до себе уваги, але істота видалась настільки дивною, що 
вони наважилися розглянути її уважніше. Усе тіло її було вкрите довгим кольоровим 
пухом – чорним на голові і на грудях, яскраво-помаранчевим на боках та животі.

Вона мала дві пари прозорих крил, чорні очі та пару ріжок. Після хвилинного 
вагання  створіння наблизилось до друзів.
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– Доброго дня! Пробачте, я трішки сором’язлива, не звикла до такого великого 
товариства.

– Хто ти? – сміливо запитала Пола.
– Як хто? Бджола… – з образою в голосі відповіла істота.
– Ти не схожа на бджолу, – наполягала Пола. – Але якщо ти бджола, тоді не жартуй, 

що не звикла до великої компанії. Адже у вулику вас тисячі!
– О ні! – засміялася бджілка. – Я не живу у вулику. Я одна з диких одиноких 

бджіл. Ми не збираємося у великі рої, натомість будуємо маленькі житла, тільки для 
найближчих. Я осмія руда, мене звуть Зденка. Я і мої дітки харчуємось солодким 
квітковим нектаром та пилком. Подивіться, – вона гордо показала свої ніжки, вкриті 
дещо довгими волосками, – це щетинки. За їх допомогою я збираю пилок. Мушу 
облетіти десятки квіток, поки зберу його достатньо. Повірте, це справді виснажлива 
праця.

– Отже, ти запилюєш квіти, правда? – допитувалася Пола.
– Саме так. Мені найбільше подобається нектар і пилок цвіту яблуні. Ті дерева, які 

я запилю навесні, дають багато плодів восени, – похвалилася Зденка. – Збираю пилок 
для своїх діток, аби вони мали що їсти після народження. Готую для кожного з них 
окрему кімнатку, де залишаю солодкий делікатес – рулет з пилку та нектар для пиття.

– Мммм! – від згадки про такі смаколики у друзів потекла слинка.
 – Окремі кімнати? А як саме виглядає твій дім? – з цікавістю запитала Тола.
– Ну… – Зденка завагалася. – Якщо чесно, я зараз не маю хатки. Дерево, де я жила, 

було зрубано і вивезено... Але, але... я так з вами заговорилась! Мушу вже летіти! 
Забула, що поспішала на збори бджіл. Усі бджоли-одиночки стурбовані відсутністю 
їжі та тим, що у нас стає все менше і менше житла. Тому скликали збори. Хочемо 
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спробувати вирішити ці проблеми. А може... ви хочете піти зі мною? – спитала 
Зденка.

– Звісно! – вигукнули друзі
– Ми так хотіли вирушити у незвичайну подорож! А, може, ще й могли б вам 

чимось допомогти? – додала Тола.
– Збір відбуватиметься поблизу, на великій яблуні. Але я маю вас застерегти,  

– попередила  Зденка. – Як тільки ми туди потрапимо, ви повинні сховатися і ні за 
жодних обставин не показуватися. Ми, одиночні бджоли, за характером спокійні  
і рідко коли використовуємо жало. Але нам не подобається, коли хтось втручається  
у наші справи. Крім того, багато хто з нас давно не їв. Дехто з бджіл може 
розлютитись, побачивши вас, вони ж не знають, що ви маєте добрі наміри…

Непосидько кивнув головою на знак того, що все зрозуміло. Пола підхопила 
Непосидька із Толою і полетіла за Зденкою.
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З великої яблуні долинали гул і дзижчання, саме там вирувало величезне скупчення 
бджіл. Пола, Тола і Непосидько присіли на пень поваленого дерева, заховалися за 
великим листям і роззиралися навколо.  Вони ще ніколи не бачили стільки різних 
бджіл! Були там і маленькі, і великі. Деякі були пухкенькими, інші – тендітними. Пух 
в одних бджілок  був блискучим, в інших – тьмяний. Деякі були кольоровими,  
з довгими чи короткими ріжками.

Пола звернула увагу на те, що  бджоли кожного виду сідають разом на окремих 
гілках.

– Кожну гілку займає окрема родина, – прошепотіла Зденка, ніби вгадуючи думки 
своїх друзів. – Їхні місця позначені гербами, пов’язаними з характерною ознакою 
даного роду. Герби можна побачити на спеціальних тарілках  з   листя.

Справді, друзі побачили листяні тарілки, що лежали на кількох гілках. На якійсь із 
них був насипаний пісок, на іншій – глина. Також вони побачили коло, вигризене  
у листі, а також рослинний пух.

– Деякі з нас роблять гнізда в піску, інші – в глині, – пояснила Зденка. – Дехто  
з моїх родичів прикрашає кімнатки  маленьких бджілок колами, інші використовують 
для цього пух із різних рослин.

Зібрання гуділо вже повним ходом. Бджоли висловлювали голові зборів різні 
скарги для обговорення. Керувала дискусією велика бджола, вкрита металевим 
сяючим пухом. Вона сиділа у заглибленні, утвореному від гілляки, що відпала, 
вистеленому м’якою трухлявою деревиною, і уважно слухала інших бджіл. 

– Це наша голова, Ксилокопа фіолетова, – вказала на неї Зденка, продовжуючи 
уважно слухати виступи бджіл.
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– На луках немає їжі! Як тільки відцвітуть кульбаби, то більше не буде квітів для 
збору нектару! – вигукнула руда бджола.

– Це тому, що як тільки трава підросте, її одразу косять! – додала маленька чорна 
бджола з жовтими смужками на животі. – Коли квіти починають розпускатися, люди 
одразу виходять на луг із косою! В нас недостатньо часу на  збір пилку та нектару для 
наших дітей! Ми голодні! Якби нам залишали хоч клаптик луки з квітами! Мої діти 
вимушені харчуватися лише нектаром і пилком із дзвоників!

– А мої їдять тільки пилок з жовтецю! – підхопила інша бджола.
– Ми хочемо повернути наші старі глиняні доріжки! Скрізь тільки бетон і асфальт, 

нам нема де копати гнізда! – скаржилися бджоли з густими жовтими щетинками на 
ногах.

– Ми невибагливі до житла, – додали бджоли, схожі на Зденку. Це були рогаті 
муляри. – Порожні мушлі равликів нам теж підходять, але як часто ви можете їх 
знайти?

– У нашого друга… – почав раптом Непосидько, який уже не міг спокійно 
вислуховувати скарги бідних бджіл і мало не вистрибнув зі своєї схованки. Він хотів 
якось допомогти бджолам. На щастя, Тола вчасно стримала його і затягнула назад  
у схованку. Затуливши йому рота, вона нервово прошепотіла:

– Ти забув? Не можна  їм показуватися! І мушля, про яку ти подумав, вже зайнята – 
у ній мешкає Тік!

Непосидько засоромився, похнюпивши голову. Іноді він буває дуже нестриманим.
– Будемо вдячні за будь-який вільний простір, – продовжили рогаті муляри. – Нам 

підходять зарості  рогози, щілини в стінах, тунелі та комірчинки, видовбані комахами 
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у старих деревах. На жаль, старих дерев стає все менше, більшість з них уже давно 
впала. Підійдуть нам навіть шпаринки між дахівками.

– Тоді приходь жити до мене! – не стримався Непосидько і вискочив зі схованки  
у саму середину зібрання. Цього разу Толі не вдалося його зупинити…

Усе товариство замовкло. Тисячі бджіл дивилися на Непосидька. Звідки взявся цей 
чужак? До бою почали шикуватись гострі жала…

– Ми з тобою! – вигукнули Тола і Пола, ставши поруч з другом.
Під яблунею запала неймовірна тиша, така густа, що, здавалось, її  можна було 

різати ножем. Троє друзів уже уявляли собі жала, що протикають  їх наскрізь… Але 
раптом усі бджоли вибухнули сміхом! Сова, собака і кішка розміром з кісточку вишні 
– це справді незвичне видовище!

Першою перестала сміятися Ксилокопа фіолетова і, гримнувши молотком, наказала 
всім бджолам заспокоїтись.

– Хто ви такі? І що робите  на нашій зустрічі? – спитала вона жорстко.
Тола, Пола та Непосидько назвали себе і  розповіли про те, як вони збирались  

у свою весняну експедицію, яка не відбулась через дію равликового еліксиру. Вони 
також розповіли, як зустріли Зденку, рогатого муляра, і таким чином дізналися про 
бджолині проблеми.

– Непосидьку, ти запросив нас до свого дому? Щиро кажучи, нам подобається твоя 
ідея. Це буде гарне місце для більшої частини з нас, – сказала Ксилокопа фіолетова, 
сидячи на гілці пред рогатими мулярами

– Дякуємо! Ми будемо спокійними співмешканцями, ви можете нам довіряти. Ми 
не зруйнуємо ваш будинок, ми лише сховаємось у шпаринках між  дошками, і ви 
навіть не помітите нас, – обіцяли бджоли.
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– Гаразд, а як щодо решти? А як щодо їжі? – спитала стурбовано головуюча.
– У мене є ідея! – вигукнула Пола. – Під час своїх нічних польотів я натрапила на 

старий занедбаний сад. У ньому багато дерев, виповнених комірками і порожніми 
тунелями. Ви могли би туди перебратися. Рідко хто у тому саду косить траву,  
– додала вона. – Сподіваюся, що неподалік є й земляна дорога, а не асфальт. – Вона 
підморгнула бджолам з жовтою щетиною на ногах. – Якщо хочете, я можу провести 
вас туди.

Пола підхопила  Толу і Непосидька  й полетіла у бік того саду, і всі бджоли 
полетіли за нею. Бджолам одразу сподобалося нове місце. Вони подякували своїм 
несподіваним друзям і негайно взялися до роботи. Деякі почали оглядати порожні 
тунельчики у старих деревах, вибираючи найзручніші місця для проживання.  
А найбільш зголоднілі полетіли за солодким нектаром квітів у саду.

А Тола, Непосидько і Пола? Вони вирушили до друга Тика. Він мав допомогти їм 
знайти протидію від еліксиру, що так несподівано їх зменшив! Адже кожен хотів 
знову повернутися до своїх справжніх розмірів.
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Чи знаєш ти, що…

Чи знаєте, наскільки важливі бджоли?  Збираючи 
пилок з рослин, вони запилюють їх, тобто допомагають 
їхньому розмноженню. Рослини плодоносять, а з насіння 
виростають нові рослини. До своїх квітів рослини 
приваблюють бджіл солодким нектаром. Без бджіл не 
було б яблук, груш, абрикос, вишень, малини, огірків і 
багатьох інших фруктів та овочів. 

А чи знаєте ви, що не усі бджоли живуть у вуликах? Є 
такі види, що живуть у природі в різних місцях.

Ми називаємо їх одинокими бджолами, тому що вони 
не збираються у великі рої, як домашні бджоли. 
Наприклад, Зденка – з виду бджіл-мулярів. Вони 
харчуються нектаром і збирають пилок довгим пушком, 
що росте на черевці. Перелітаючи з квітки на квітку, 
бджола переносить пилок з квітки на квітку. А ще дикі 
бджоли, як і домашні, збирають пилок щіточками на 
лапках.

Деякі одинокі бджоли можуть проникнути в середину 
квітки глибше, ніж медоносні бджоли. Бджоли-одиночки 
не запасають меду. На відміну від домашніх бджіл, вони 
не потребують цього, щоб пережити зиму. Одні не 
доживають до зими, інші засинають, як тільки 
похолодає.

Одинокі бджоли готують для своїх дітей (личинок) 
спеціальні кімнатки. У кімнатці вони залишають кульку 
пилку з нектаром. Коли личинка вилуплюється, вона 
харчується цим нектаром.

Одинокі бджоли мають різні види та назви.
Мегахіли – будують гнізда в різних місцях. Люблять 

селитися в деревині – комірки вистеляють вигризеними 

клаптиками листя. Найчастіше використовують молоде 
листя троянди, граба та бука.

Андреніди – риють коридори довжиною півметра в 

піску та глині, що закінчуються великими комірками, де 
вони складають пилок. Після відкладання яєць вони 
закривають вхід у комірку. Там де вони живуть, можна 
побачити отвори в землі, оточені насипами піску, схожі на 
невеликі кротові пагорби.

Муляри – селяться в щілинах. Вони можуть жити на 
горищах, у старій цеглі, у солом’яних дахах, порожніх 
стеблах рослин і в коридорах, зроблених іншими 
комахами. Деякі муляри селяться в порожніх мушлях 
равликів, які вони поділяють на комірки і ховають під 
листям або хвоєю.

Бджола-шерстобит – будує гнізда з волосків рослин. 
Ксилокопа фіолетова – воліє жити у стовбурах гнилих 

яблунь.

3
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Бджоли мають жало, але вони миролюбиві  
і користуються ним рідко.

На жаль, одиноких бджіл стає усе менше, оскільки їм 
усе складніше знаходити їжу і підходяще місце для 
гнізда.

Вони не можуть знайти старих дерев чи відкритого 
ґрунту, наприклад, на дорогах або пасовищах. Таких 
місць стає все менше – більшість доріг та велосипедних 
доріжок сьогодні вкриті асфальтом. Одинокі бджоли 
мешкають і в дерев’яних будинках, і використовують 
готові коридори, вигризені іншими комахами. Вони не 
вигризають нових, тому не турбуйтесь, що вони 
пошкодять вашу оселю.

Одиноким бджолам усе важче знайти їжу. На луках 
росте все менше квітів. Коли кульбаби відцвітають, 
залишається не так багато інших рослин, щоб зібрати 
нектар. Якби люди не косили луки так часто або робили 
це поетапно, замість того, щоб скосити всю галявину за 
один прийом! Тоді бджоли мали б трохи більше часу, 
щоб зібрати їжу для личинок і підготувати для них 
комірки.

Ви також можете допомогти одиноким бджолам. 
Наприклад, можете створити «готель» для комах на 
своєму балконі або у дворі. Висадка у горщиках красивих 
пахучих квітів, що дають пилок та нектар, – також чудова 
ідея!
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Якось на травневі свята Тола, Непосидько та Пола поїхали до своїх приятельок 
крільчих: Янки, Джолки та Ярмілки зі Словаччини. Кроляча ферма знаходилась 
у мальовничій сільській місцевості. Друзі приїхали до сестричок не просто 
так. Крільчихи запросили Толу, Непосидька та Полу, щоб разом розв’язати 
екозагадку. До того ж, це була таємниця від батьків. Вони не повинні були нічого 
знати. Як тільки мама крільчих заходила на терасу, друзі вдавали, що милуються 
краєвидами навколишніх полів та лісів.

ЛУГОВИЙ ОРКЕСТР
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– О! Мені дуже приємно, що вам подобається в нас, – задоволено сказала мама 
Крільчиха, пригощаючи всіх тортом з ревеню. – Багато років тому тут був пустир. 
Луг був повністю занедбаний, кругом трава та бур’яни. Цією місциною ніхто не 
займався. Посередині був навіть якийсь ставок, – розповідала вона, наливаючи 
чай. – Там було повно коників-цвіркунів, комарів та інших шкідників...

– Мамо! Будь ласка, не говори так про комах! – перебила Янка.
– Ти знаєш, що всі комахи дуже корисні, – додала Джолка, яка зі своїми 

сестрами, разом з Толою, Непосидьком та Полою належали до Екопатруля.
– Ох, не перебільшуйте! – Мама Крільчиха знизала плечима і, не звертаючи 

уваги на дочок, розповіла історію ранчо. – Сусіди переконували, що аби 
впорядкувати цю територію, потрібне ціле століття. Але ви не знаєте мого 
чоловіка. Коли ми приїхали сюди, він вирішив, що це ідеальне місце для нашої 
майбутньої родини. За рік все було зорано і вирівняно. Він виполов бур’яни, 
розпушив землю, винищив майже усіх шкідників!

– Мамо!! – хором вигукнули троє дочок.
– А що? Хіба не приємно сидіти на такій терасі, коли ніхто на тебе не нападає  

і не кусає? – вперто відповіла мати. – Наші три прекрасних грядки були створені 
швидко, по одній для кожної дівчинки. Грядки з редискою – для Янки,  
з кукурудзою – для Джолки, а грядка з капустою належить Ярмілці. Подивіться, 
ми використали кожен, навіть найменший клаптик землі. Мій чоловік не залишив 
жодного порожнього місця. Адже важливий кожен метр землі.

Крільчиха привітно помахала лапою чоловікові, який саме закінчив поливати 
грядки дощівкою.
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– А зараз, гості, відпочиньте. Завтра дівчатка покажуть вам усю нашу ферму. 
Мабуть, маєте якесь секретне екозавдання? – мама Крільчиха всміхнулася і пішла 
до кімнати послухати Бетховена. Вона була великою поціновувачкою класичної 
музики.

Після вечері усі розійшлися по кімнатах. Але спати ніхто навіть не збирався! Пів 
ночі друзі обговорювали важливі питання. Мама Крільчиха і тато Кролик навіть 
гадки не мали, про що йдеться.

– Ядвісю, думаю, що ми можемо не хвилюватись, – заспокоював дружину 
Кролик Ян. – Ця компанія друзів дасть собі раду. Не будемо їм заважати. Коли 
діти прагнуть щось зробити самі, то вони при цьому найкраще навчаться корисної 
справи.

Наступного дня друзі, незважаючи на нічні дебати, прокинулись на світанку.
– Мамусю, ми йдемо на поле. Покажемо Толі, Непосидьку та Полі наші грядки. 

Повернемось на обід.
– Чудово! – погодилась мама Крільчиха. 
– Біжіть, гарної забави!
Звірятка йшли повз грядки з редискою. За якийсь час вони опинилися  

в таємному місці, про яке говорили вночі. 
– Стоп! – прошепотіла одна із сестер. – Ми на місці. Т-с-с... тихо! Пригніться. 

Краще, щоб він вас не бачив, – загадково мовила вона, і усі сховались за грядками.

Коли Тола, Пола та Непосидько обережно підняли голови, то побачили 
красивого різнокольорового метелика – сонцевика павича. Цей метелик живе 
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довше за інших, навіть кілька місяців. І він є дуже корисним, оскільки запилює 
квіти, збираючи нектар. Однак метелик, за яким вони спостерігали, поводився 
незвично. Красива Сонцевичка голосно розмовляла сама із собою і махала якоюсь 
паличкою, перелітаючи з одного кущика редиски на інший.

– Що я буду робити, що я буду робити? Їх немає, їх немає... немає нікого! – 
Сонцевичка виглядала заплаканою та розгубленою, оглядалась навколо, раз у раз 
повторюючи: – Що я буду робити, що я буду робити?..

– Бачите? – тихо мовила Джола. – Ось уже два дні так. Досі Сонцевичка 
пурхала, прибирала, щось складала, шукала квіти, хоч їх тут не так багато. Вона 
була першим метеликом на нашому полі. Це велика подія для нашого Екопатруля, 
адже комах тут дуже мало. І ось наш метелик останні два дні плаче і постійно 
повторює, що хтось пропав.

– А ви запитували в неї, кого вона шукає? – поцікавилась Тола.
– Ну що ти... Вона не знає, що ми тут. Ми боялися, що вона злякається  

і полетить геть, – зізналися сестрички.
– Я думаю, якщо комусь потрібна допомога, то маєш сказати йому, що готовий 

допомогти, а не ховатися за кущами. Я спитаю її! – Тола як сказала, так зробила. 
– Гей, Сонцевичко! – Тола вискочила з-за грядки. – Я почула, що ти плачеш  

і подумала, що потребуєш допомоги, – лагідно промовила вона, ставши просто 
перед метеликом. 

– Ой! Привіт! – здивовано відповіла Сонцевичка. – Хочеш... хочеш мені 
допомогти?
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– Так! Власне, не тільки я, а... весь Екопатруль, – підтвердила Тола і вказала на 
своїх друзів, у яких тепер більше не було причин ховатися.

– О, Киця! – Сонцевичка уся аж засвітилася і сіла на носик Толи. – Ой, як добре, 
що ти є... що ви є, – поправилася вона, оглядаючи всю команду. – Ви можете 
допомогти мені врятувати луговий оркестр!

– Оркестр? Але який оркестр? Панно Сонцевичко, розкажи, що сталося,  
– попросила крільчиха   Джола.

– Ох... ну так... Так-так... – схвильовано замахала крильцями Сонцевичка.  
– Я така пригнічена! Нещастя! Справжнє нещастя! Нема мого оркестру... Ніхто не 
прилетів...

– Який оркестр? – із усе більшою цікавістю допитувалася Тола. 
– Як це – який оркестр? Ви справді нічого не знаєте? – здивовано запитала 

Сонцевичка. – Ця традиція передається з покоління в покоління. На початку 
травня усі комахи з усіх навколишніх лук збираються на обраному полі. Ми всі 
разом влаштовуємо концерт, і у передвечірній травневій тиші можна почути 
прекрасну «Оду радості» Людвіга ван Бетховена. Я з родини диригентів. Мої мама, 
бабуся та прабабуся щороку керували оркестром комах. Кожного року концерт 
відбувається в іншому місці. Кожне нове покоління комашок вже знає, що вони 
повинні прибути до певного визначеного місця.

– Нове покоління? Що це означає? – невпевнено запитала Тола.
– Знаєте... ми, комахи, живемо дуже недовго. Сонцевики-павичі живуть хіба що 

до року, а багато жуків, коників, бджіл та цвіркунів живуть лише кілька місяців 
або й тижнів. Щороку, за традицією, діти тих комах-музикантів, які виступали 
у попередньому сезоні, збираються у заздалегідь визначеному місці. Багато 
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років тому моя прабабуся склала мапу навколишніх лук. Тому кожне наступне 
покоління комашок точно знає місце, де має відбутися черговий концерт. Нашими 
музичними інструментами є польові дзвіночки, листя м’яти та будяки. Коники-
цвіркуни труть ніжками об крильця, жук-олень дує в ріг, сатурнія грушева, як 
найбільший метелик, грає на арфі, а жук-гнойовик – на тарілках, правда, трішки 
на відстані від оркестру, щоб не було чути запаху, – посміхнулася Сонцевичка. 
– Але сьогодні нікого немає!.. Не знаю, що сталося... До виступу залишився 
тиждень, а прилетіла тільки я одна.

– Можливо, вони забули... Весна така тепла, навіть спекотна... Може, вони 
збирають нектар з квітів, роблять якісь запаси і ще прилетять? – втішала 
Сонцевичку Пола. 

– О ні... Я впевнена, що це не так. Подивіться, у мене є зошит з нотами, у якому 
також записано, коли мають прилетіти комахи. Віддавна завжди 9 травня, у День 
Європейського Союзу, відбувався концерт. Сьогодні 3 травня, тож усі вже мали би 
бути тут і проводити репетиції.

– А може, ти помилилася і не туди прилетіла? – невпевнено мовив Непосидько.
– Я? Ні, це неможливо! Зрештою, у мене є детальна мапа…
– Ти казала, що концерт завжди відбувається на лузі, а я не бачу тут жодного 

лугу! – озирнувся Непосидько. – Тут немає ні маку, ні волошок, ні дзвіночків, ні 
кульбаб... Скрізь – грядки з редискою, кукурудзою та капустою... Це поля наших 
друзів.

Сонцевичка глянула на Непосидька і злетіла догори. Усе вище й вище. 
Озирнулася навколо і схопилась за голову. Тільки тепер вона зрозуміла, що 
Непосидько мав рацію. Луг, який її прабабуся позначила на карті як місце 
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майбутнього концерту, більше не існував. Луг, що давав життя не тільки різним 
травам, квітам, а й притулок для сотень видів звірят та комах, був зораний  
і перетворений на поле.

– Ой, я бідолашна... – Сонцевичка затріпотіла крильцями. – Що ж буде?
– Може... може, зробимо тут луг? – несміливо запропонувала крільчиха Янка.– 

Ну, хай не такий великий, як був колись, але давайте посадимо трави та квіти, які 
люблять комашки… Ось ця грядка з редькою належить мені. Ми купимо розсаду 
квітів і трав, посадимо їх і, можливо, тоді комашок привабить їхній запах і вони 
прилетять сюди... А тоді подумаємо, що робити далі.

– Не знаю... Чи вдасться все це зробити? – засумнівалася Сонцевичка.
– Але варто спробувати, правда? – вигукнула Янка.
Оскільки друзі вирішили перетворити частину грядки редиски на зелену 

галявину, то члени Екопатруля разом з метеликом вирушили у бік ринку за 
розсадою. Непросто було знайти потрібні саджанці. Адже торгували переважно 
овочами чи фруктовими деревами. Після тривалих пошуків вони знайшли пана, 
який привіз розсаду трав та садових квітів.

– Давайте купимо сто волошок, – запропонувала Тола. – Буде так гарно, усе  
в одному кольорі, – усміхнулася вона власним думкам.

– Сто однакових саджанців? О ні! – запротестувала Сонцевичка. – Щоб на 
лузі з’явились комахи, на ньому не може рости сотня однакових рослин. Кожна 
комаха любить інший смак, колір, запах... Деякі люблять волошки, інші – маки, 
дзвіночки, шавлію, м’яту, квіти кульбаби, будяка... Якщо хочемо, щоб з’явилось 
багато різних комашок, то й луг повинен бути різноманітним.
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Звірятка вибирали й перебирали. Їм було дуже весело, тому що вони давно не 
бачили стільки різних рослин.

Вони поклали всю розсаду на причеп, накрили їх легкою тканиною, завезли на 
поле і вирішили зачекати до вечора. Ніжні рослинки слід садити на світанку або 
ввечері. Тоді вони мають час пристосуватися до нового середовища, перш ніж 
зійде гаряче сонце.

Екопатруль не знав, як батьки сестричок зреагують на появу нових рослин на 
овочевому полі. Про всяк випадок, вони нічого не розповіли їм. Одразу після 
вечері сказали, що збираються на прогулянку. До ночі між кущиками редиски було 
висаджено понад сотню нових рослин.
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Втомлені та задоволені, друзі полягали спати. Копання ямок і висадка рослин 
настільки втомили їх, що вони прокинулись лише опівдні. Уявіть собі їхнє 
здивування, коли, сидячи на терасі та смакуючи млинцями з яблуками, вони 
побачили, що тато Кролик повертається з поля з цілим візком редиски. Друзі зі 
страху аж підскочили.

– Тату, де ти взяв цю редиску? – спитала Янка.
– Як де, доню? З твоєї грядки. Ми виростили чудову ранню редиску, – гордо 

сказав тато Кролик.
– І ти всю зібрав? Всеньку? – перелякано спитала дочка.
– Так, звісно, що всю! – Тато був здивований запитанням. – На грядці дуже 

акуратні рядочки, тому я впорався досить швидко. Тільки дивно, що так багато 
бур’янів виросло на ділянці! Але, на щастя, вони не зашкодили редисці.

– Бур’яни? – спитав Непосидько, ковтаючи слину... – Такі... такі польові 
бур’яни,  лугові рослини і квіти?

– Так... але, на щастя, редисці це не пошкодило. – І тато Кролик попрямував 
далі.

Коли звірята вибігли з подвір’я і досягли краю поля, то схопились за голову. 
Разом з редискою тато повиривав майже всю траву, комашник, дзвіночки, 
фіалки, гвоздику та багато інших рослин.

Край поля сиділа Сонцевичка. Навколо неї пурхав дорослий Синявець Ікар – 
дуже рідкісний вид метелика. Як тільки Сонцевичка побачила Екопатруль, вона 
підскочила:
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– Ой, друзі! Все пропало! Усе знищено. Вранці я стрибала від радості, а зараз 
плачу. На світанку сюди прилетів Кайтек – це метелик, Синявець Ікар, найкращий 
віолончеліст серед комах. Аромат квітів привабив навіть цвіркуна Казіка, що є 
першою скрипкою в оркестрі. Я сподівалась, що все буде гаразд і сюди прилетять 
інші... Але хтось повиривав усе, що ми посадили... Все! Кожну стеблинку, трави та 
квіти... Все змарновано...

Усі були в розпачі. Пола нарешті порушила тишу.
– Слухайте! Невдача не повинна нас зламати. Цього разу у нас не вийшло. Але 

спробуємо ще раз!
– Ось поруч моя грядка з кукурудзою, – сказала Джола. – Ми ще довго не будемо 

збирати кукурудзу. Можливо, зможемо тут посадити трави та квіти? Ми вже 
знаємо, де їх шукати. Цього разу зробимо усе набагато скоріше!

– Чудова ідея, – сказав метелик Кайтек. – Замість того, щоб сумувати, давайте 
щось робити.

Весь Екопатруль, Сонцевичка, метелик Кайтек та цвіркун Казік вирушили на 
ринок. Вони швидко купили потрібний набір рослин і ввечері висадили їх на 
кукурудзяному полі. Втомлені, але з надією на результат, вони пішли спати. Цього 
разу вирішили прокинутись раніше, щоб упевнитись, чи все гаразд.

Наступного ранку, як завжди, друзі хотіли поснідати на терасі, але мама 
Кролиха затримала їх:

– Діти, сьогодні будемо снідати на кухні. Перед світанком тато Кролик пішов на 
поле обприскувати кукурудзу пестицидами. Ви знаєте, що дихати цим повітрям не 
можна. Тому краще не виходити з дому кілька годин, поки весь пил не осяде.
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– Пестициди?! – скрикнула Пола.
– І мою грядку теж?! – з жахом повторила Джола.
– Звісно, і твою грядку теж, донечко. Ми повинні стежити, щоб тля та хробаки 

не знищили нашу кукурудзу.
– О, ні! – хором вигукнув весь Екопатруль і, зірвавшись на ноги, звірята вибігли 

з кухні і мимо здивованої мами подалися на поле.
– Тату, тату!!! – Янка, Джола та Ярмілка кричали ще здалека.
– Пане Кролику!!! Сті-і-і-йте!!! – волали Тола, Непосидько і Пола.
Але тато сидів у кабінці тракторця і не чув дитячого лементу. Він, не 

поспішаючи, обприскував ділянку.
Коли друзі нарешті добігли, тато Кролик розвернувся і почав обробляти 

наступний рядок.
– Тату, ні!!! Стій!..
Побачивши звірят, що мчали до нього, тато Кролик негайно зупинив трактор. 

Він вимкнув двигун і вискочив з кабіни.
– Що сталося?! Щось з мамою? – вигукнув він розпачливо.
– Ні... ні... З нашими приятелями! – відповіла Джола, минаючи батька.
Побачивши, що дочки біжать до краю поля, він побіг за ними.
– Сонцевичко! Кайтек! Казіку! – кричали сестрички. 
– Сонцевичко! Відгукнись, де ти? – кричав Непосидько.
Нікого не було ні видно, ні чути.
Коли добігли до краю поля, біля блакитних дзвіночків лежала Сонцевичка. Вона 

ледве дихала.
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– Мила Сонцевичко!.. Не вмирай!.. Ми тобі допоможемо! – вигукнули звірята. 
– Кайтек теж десь тут?

– Кайтек полетів... – прошепотіла Сонцевичка, але не мала сил додати нічого 
іншого. Пестициди дуже отруйні для комах.

– Що тут відбувається? – спитав тато Кролик. – Чи це має щось спільне з вашим 
таємним завданням?

– О, тату... Наша подруга ледь не загинула... Ми маємо її врятувати! – вигукнула 
Янка, дивлячись на ледь живу Сонцевичку.

Пола підняла метелика з землі і обережно поклала на своє крило…
– Поло, лети якнайшвидше до мами, –порадив схвильований пан Кролик. –  
Вдома є ліки, можливо, ще не пізно! Біжимо! 
Побачивши, як усі перетинають грядки у шаленому темпі, мама аж вибігла на 

терасу. Вона зрозуміла, що сталося щось надзвичайне. 
– Мамо, рятуй! – вигукнула Джола і показала на Сонцевичку. 
Діти нарешті призналися, що саме робили вони останніми днями. Розповіли 

про концерт, про комах, про відсутність рослинної розмаїтості на колишньому 
лузі, про покупки розсади на базарі, про грядки з редискою та кукурудзою... Але 
зараз найважливішою була Сонцевичка...

Мама і тато з розумінням кивали головами. Не сказали нічого, лиш одразу 
подбали про метелика. Почистили їй ротика, напували водою, віяли листям. 
Мама давала крапельки, що нейтралізують токсини. Друзі постійно сиділи біля 
метелика, і коли вона нарешті відкрила очі, усі зітхнули з полегшенням.

– Уф, найгірше вже позаду. Залишайтесь із Сонцевичкою, а ми маємо 
полагодити деякі важливі справи, – сказали батьки.
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До пізньої ночі друзі по черзі сиділи біля метелика. Нарешті, втомлені, усі 
заснули.

Вранці, коли вони прокинулися, Сонцевичка почувалася набагато краще. Вона 
навіть замахала крильцями!

– О, як добре, що ти одужуєш! – зраділи звірята. – Адже ми так хвилювалися!
 І тут до кімнати увійшли мама і тато Кролик.
– Діти! Ходімо, хочемо щось вам показати, – загадково сказали батьки. З виразу 

їхніх облич було важко збагнути, про що йдеться.
– Після вчорашніх подій ми зрозуміли, наскільки ви дбаєте про природу, 

навколишнє середовище та друзів. Ви допомогли нам усвідомити щось дуже 
важливе і... ви самі переконаєтесь! Ходімо з нами.

Через хвилину друзі не повірили власним очам! На місці грядок з овочами був 
чудовий луг! Мама з татом посадили та посіяли стільки трави та квітів, що всі 
завмерли від захоплення. Ніхто не міг сказати ні слова.

– Тут так гарно! – першою зраділа Сонцевичка. – Це буде найгарніша лука з моєї 
мрії! – радісно вигукнула вона.

– Тату... А ти не проти, що луг займає місце редьки, капусти та кукурудзи? – 
невпевнено запитали дочки, знаючи, наскільки їхній батько дбає про врожай.

– Знаєте... Я вчора розмовляв із сусідами. Усі помітили, що відтоді, як луги 
переробили на грядки, врожайність наших полів упала. Менше комах – менше 
запилених квітів. Бо ж саме завдяки бджолам, метеликам та іншим комахам наші 
культури запилюються. 
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Тепер Сонцевичка, Кайтек та інші друзі будуть мати де жити. Ми не можемо 
бути такими егоїстами. Кожен має право на власне житло. 

Після травневих дощів луг наповнився життям – рослинами та тваринами. 
Метелики, молі, бджоли, цвіркуни та жуки – кожен отримав свою оселю.  
А Сонцевичка та її друзі дали чудовий концерт. Так, це була справжня «Ода 
радості»!

Можливо, ти та твої друзі також організують «Екопатруль»? Подумайте, чи в 
саду, чи на ділянці знайдеться місце для біорізноманіття: м’яти, рум’янка, трави, 
волошок чи маку. Поговоріть про це зі своїми батьками. Якщо ви живете  
в сільській місцевості, то, можливо, зможете переконати своїх дідусів і бабусь 
знайти ділянку для дикої луки. Така місцина справді цінна і набагато важливіша 
для рослин і тварин, аніж нам здається.
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Чи знаєш ти, що… 

Квіти 

Вони важливі не тільки для нас, але і для багатьох 
комах, таких як Сонцевичка, і для наших Друзів, трьох 
крільчих з Еко-патруля.

Із квітів виростають овочі та фрукти, які дають насіння. 
Наприклад квіти маку, соняшника. Рослини є багатим 
джерелом їжі.

Біорозмаїття

Так само з комахами. Різні комахи люблять різні квіти. 
Якщо на лузі росте тільки один вид, що, на жаль, 
трапляється досить часто, це збиває з пантелику комах.

Діти, чи знаєте ви, 
наскільки важливими 
у природі є квіти?

На лугах чи 
у полях?

Уявіть собі, що ви постійно мусите 
їсти лише один вид овочів, 
наприклад, брюссельську капусту.

Які ваші улюблені 
страви? 

Де можна знайти різні 
види квітів?

Правда, кожен з вас 
любить щось інше?

4
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Розмаїття – це те, що складається з багатьох різних 
елементів. Розмаїття є дуже важливим для людства.

Біорозмаїття, тобто середовище з багатьма формами 
життя, є більш здоровим.

Хімічні речовини (пестициди/
гербіциди)

Люди зазвичай використовують хімікати для боротьби 
з бур’янами, шкідниками і для підживлення ґрунту.

Але чи вони безпечні? Хімікати знищують комах і 
тварин, які мешкають на посівах, і спричиняють серйозні 
проблеми зі здоров’ям у людей.

Наприклад, разом з вирощуваними рослинами можна 
садити різні види квітів. Небажані шкідники можуть 
харчуватися ними замість городніх культур. Крім того, 
комахи не люблять запах певних квітів. Найкращий 
приклад – чорнобривці. Їх запах ефективно відлякує 
шкідників, які харчуються, наприклад, цибулинами, 
часником та морквою. Висаджуючи такі рослини, ми 
захищаємо як комах, так і наші посіви.

Діти, пам’ятайте, що кожен з вас може допомогти 
рослинам та комахам, таким, як Сончевичка. У вас є 
власний сад? А може, біля вашого будинку є 
невелика природна галявина? Висаджуючи та 
доглядаючи за польовими квітами та травами, ви 
можете створити розмаїте середовище і таким 
чином допомогти багатьом комахам.

Ви також можете отримати від цього користь: ви 
коли-небудь пробували смачні трав’яні чаї з деревію 
або шавлії? Разом ми можемо зробити так само 
багато корисного, як і наші друзі.

Пам’ятаєте, як розгубилася 
була Сонцевичка? 

Як ви думаєте, що краще пахне: 
встелений квітами луг чи поле, 
удобрене хімікатами?

Як, на вашу думку: використання цих 
хімічних речовин є добрим? Мабуть, ні. 
Захистити врожай можна не тільки 
хімікатами.
Пам’ятаєте, які приклади були наведені 
у казці? А може, у вас є свої ідеї?

Пам’ятаєте, що сталося з 
Сонцевичкою, коли тато 
Кролик розпорошував 
пестициди на полі?
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Тола, Пола та Непосидько вирушили на катері в круїз по Дунаю. Дунай – одна  
з найдовших річок Європи, яка протікає через десять країн! Початок бере  
у Німеччині, перетинає Австрію, Словаччину, Угорщину, Балканські країни  
і закінчується далеко в Румунії та Україні. Непосидько чув про прекрасні 
національні парки вздовж ріки, розкішні тополі та незвичайні місця гніздування 
птахів. Нарешті йому вдалося переконати своїх приятельок взяти участь  
у Дунайській експедиції.

– Це буде найкраща пригода, про яку ми могли лише мріяти! – вигукнув 
усміхнений Непосидько, стоячи біля штурвала катера.

НЕБЕЗПЕЧНА 
ПРИГОДА БІЛУГИ





Тола і Пола люблять маловідомі, дикі місця, де можна пізнати природу, 
недоторкану людиною. Ідея подорожі по Дунаю була для них надзвичайно 
заманливою.

Друзі розставили шезлонги на палубі і засмагали на сонці. Це був ідеальний час 
для відпочинку, оскільки наступне мальовниче місце мало з’явитися лише за 
декілька кілометрів. Раптом Непосидько порушив тишу і спокій. Нікого не 
попередивши, він додав швидкості. Катер вирвався вперед. Лимонад, який пила 
Тола, вилився на її хутро.

– А-а-а-а!.. Непосидьку! Ти що?! Збав швидкість! Чому так поспішаєш? Через тебе 
я розлила лимонад! – незадоволено вигукнула Тола.

– Як це – «Чому поспішаєш»? Адже ти сама попросила: «Швидше!».
– Я? Нічого такого я не казала! Жартуєш!
– Казала, я чув!
– Точно не я! – наполягала Тола.
Непосидько зменшив обороти двигуна, думаючи, що Тола і Пола жартують над 

ним.
Проте не минуло й хвилини, як песик знову почув: «Швидше! Скоріше!».
– Толо, це знову ти?
– Що я?
– Ну, це ж ти гукнула «Скоріше!».
Тола здивовано глянула на Непосидька. Або у їхнього друга слухові галюцинації, 

або він жартує.
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Це було вже не смішно. Вона зібралась щось відповісти, але раптом обидві 
приятельки теж почули якийсь крик. Цього разу це не прозвучало як «Скоріше!», 
але щось ніби... хтось кричав: «Допоможіть!».

– Непосидьку! Зупинись! Вимкни двигун! Я щось чула! Хтось кличе на 
допомогу! – гукнула Пола. – Може, хтось тоне? 

Друзі уважно вдивлялися за борт, але не побачили нічого незвичайного. Вони 
тільки намірились повернутися на свої місця, як знову почули: 

– Допоможіть! Допоможіть! Чи можете мені допомогти? 
Коли всі троє знову обережно перехилилися за борт, побачили, що поруч 

винирнула дуже велика риба. 
– Привіт! Це ти кликали на допомогу? – стурбовано запитала Пола. 
– Так! Ох, як добре, що ви мене почули, – зраділа риба. – Я Ралуца, білуга 

Ралуца. Я заблукала! Два дні шукаю своїх друзів і ніяк не можу їх знайти...
– Ой, бідна рибко! А де ви бачилися останній раз? – допитувалася Тола.
– Перед греблею в Ґабчіково.
– І що ви там робили?
– Я родом з Чорного моря. Це далеко-далеко звідси. За Угорщиною, Хорватією та 

Румунією. Я приплила сюди зі своїми друзями на нерест, щоб тут відкласти ікру. Це 
такі малесенькі яєчка, з яких вилупляться наші дітки – маленькі білуги. Тоді, коли 
нам виповнюється двадцять років, ми готові мати дітей. Тож разом з друзями 
вирушили у головну подорож усього нашого життя – подорож, про яку раніше 
чули від наших бабусь і дідусів. 

– Отже, ви проплили кілька сотень кілометрів, щоб народити дітей? Тобто, 
відкласти ікру і чекати, поки з неї маленькі білуги вилупляться? – здивувався 
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Непосидько. – Тварини зазвичай не виходять зі своїх жител ще за кілька днів до 
пологів... а ви здолали шлях половиною Європи?

– Ну, у риб все по-іншому. Ми, білуги, завжди запливаємо в річки на нерест. Хоч 
живемо у Чорному морі, але ікру відкладаємо на дні річок, далеко від моря. Зараз 
багато білуг допливає лише до Румунії... ну, іноді до Хорватії, і там нерестяться, 
потім повертаються додому. По всьому Дунаю споруджено кілька десятків дамб та 
гребель, подолати рибам їх майже неможливо. А ми хотіли здійснити саме таку 
подорож, як колись давно наші бабусі та дідусі. Хотіли подолати всі греблі і дамби 
й дістатися до Словаччини.

– Гм... ну, якщо ти бачила своїх друзів прямо перед греблею, то, можливо, вони 
все ще там? Ти перевіряла? – розсудливо спитала Пола.

– Ох, у цьому і вся справа, що я не можу туди добратися! – схлипнула білуга  
і заплакала. – Я наймолодша і найменша зі всіх. Саме тому мені вдалося заплисти  
у дуже-дуже вузький рибний канал і потрапити на інший бік греблі. І опинилася 
одна. У цьому каналі стільки перешкод і каменів, що подолати його у зворотньому 
напрямку я не зможу. Я б загинула.

– Ой... це недобре, – розхвилювався Непосидько, і одразу всі троє почали 
радитись, як допомогти бідолашній білузі. Вони не залишать її саму!

– У мене є ідея! – вигукнула Пола. – Ралуцо, чому б тобі не попливти з нами на 
катері? Ми якраз прямуємо у бік Угорщини і будемо проходити греблю біля 
Ґабчіково. Для катерів і байдарок там споруджені спеціальні безпечні шлюзи, які 
допомагають перебратися на другий бік. Що скажеш на це?

– Ми налиємо води до каюти, і ти просто туди заскочиш! – підхопила Тола.
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– До каюти? – здивовано запитав Непосидько. – Зачекайте, зачекайте... Налити 
води до нашої каюти на катері?

– Звісно, до нашої. Чого ти дивуєшся? Ходімте! Візьмемо відра і наносимо води!
Побачивши, що друзі не заперечують, Тола схопила відро, прив’язала до ручки 

мотузку і почала черпати воду з ріки й носити до каюти. Рівень води в салоні 
стрімко зростав. Друзі були настільки зайняті роботою, що не зауважили, як 
до катера підплив невеликий рибальський човен. У човні були два бульдоги. 
Дружніми вони не виглядали...

– Доброго ранку! У вас пожежа на катері? Ми здалека побачили, як ви черпаєте  
і носите воду, – сказав один із них, намагаючись зазирнути на палубу.

– Пожежа? Ні-ні! – ввічливо відповіла Тола. Вона тільки зібралася щиро 
розповісти, для чого вони носять воду з ріки, як раптом Пола перебила її:

– Ми чистимо палубу! Вчора ми дуже забруднилися. Ось і все. А вас що привело 
сюди? – спитала вона, зауваживши великі гаки, прикріплені до боків човна.

– Ми пливемо на другий бік. Наші друзі повідомили, що зграя білуг кружляє 
навколо греблі. Начебто дуже велика. Тут їх вже давно ніхто не бачив. Може, нам 
пощастить і спіймаємо якусь на продаж? Їхня ікра – це цілий скарб!

– А чи білугам часом не загрожує зникнення? Ви впевнені, що їх можна 
виловлювати? – хитро запитала Пола.

Бульдог різко глянув на Полу і насупився:
– А ти хто? Поліцейська чи туристка? Слідкуй за тим, що у тебе під носом, а не 

за тим, за чим ми полюємо! Хлопці, відчалюємо! –гукнув до своїх друзів, і човен 
поплив у бік греблі.



73

Минуло добрих кілька хвилин, перш ніж бідна Ралуца наважилася показатись 
з-під води. Вона тремтіла від жаху.

– О, ні! Вони пливуть по моїх друзів! Ми повинні їх якось випередити! – 
перелякано вигукнула вона.

– Нічого не бійся, – відповів Непосидько. – Швидко застрибуй до нас, тут усе для 
тебе вже готове!

Ралуца розігналася, сильно змахнула хвостом і вискочила на палубу. Тола і Пола 
допомогли їй зісковзнути до каюти, а Непосидько додав обертів двигуну. Менш ніж 
за годину вони були біля греблі.

Треба зауважити, що гребля Ґабчіково була дуже великою. Вона перекривала 
всю ріку. Пола підлетіла, щоб подивитися, як виглядає міграційний рибний канал, 
через який два дні тому пробралася Ралуца. Канал справді був дуже вузький  
і підходив лише для дрібної риби. Білуга не мала шансів подолати його ще раз, та 
ще й у зворотньому напрямку.

Нарешті друзі допливли до шлюзу. Вони почекали, поки його ворота закрилися 
за ними, і незабаром разом з рештою кораблів опинилися по другий бік греблі.

Щойно вони випливли на широке плесо ріки, як Непосидько помітив, що човен 
бульдогів пливе просто перед ними. Очевидно, вони перетинали один  
і той же шлюз одночасно. Перед греблею було стільки різних кораблів, що вони 
не помітили браконьєрів. Друзі вирішили простежити за ними, переживаючи, що 
бульдоги справді почнуть полювати на зграю білуг. Вони трималися на безпечній 
відстані і пильно оглядали річку. Через кілька кілометрів рибальське судно 
зупинилося. Непосидько спрямував катер до очерету, звідки друзі могли уважно 
спостерігати за човном. І тут вони побачили, що бульдоги закинули у воду свої 
величезні рибальські сіті, а ще двоє вийшли на палубу з гарпунами в руках. 
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– Ох! Бульдоги таки почали полювати! Ми маємо щось робити!
Пола стояла збоку і записувала все на відео своїм телефоном. А Толі наказала 

негайно зателефонувати на номер 112. Це екстрений номер не лише в Польщі,  
а й у всій Європі. Вона знала, що диспетчер порадить, куди повідомити про 
незаконний вилов риби.

За хвилю Тола вже розмовляла з рибною охороною, спокійно і чітко надаючи 
детальну інформацію про місце, де вони знаходяться. Незабаром їм мали прийти 
на допомогу. І тут Непосидько побачив, що всі бульдоги припали до одного борту. 
Весь їхній човен трусило та нахиляло ліворуч. Очевидно, до сіті потрапила велика 
риба!

– Нещастя... Думаю, що вони спіймали якусь твою приятельку, – засмучено 
промовив Непосидько до Ралуци. – Човен майже перевертається у воду.

– Випусти мене! Швидко! Я їй допоможу! Поки прибуде рибна охорона, може 
бути вже запізно!

Риба вислизнула в Дунай і поплила в сторону браконьєрів.
– Перекиньте їхній човен! – крикнув Непосидько навздогін Ралуці. – Якщо твої 

друзі такі великі, як ти казала, то ви це зможете зробити! Бульдоги злякаються  
і відріжуть сіті! 

Тола, Непосидько і Пола напружено спостерігали за тим, що відбувається. Їм 
було прикро, що, окрім того, що вони викликали допомогу, більше нічого не могли 
вдіяти...

Раптом вони побачили: на ріці відбувається щось незвичайне. Човен браконьєрів 
почав хитатися так, ніби боровся з величезними хвилями посеред жахливої бурі! 
Його кидало вправо, вліво, назад і вперед. Навколо човна вистрибували велетенські 
риби, яких Непосидько в житті не бачив. Вони виглядали як динозаври... ну, 
можливо, не динозаври, але як кити – точно! Вони були величезні! 
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Браконьєри злякалися не на жарт. Однак один з них не збирався відступати. Він  
почав цілитися в білуг гарпуном. Це виглядало страшно. Друзі затамували подих, 
адже йшло до того, що одна з білуг ось-ось стане жертвою бульдогів. І тут здалеку 
пролунав голос з мегафона рибальської охорони:

– Увага, увага! Прошу всіх на  риболовному човні вийти на палубу! Опустіть 
гарпун! Вилов риби заборонено! Ви цілитесь у білугу, а цей вид під суворою 
охороною. Повторюю ще раз: прошу опустити гарпун!

Бульдоги були приголомшені таким поворотом подій, але не збиралися дати 
себе спійматися на гарячому. До того, як охорона дісталася до їхнього човна, 
браконьєри швидко відрізали сітку.

– Ми? Полювання? Це не наша вина, що якась риба заплуталася в сіті. Ми 
захищали лише себе і човна...

Браконьєри ще довго щось пояснювали охоронцям. Але ніхто з патрульних не 
мав жодних ілюзій щодо того, що саме затіяли бульдоги, тому всі вони отримали 
суворі штрафи.

Як тільки Тола, Непосидько і Пола побачили, що і вони, і білуги вже у безпеці, 
вирішили продовжити свою мандрівку Дунаєм далі.

Увечері, коли вони пристали до берега і Непосидько стрибнув у воду, щоб 
освіжитися, ріка несподівано забурлила. Прямо біля причалу, до якого вони 
пришвартувалися, з’явилась зграя білуг. До Непосидька наблизилася Ралуца  
і обережно підхопила Песика на спину.

– О! Ралуца! – зрадів Непосидько. – Як добре, що ти тут! І як чудово, що ти 
знайшла своїх друзів! Які у вас плани? Ви залишаєтесь тут чи повертаєтесь додому 
у Чорне море?
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З води виринула величезна білуга, мабуть, найстаріша і, безумовно, найбільша  
з усіх! Вона була майже такого ж розміру, як катер друзів.

–Я думаю, що найменші з нас повернуться до Чорного моря. Решта залишиться 
тут… десь між двома греблями. Поки люди не побудують більші та безпечніші 
канали для проходу риб, нема шансів, що всі ми повернемось додому, – відповіла 
вона і подякувала друзям за допомогу Ралуці та всім білугам.

– О... бідолашні білуги, – занявкала Тола. – Як тільки ми повернемося  
з подорожі, то дізнаємось, що потрібно зробити, аби вам допомогти!

– Хоча ми маленькі, але зможемо звернути увагу дорослих на ситуацію щодо 
безпечної міграції білуг. Проведемо конкурс на зображення найбільш рідкісних 
риб Європи або створення плакатів про білуг. У дітей завжди прекрасні ідеї! – 
натхненно вигукнув Непосидько.

– Ми, білуги, живемо до ста років. Тож будемо чекати на те, що ви зробите. 
Сподіваємося, що ми доживемо до того, щоб знову мігрувати через всю Європу, 
як наші бабусі та дідусі. До побачення! – І всі білуги, як по команді, махнули 
плавниками на прощання і зникли у хвилях Дунаю.
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Чи ти знаєш, що…

Дорогі діти! Чи знаєте ви, що Білуга Ралука – 
справжня риба, яка живе в дельті Дунаю?

Ралука жила у солоному Чорному морі, але наші 
троє друзів – Тола, Непосидько і Пола – зустріли її в 
Дунаї поблизу міста Братислави (Словаччина). Вона 
була дуже далеко від свого дому, за кілька сотень 
кілометрів! У минулому, приблизно у 16-му столітті, 
кожної осені можна було спостерігати захоплююче 
природне шоу – великі зграї величезних риб невтомно 
пливли річкою вгору! Знаєш чому?

Уявіть себе рибою, великою рибою! 
Білуги – одні з найбільших прісноводних риб у світі. 

Дорослі риби у вісім разів більші за вас (8 метрів 
завдовжки)!

Коли їм виповнюється 15 років, вони готові стати 
батьками і мати власних дітей. Однак відкладати ікру у 
рідних водах солоного Чорного моря неможливо, тому 
їм доводиться плисти так далеко від дому. Нерест цих 
риб відбувається раз на 3–4 роки. На зворотному шляху 
вони повинні знову подолати сотні кілометрів!

Ці розумні риби не тільки знають, у якому напрямку 
плисти, а й коли саме їм потрібно вирушати у дорогу. 
Раніше їх подорож відбувалась двічі на рік – навесні та 
восени. Білуги, що йдуть на нерест вперше, не знають, 
які місця на мапі вони минають. Пливуть проти 
бурхливої течії ріки, і на них чекає багато небезпек...

Пригадайте, в чому полягає небезпека?
На Дунаї збудували величезну бетонну стіну – греблю 

Габчиково. Ралуці вдалося її подолати тільки завдяки 

своїм невеликим розмірам. На жаль, на дамбі немає 
спеціальних каналів для риби, які б дозволяли їм 
безпечно долати бетонну перешкоду. Дамба 
складається з греблі, водосховища, шлюзів та 
гідроелектростанції.

Ралуці вдалося проплисти через греблю, але це не 
кінець її проблемам... Ви пам’ятаєте дві найбільші 

загрози що очікують на Білугу? Це греблі та браконьєри. 
Так, браконьєри! Білугу загнали на мілководдя і 
спіймали сітками та спеціальними пастками. 

5
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Багато років тому білугу виловлювали через її 
високоякісну шкіру та м’ясо, яке вживали у період посту. 
До сьогодні ікра цієї риби є цінним делікатесом – одним 
з найдорожчих у світі. На жаль, це впливає на популяцію 
білуги. Білуга не виживе, якщо не зупинити браконьєрів, 
а природне середовище та шляхи міграції риби слід 
захищати та відновлювати.

Перетнути дамбу непросто, іноді навіть неможливо. 
Однак є способи допомогти білузі. Для того, щоб 
вивчити поведінку цих риб та шляхи їх міграції, вчені 
помітили з десяток риб спеціальними мітками, які 
дозволяють відстежувати їх рух. Завдяки цьому вченим 
вдалося придумати кілька способів допомогти білугам у 
їхній подорожі річкою. Це:

– створення спеціальних рибних пропусків у різних 
місцях на річках,

– усунення існуючих перешкод, які заважають 
проходженню риби (наприклад, шлюзи);

– підготовка інших (тимчасових) рішень, 
наприклад, вилов риби та транспортування її на 
інший бік греблі.

На жаль, вчені досі не знають, як полегшити 
повернення білуги до моря. Найбільш оптимальним 
рішенням може бути створення спеціальних водних 
каналів для обходу дамб.

Вам цікаво, що ви можете зробити, аби допомогти 
цим рибам?

Вивчайте, як виглядає життя під водою. Пригадайте, 
скільки цікавих видів тварин ви зустріли, навіть таких, 
що були з часів динозаврів! Ви можете захищати річки та 
їх довкілля у вашому районі чи у вашій країні.

Не забувайте: те, що важливо для риби, важливо і для 
нас. Тільки чиста річка може бути джерелом питної води, 

домівкою для багатьох видів риб і давати нам енергію... І 
все це ми отримуємо від річки безкоштовно!
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Тієї ночі Непосидько, Тола та Пола були такі схвильовані, що ледве заснули. Вже 
через два дні один з їхніх приятелів мав виступати перед дуже поважними особами 
з усього світу: хтось із екологічного патруля мав представити позицію дітей щодо 
зміни клімату на нашій планеті. Конференція COP 24, найважливіша міжнародна 
зустріч, мала відбутися у польському місті Катовіце.

Це була надзвичайно важлива подія для Толи, Непосидька та Поли. Адже 
вони уже тривалий час належали до екологічного патруля. Через Інтернет друзі 
зв’язувалися з дітьми з усього світу і дізнавалися, як використання палива та масове 
вирубування дерев впливає на життя мешканців Африки, Південної Америки, 
Австралії та Азії.

ЧАС МИНАЄ – 
ТРЕБА ДІЯТИ!
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– Непосидьку, біжи швидше, бо інакше ми запізнимось. Першим матиме слово 
Никодим, ведмідь з Арктики, і я не хочу пропустити його виступу, – квапила Тола.

Коли вони добралися до місця проведення конференції, майже всі уже були тут. 
Пола керувала зібранням, тож стала біля трибуни. Діти з різних країн світу сиділи 
у величезному залі. Був тут і білий ведмідь з Арктики, і носоріг із савани, верблюд 
з пустелі та рись із лісу і навіть кілька морських риб у спеціальних комбінезонах, 
що дозволяло їм дихати поза водою. Тола та Непосидько не стали протискатися 
крізь натовп, а знайшли собі місце біля молодої оленихи. Вони одразу її впізнали. 
Це була Ґрета, їхня подруга зі Швеції, яка вже кілька місяців поспіль організовує 
щоп’ятниці молодіжні страйки у своєму місті, закликаючи дорослих вжити заходів 
проти негативних змін клімату на планеті.

Пролунав дзвінок, усі затихли. Пола вийшла на трибуну:
–Дорогі друзі! Зібрання оголошую відкритим. Запрошую до виступу Никодима 

з Арктики, який розповість, як глобальне потепління впливає на його життя та 
життя його сімейства. Никодиме, надаю тобі слово, – звернулася Пола до білого 
ведмедя, який уже піднімався на сцену.

– Доброго ранку, Поло! Доброго ранку, друзі! Ну що ж сказати? – Никодим 
оглянув переповнений зал. – Якщо температура на Землі й надалі продовжуватиме 
зростати, я і мої друзі просто помремо.

– Чуєш? Вони помруть? – тихо спитала Тола, нахилившись до вуха Непосидька. – 
Тобі не здається, що він трохи перебільшує?

Непосидько знизав плечима, показуючи усім своїм виглядом, що не думає, що це 
справді така серйозна проблема.
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– Мій дім, Арктика, – є дуже красивою. – продовжував тим часом Никодим. – Пів 
року до нас не заглядає сонце, але це мені не шкодить. Маю густе хутро і товстий 
шар жиру під шкірою. Це допомагає мені зберігати тепло. Щоб прохарчуватися, 
полюю на тюленів, і саме взимку чудові умови, щоб їх ловити. Тюлені не можуть 
дихати під водою, тому пробивають ополонки у кризі, через які вони дихають. 
Тихенько очікую біля такого «віконечка», а як тільки з’явиться тюлень, я його 
швидко ловлю. Тепер, коли арктичний лід тане, у мене залишається все менше 
місць для таких засідок. Спіймати тюленя у відкритому морі Арктики – не таке вже 
й легке завдання! Я дуже стурбований тим, що станеться через кілька років. Люди 
не звертають належну увагу на Арктику, бо через сильний холод не живуть тут 
постійно. Арктика – мій дім, тут моя мати, батько і брат, тут мої друзі. Будь ласка, 
давайте зробимо щось, щоб температура на планеті не підвищувалася!

Наступною витупала австралійська кенгуру.
– Привіт, я Кася Кенгуриця, у нас теж є проблема – посуха та спека. Кенгуру, 

звичайно, можуть стрибати і по розпеченому піску. Адже ми пристосовані до 
життя у спекотному кліматі. Але зараз... зараз клімат сильно змінився, і це дуже 
погані зміни. Цього року температура в пустелі досягала 50 градусів! Це дуже 
багато! Забагато! Невеликі джерела та ставки повисихали. Тваринам бракує їжі 
через відсутність трави та інших рослин. Без тіні для сховку, і особливо без води 
та їжі, тварини не виживуть. Ви навіть не уявляєте собі, скільки кенгуру та корів 
загинуло цього року, бо їм не вистачало води та трави.
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Молодь слухала Касю в абсолютній тиші, а після її виступу зал довго не міг 
заспокоїтись. Навіть Непосидько цього разу розхвилювався не на жарт.

Після Кенгуру виступали інші тварини і розповідали про природні катаклізми  
у своїх краях: нестача води, пересихання річок, посухи, піщані бурі та лісові 
пожежі. Їхні історії усе більше розчулювали Толу та Непосидька. Зростання 
температури – це не просто погіршення якості життя, а ризик втратити його! Те, 
що вони почули, виглядало як світова катастрофа!

Одним з останніх виступав Тунець Тимек, який прибув просто з океану:
–Вітаю усіх! Напевно, дехто з вас думає: цікаво, що риба робить на цьому 

зібранні? Адже вода, яка тепліша на один градус, не повинна б змінити моє життя. 
Знаєте, чому я тут?

Справді, більшість присутніх не розуміли, що тут робить океанська риба.
– Я тут, щоб пояснити вам, що на Землі досі не дійшло до кліматичної 

катастрофи саме тому, що океани та моря протягом багатьох років поглинають 
небезпечний газ, який ви виробляєте на суші. Маю на увазі вуглекислий газ. Якби 
він нагромаджувався в атмосфері понад норму, то температура на планеті зростала 
б ще скорішими темпами.

Усі живі організми, що живуть у воді, як, зокрема риби, інші морські створіння, 
так і коралові рифи, стикаються з чималими проблемами. Ми теж починаємо 
відчувати глобальне потепління, так само, як і тварини суходолу. Деякі види риб 
почали мігрувати у більш прохолодні райони. А ті, які не можуть переселитися, 
вимирають. Якщо хвиля потепління триватиме й надалі, ми поступово вимремо.
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Усі слухачі були вкрай зворушені. Якщо усе так погано, то чому ніхто нічого не 
робить? Якщо риби та тварини гинуть від спекотної погоди, чому ніхто не вживає 
енергійних заходів?

Що конкретно можуть зробити діти та молоді активісти? Як можна змінити все 
те, про що розповідали учасники конференції? Чи повинні ми просити дорослих 
припинити вирубку лісів? Чи повинні ми з цього приводу влаштовувати страйки? 
Що ми можемо зробити?

З дальнього ряду пролунав голос Ґрети – молодої оленихи зі Швеції, що сиділа 
поруч з Толою та Непосидьком: 

– Думаю, що вже давно настав час висловити нашу думку! Настав час показати 
дорослим, що ми хвилюємось за нашу планету, що ми не хочемо помирати через 
їхню легковажність! Ми повинні голосно вимагати змін, а не тільки просити. Якщо 
покажемо, що прагнемо цього всі разом, що діємо спільно у всьому світі і віримо  
в те, що говоримо, – тоді нам вдасться щось змінити!

Наступного дня Непосидько, Тола та Пола пішли на зустріч з науковцями 
та політиками. Усі теж говорили про те, що треба щось змінювати, зокрема, не 
вирубувати ліси, зменшити використання вугілля. Усі були дуже задоволені тим, 
що почули... На жаль... на жаль, до певного часу.

Після цілого дня обговорень Тола, Непосидько, Пола та Ґрета мали повернутися 
на вечірню зустріч активістів. І раптом перед тим, як увійти до будинку, Тола 
помітила, що у неї немає сумки з собою.

– Ой! Дуже перепрошую, але мушу повернутися до зали, де відбувалася 
конференція. Маю в сумці важливі нотатки. Не хочу, щоб вони загубились.
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Друзі не хотіли залишити Толу саму, тому вирішили повернутися разом з нею. 
Ввічливий охоронець підморгнув їм і сказав, щоб приспішили. Вони увійшли 
всередину, дорогою захоплено говорили про те, що дорослі нарешті зрозуміють, 
наскільки серйозними є екологічні проблеми і щось зроблять для їх вирішення, 
ситуація зміниться.

Коли вони були вже близько до зали, помітили, що з маленької кімнати біля 
головних дверей падає світло. Декілька учасників з різних країн обговорювали 
рішення конференції. І хоча друзі не збиралися підслуховувати, через 
привідчинені двері почули таке, що завмерли від страху та подиву.

Спочатку почули голос з відчутним англійським акцентом:
– Ми не віримо у якусь зміну клімату. Думаю, що це компанії, які продають 

очищувачі повітря, навмисно твердять, що на планеті все так погано. Посухи були  
і будуть, вже так ведеться у світі. А скорочення видобутку нафти стало б 
справжньою катастрофою для нашої країни! Наш уряд втратив би мільярди 
доларів, якби не продавав нафту. Ми нічого не будемо підписувати і відмовляємось 
від обіцянок.

Інший голос прозвучав у такому ж дусі:
– На мою думку, кліматичні зміни, можливо, й відбуваються, але наша країна 

залежить від вугілля. У нас багато шахт, завдяки видобутку вугілля люди мають 
роботу. Забруднене повітря ще нікого не вбило, а ми програємо на виборах, якщо 
закриємо шахти. Для виду поставимо два вітряки, щоб екологи відчепились, і все... 
Наша країна живе завдяки видобутку вугілля і так буде й надалі!

– Так-так, – сказав третій. –Хіба екологи не знають, скільки нам доведеться 
платити, щоб запровадити на Землі зелену енергетику? Вітряки, сонячні батареї, 
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атомні електростанції – усе це коштує мільярди доларів. А ніхто ж не хоче 
платити більше за електрику та тепло в будинку. Краще мати забруднене повітря 
та квасну воду в океанах, ніж дорогу електрику.

Ґрета не витримала і відчинила двері. Делегати здивовано дивилися на 
четвірку обурених дітей. І тут пролунав голос Непосидька: 

– А ви не порахували, скільки коштує праця медиків, які лікують захворювання 
дихальних шляхів? Ви не порахували, скільки коштує отруєння вод та океанів? 
Ви не порахували, скільки коштує знищення тисяч рослин і загибель тисяч 
тварин? Ймовірно, ви не знаєте тих цифр, але це реальна вартість зміни клімату. 
Мені соромно за вас! Ви думаєте, що є представниками усього світу? Ні! Ви 
представляєте тільки гроші!

Не чекаючи, як відреагують на його слова, Непосидько гримнув дверми  
і потягнув приятельок за собою. 

Можете собі уявити, наскільки спустошені були друзі. Вони плакали всю ніч.

Наступного дня екологічний патруль вибирав свого представника для 
презентації думки дітей. Тварини думали, чи вибрати білого ведмедя, якому 
загрожує зникнення, чи тунця з океану, чи кенгуру з пустелі. Після дискусії 
вирішили, що їх голос представлятиме... найсором’язливіша з усієї групи, зате із 
найсміливішим серцем – олениха Ґрета.

– Пані та панове! – звернулася до всіх Рись. – Ґрета зі Швеції багато робить 
для захисту природи, вже кілька місяців організовує страйки, протестуючи проти 
екологічних змін. Вона буде гідно представляти нашу позицію, виступаючи від 
імені дітей.





90

– Тримайся! – вигукнув Ведмідь
– Ти даси собі раду, – підбадьорив її Верблюд. – Віримо у тебе!
І ось настав час її виступу.
– Мене звати Ґрета. Мені 15 років, я зі Швеції. Кажуть, що Швеція – це маленька 

країна, яка ні на що не впливає. Але я знаю, що коли ти справді хочеш щось 
змінити, то доб’єшся свого! Якщо, наприклад, група дітей може потрапити на 
перші шпальти газет по всьому світу, тому що вони не мають можливості ходити до 
школи, то уявіть, чого і ми можемо добитись, якби тільки захотіли. Але для цього 
ми повинні говорити голосно і чітко, як би це для декого було неприємно.

 Ґрета замовкла на хвильку, потім ковтнула слину, тому що далі мала висловити 
щось дуже важке, і почала твердим і спокійним голосом:

– Ви зовсім не готові навіть на те, щоб говорити правду. Наша планета 
знаходиться під загрозою. Багаті люди використовують її, щоб жити розкішно. 
Розкіш кількох багатіїв оплачується стражданнями мільярдів. Ми прийшли 
не випрошувати уваги світових лідерів. Ви ігноруєте нас, але у вас просто вже 
вичерпалися всякі виправдовування, а в нас закінчується час. Ми хочемо сказати 
вам, що зміни наступають, подобається вам це чи ні. Справжня сила в людях!

Казка, яку ви щойно вислухали, є дуже важливою. Слова оленихи Ґрети – це 
слова реальної людини Ґрети Тунберг зі Швеції на Міжнародній кліматичній 
конференції 2018 року. Ґрета працює і закликає всіх дітей та молодь приєднатися 
до руху для захисту нашої планети.
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Чи знаєш ти, що… 

Казка, яку ви щойно прочитали, дуже важлива для 
нас. Слова північної Оленихи Грети, які ви почули в кінці 
казки, – це правдиві слова, сказані Гретою Тунберг.

Грета родом зі Швеції, їй всього 16 років і вона ще 
вчиться у школі. Щодня, після школи та у вихідні, вона 
закликає дітей та підлітків з усього світу до захисту нашої 
планети. У 2018 році Грета була учасницею міжнародної 
конференції з питань клімату у Польщі – COP24. Вона 
виступила з промовою перед представниками з усіх 
країн світу. Фрагмент промови ви прочитали у казці.

Чи справді відбуваються зміни клімату, про які 
згадують Верблюд, Кенгуру, Тунець та Білий 
Ведмідь?

На жаль, так. Зміна клімату на нашій планеті 
відчувається дедалі сильніше. Температура поступово 
підвищується по всій Землі, що спричиняє ці зміни. Там, 
де було дуже–дуже холодно, тепліє, а там, де було тепло, 
тепер спекотно. Постійні посухи, сильні вітри, тануть 
льодовики.

У містах не відчувається сильної зміни клімату. У крані 
є вода, купити продукти харчування ви завжди можете  
в магазині. Всім подобається, коли влітку тепло, і ви 
можете купатись в морі, чи в озері. Якщо ми виходимо за 
місто, на жаль, набагато сильніше відчуваємо зміну 
клімату.

Причин є багато. В класі ви можете поговорити  
з вчителями або батьками про деталі.

– В Європі закінчується вода. Все рідше йдуть 
дощі, а коли є опади, то у вигляді сильних злив 
(про що говорили миша Терка та равлик Тик).

– Через високу температуру та малу кількість 
опадів рослини та дерева сохнуть. Все менше 
стає їжі для людей і тварин (як говорили 
Верблюд і Кенгуру).

– Танення льодовиків збільшує кількість 
води у Світовому океані. Всі думають, що на 
кілька сантиметрів більше води – це ніщо. 
Ні! Через кілька десятиліть вже зникнуть 
деякі острови.

Якщо замість автомобіля 
ви обираєте з сім’єю 
велосипед або автобус, то 
разом посприяєте 
зменшенню кількості 
вихлопних газів, які 
отруюють повітря.

6



Гадаєте, що у 4, 6 чи 12 років ви ще замалі, щоб 
щось змінити? Чи можуть діти зупинити зміну 
клімату? Ми впевнені, що зможуть! Ніхто не є 
маленьким, щоб змінити ситуацію! Найскладніше 
– першим подати хороший приклад.

Якщо твої колеги та 
друзі не сортують 
сміття, а ти навчиш 
їх це робити, то 
збільшиться кількість 
людей, що правильно 
сортують побутові 
відходи.

Якщо ви почнете економити воду – 
наприклад, полоскатимете рот під час 
чищення зубів з чашки, а не будете 
стояти біля відкрученого крана, – 
збережете цілу ванну води за місяць!

Якщо ви переконаєте 
вчителів у школі чи 
дитячому садку, щоб 
організувати День Землі,  
то понад 100 людей 
зроблять щось корисне  
для планети.

Кожен в силах щось змінити і навіть простими 
діями захистити нашу планету. І ви, звичайно, 
зовсім не маленькі, щоб щось змінити у вашому 
домі, на подвір’ї чи в школі. Дійте!
Разом з вчителями або батьками обговоріть, що 
ви можете зробити для боротьби зі зміною 
клімату. Можливо, колись ми напишемо казку і 
про вас, і ви станете прикладом для інших дітей!
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