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КРОСВОРД

енергії. 84. Урочистий званий вечір. 85. Кілометр. 86. Одяг 
певної форми. 88. Футляр для зброї. 90. Звертання до од-
нієї особи. 91. Вкриває більшу частину тіла птахів. 93. Кі-
нематографія. 95. Музичний інструмент. 96. Розчин смол у 
спирті. 98. Американська мавпа. 100. Плаксива людина 
(розм.). 102. Маслянистий залишок від нафти. 104. Упряж 
для великої рогатої худоби. 107. Індіанський народ Пів-
денної Америки. 109. Низький чагарник родини бобових. 
111. Чоловіче ім'я. 112. У великій кількості. 115. Окуляри 
без дужок. 117. Медичний інструмент для огляду вуха. 
118. Умовний показник для оцінювання природних ре-
сурсів у балах.

По вертикалі: 
1. Американський антрополог. 2. Ріка у Франції і Німеч-

чині. 3. ...-тік (угода, виконана за вищою ціною від попере-
дньої). 4. Сосновий ліс. 5. ... Паркер (британський режи-
сер). 6. Чоловіче ім’я. 8. Опера Верді. 9. Одна зі складових 
назв звуків, те саме, що D або d. 10. Естонець (заст.). 11. Ав-
томат Калашникова. 12. В іудаїзмі – назва першої частини 
Біблії. 13. Легка будівля. 15. Хімічний елемент. 16. Англій-
ський філософ-схоласт. 18. Пологи. 21. Риболовна снасть. 
22. Ударно-спусковий механізм. 25. Гурт копитних тварин. 
26. Стародавня посудина для пиття. 28. Діловод. 29. Сік, 
що виділяється хвойними рослинами. 31. Хрещений бать-
ко стосовно до батьків хресника. 34. Другий період мезо-
зойської ери. 35. Оптичне скло. 37. Той, хто подорожує. 
38. Речовина, що впливає на швидкість хімічної реакції. 
40. Найпрестижніша нагорода в кінематографі США. 42. Кру-
глий брус, прикріплений до щогли судна. 44. Великий хи-
жий звір. 45. Геометричне тіло. 46. Морський ссавець. 
47. Проста речовина, досить інертна. 48. Звання служи-
теля культу. 50. Пам'ятник-колона з пірамідальною вер-
шиною. 52. Сани в бобслеї. 54. Велика кількість близько 
розміщених однорідних предметів. 56. Господарське 
приміщення. 58. Спортивна гра. 61. Муніципалітет у 
Франції, департамент Канталь. 62. Кінцева частина ран-
гоутних дерев. 63. Російська академія наук. 64. Дрібні 
частинки землі, що перебувають у повітрі. 67. Значки 
для вирізнення прямої мови. 69 .  Київський князь. 
71 .  Біоорганічна речовина для лікування крововили-
вів, гіпертонії. 73. ...-сям (подекуди). 74. Один із пари 
спортивного взуття. 75. В Англії – представник вищого 
дворянства. 76. ...-сяк. 77. Частина обличчя. 79. Переліт 
м'яча за межу, встановлену правилами гри. 81. Найпро-
стіша одноклітинна тварина. 82. Місце скупчення гною. 
83. Частина одягу. 84. Ранок (розм.). 87. Бойовий за-
клик. 89. Довга глибока канава. 92. Металева посудина 
для варіння їжі. 94. Піщаний горб, нанесений вітром. 
96. Грошова одиниця Латвії. 97. Американський філософ 
та історик науки. 99. Бог Сонця у давніх єгиптян. 100. Ро-
бочий одяг. 101. Безхвоста мавпа. 102. Муніципалітет у 
Франції, департамент Шаранта. 103. Матерія, обмежена в 
просторі. 105. Збільшення розмірів внаслідок життєвого 
процесу. 106. Яра злакова культура. 108. Означає питан-
ня: яка людина? 110. Партія гри в тенісі. 113. Акціонерне 
товариство. 114. Операційна система. 115. 3,14. 116. Му-
ніципалітет в Італії, провінція Генуя.

По горизонталі:
2. Арвідас Ромас ... (литовський баскетболіст). 7. Перемо-

жець на фестивалях, конкурсах. 14. Дошка із крайньої части-
ни розпиляної колоди. 17. Конвой. 19. Група довгохвостих 
папуг. 20. Мерзенна людина. 23. Стиль популярної музики.  
24. Категорія товару. 27. Порода мисливських собак. 29. Муніци-
палітет в Іспанії, у провінції Ла-Корунья. 30. Народний поет у ка-
захів. 32. Регіон Тибету. 33. Квадратна заготовка, одержана про-
каткою сталевого зливка на блюмінгу. 36. Продаж продукції. 39. ... 
Рамазотті (італійський співак). 41. Кім ... Сен («великий вождь» Пів-
нічної Кореї). 43. Кількість зерна після молотьби. 46. Амілкар... (ре-
волюціонер Гвінеї-Бісау). 48. Німецька військово-поліцейська 
організація часів Другої світової війни. 49. Хімічний елемент. 
51. Не добитий, не замучений остаточно. 53. Міцний спирт-
ний напій. 55. Осіння оранка поля. 57. Голкіпер. 59. Шлях до 
просвітлення в буддизмі. 60. Одиниця концентрації радіоактив-
них речовин. 63. Цупка тканина в рубчик. 65. Водний розчин цієї 
речовини використовують як отрутохімікат. 66. Жорстоке кро-
вопролиття. 68. Країна в Азії. 70. ...-сахарські мови (сім'я аф-
риканських мов). 72. Автоматична телефонна станція. 74. Су-
купність коштів, що приносять прибуток. 78. Дев'ятнадцята 
літера грецької абетки. 80. Велика кількість зв'язаних  мотуз-
кою однорідних предметів. 82. Машина для перетворення 
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Відповіді до кросворду в №23 від 6 червня.
По горизонталі: 
1. Опахало. 6. Кам. 9. Вояцтво. 15. До. 16. Аро. 17. За-

тор. 18. Бак. 19. АК. 20. Акр. 22. Акт. 23. Бот. 24. Рок.  
25. Іго. 26. Вад. 27. Намул. 29. Еон. 30. Паж. 31. Мусон. 33. 
Задок. 36. Лев. 38. Ап. 39. Чутка. 41. Титан. 43. Ро. 44. Пан. 
45. Гун. 47. Тюк. 49. Твід. 50. Каменепад. 54. Хаос. 55. Радон. 
56. Дакар. 57. Док. 59. Лекок. 61. Кіл. 63. Регістр. 64. Руб.  
65. Супісок. 66. Каа. 67. Масив. 69. НТВ. 71. Обкат. 73. Талон. 
76. Осот. 78. Алкоголік. 80. Рада. 81. Лак. 83. Рік. 84. Хет.  
85. Аз. 87. Мінус. 90. Броня. 92. Ку. 93. Бал. 95. Ронта.  
97. Гаага. 98. Шар. 99. Ват. 100. Озеро. 102. Лет. 103. ВГО. 
104. АМС. 105. Ари. 106. Ерг. 108. Дре. 110. Уа. 111. Ага. 
112. Дрова. 113. Орт. 115. Ар. 116. Трибуна. 117. Тса.  
118. Тканина.

По вертикалі: 
1. Ода. 2. Поквап. 3. Ха. 4. Ара. 5. Локаут. 6. Кабан.  

7. Атом. 8. Мотуз. 10. Оборот. 11. Яак. 12. ЦК. 13. Вагнер. 
14. Око. 21. Раж. 25. Іол. 27. Ноа. 28. Лат. 30. Парта.  
31. Мун. 32. Склад. 34. Дивак. 35. Кат. 37. Ворса. 39. Чад. 
40. Нун. 42. Нюх. 44. Пірогалол. 45. Генератор. 46. Недо-
биток. 48. Калістрат. 50. Каятьба. 51. Мол. 52. Пак.  
53. Дарунок. 57. Дек. 58. Кіа. 60. Кус. 61. Кін. 62. Лов.  
67. Мак. 68. Вал. 70. Поваб. 72. Клоун. 74. Лівра. 75. Са-
бур. 77. Там. 79. Гід. 80. Рея. 82. Кір. 84. Хна. 86. Завгар. 
88. Норман. 89. СТО. 90. Бао. 91. Огарок. 92. Катран.  
94. Лао. 96. Азарт. 97. Грива. 98. Шед. 101. Ерос. 103. ВУТ. 
104. Агу. 107. Гра. 109. Ера. 111. АБ. 114. ТН.

у Новій ОдесіПОГОДА

Ніч             День

Із приходом дощів зростає імо-
вірність зустрічі з плазунами, зок-
рема  зміями. В Україні ці рептилії 
активні з квітня до жовтня. А особ-
ливо – у шлюбний сезон, що три-
ває з квітня до червня. Натрапи-
ти на плазунів можна не лише в 
лісах, а й у парках, степах, на па-
совищах чи біля водойм. Жителі 
сільської місцевості можуть зу-
стріти змій і на власному по-
двір’ї, куди ті заповзають випад-
ково. У багатьох людей від таких 
зустрічей починається істерика, 
наслідки якої непередбачувані й 
для них самих, і для змій.

Утім, треба не забувати, що пе-
реважна більшість рептилій на 
Миколаївщині не загрожують ані 
дорослим, ані дітям, і можуть бути 
агресивними, лиш відчуваючи не-
безпеку. А гадюка степова, дійсно 

отруйна, в області взагалі не «меш-
кає». Більше того, чимало тутешніх 
видів змій – рідкісні й перебува-
ють на межі зникнення, а отже, 
охороняються державою. Зокре-
ма, на Миколаївщині можна поба-
чити занесеного до Червоної кни-
ги жовточеревого полоза – най-
більшу змію Європи. Дуже рухли-
вий, у разі небезпеки може бути 
агресивним. Однак він неотруй-
ний! Угледіли жовтобрюха –  прос-
то обійдіть його стороною.

Ще один червонокнижний пла-
зун області, який зникає у природі 
– лісовий полоз. Полюбляє тепло, 
веде денний спосіб життя, однак 
від спеки ховається. Добре лазить 
по деревах та стінах. Неотруйний. 
Зустріли полоза – не чіпайте.

На жаль, багато хто, натрапивши 
несподівано на змію, готові її вби-
ти, забувши про те, що вона без-
печна та корисна. Адже більшість 
плазунів харчуються гризунами – 
шкідниками сільського господар-
ства. 

Громадська організація «Україн-
ська природоохоронна група» за-
кликає звернути увагу на цих важ-
ливих у природі й для природи 
тварин. Вони є важливими ланка-
ми екосистемного ланцюга. Без 
них буде порушений природний 

баланс, від чого стане гірше в тому 
числі й людям.

Якщо ви раптом зустрінете змію, 
не кричіть і не займайте її! Тихо обій-
діть, і вона спокійно поповзе у своїх 
справах. І жодним чином не нама-
гайтеся визначити її отруйність!

Щоб уникнути несподіваної зу-
стрічі зі змією:

- не торкайтеся неперевірених 
предметів руками.  Змії полюбля-
ють заболочені місця, часто хова-
ються в старих пеньках, копицях 
сіна, під каменями або стовбура-
ми повалених дерев; 

- перш ніж сісти на траву, камінь 
чи колоду, постукайте палицею – 
це відлякає змію;

- побачили змію? Не наближай-
теся. Безпечна відстань – 1,5-2 м. 
Найчастіше змії втікають, щойно 
помічають людину. Спробуєте зло-
вити чи вбити змію – саме тоді 
вона може вкусити;

- якщо вирушаєте туди, де по-
тенційно можуть мешкати плазу-
ни, одягайте речі, які захистять від 
укусів.

ВКУСИЛА ЗМІЯ?
Зберігайте спокій, менше рухай-

теся, пийте багато води. На місце 
укусу накладіть стерильну пов’яз-
ку з антисептиком і за можливості 

– лід. Обов’язково якнайшвидше 
зверніться до лікаря. Не панікуй-
те: навіть без медичного втручан-
ня укус тієї ж гадюки надзвичайно 
рідко призводить до смерті.

Маємо пам’ятати: із розвитком 
цивілізації людина займає все 
більше природних ділянок, де жи-
вуть багато тварин, у тому числі 
змії. Мабуть, правильно було би 
говорити, що якраз людина пору-
шила спокій одвічних мешканців 
природних осель, а не навпаки.

НЕ ВБИВАЙТЕ – 
 ОХОРОНЯЙТЕ!

Якщо зустріли змію – спробуйте 
зробити фото й повідомте нам. Ви 
допоможете дізнатися про змій 
більше і допомогти їх охороні там, 
де це потрібно. Можливо, саме 
ваша зустріч із плазуном буде 
безцінною для науки.

Наразі на Миколаївщині реалі-
зовується міжнародний проект за 
підтримки фонду Rufford. У рамках 
проекту науковці досліджують 
екокоридор Південного Бугу в 
степовій зоні – особливо спрятли-
вій для місцевих видів герпетофау-
ни, більшість із яких захищені на 
національному та міжнародному 
рівнях. На жаль, сучасні дані 
про реєстрацію плазунів на цій 

території дуже обмежені. Дослі-
дження місць їхнього існування на 
Миколаївщині дає цінну інформа-
цію про кількість видів рептилій, 
які тут живуть, та їх розповсю-
дження. Зібрані дані можуть бути 
викорис тані для пошуку рішень 
щодо збереження місцевої фауни. 

Українська природоохоронна 
група

Довідка
Українська природоохоронна гру-

па (UNCG) – команда фахівців, що 
працює над питаннями практичної 
охорони природи. Члени UNCG ак-
тивно працюють над створенням 
нових природно-заповідних тери-
торій. За останні чотири роки що-
найменше три чверті всіх заповід-
них площ, створених в Україні, мали 
серед авторів наукових обґрунту-
вань членів UNCG або були активно 
ними підтримані.  Напрямки робо-
ти UNCG: заповідна справа, охорона 
лісів, оцінка впливу на довкілля, біо-
різноманіття, мережа Емеральд. 

Контакти:
Тетяна Шаміна, менеджер із ко-

мунікацій: тел. 0(93) 918-42-86.
Email: shamina.uncg@gmail.com
Веб-сайт: http://uncg.org.ua/
FB: https://www.facebook.com/pg/

UkrainianNatureConservationGroup

Побачили змію? Не вбивайте: вона потрібна природі!


