
СЛОВНИЧОК  РОЗУМНИКА
Фітонциди – леткі речовини, які 
виділяються усіма рослинами та здатні 
вбивати або затримувати ріст та розмноження 
хвороботворних мікробів. 
Екологія –  це наука про взаємодію 
організмів один з одним і з навколишнім 
середовищем. 

        КРОСВОРД „ЕКОБЕЗПЕКА”
Розгадай кросворд, користуючись матеріалами цієї газети „КОЛОСОЧОК”:  знайди назви рослин, 

які покращують  екологію наших помешкань. 
1. Її запах не витримують комарі, мухи, моль та миші. 2. Тропічний гість з великими листками, 
виконує у квартирі роль порохотяга. 3. Найбільш активно поглинає газоподібні забруднювачі. 
4. За східною приказкою, в обіймах  цієї рослини проходить будь-яка хвороба. 5. Корисна, але 
небезпечна.6. Одна із найбільш отруйних. 7. Підтримує вологість повітря в приміщенні.
8. Дуже любить воду. 9. Вбиває шкідливі бактерії та віруси. 10. Сім недуг виганяє.  І навіть 
більше!

ч КІМНАТНІ  
РОСЛИНИ  
І  ТВОЄ  

ЗДОРОВ`Я

   Серед кімнатних рослин є й небезпечні. Серед них – представники сімейства 
ароїдних. Вони дуже красиві і на вигляд зовсім безпечні. Найпоширенішими з них 
є філодендрон, диффенбахія, колоказія. 

Якщо ти вирішив вирощувати у себе ці рослини, будь обережним. Їхній  сік 
отруйний. Потрапивши на шкіру або слизові оболонки, він викликає алергічні 
реакції. Постраждати від таких квітів можуть і домашні улюбленці.      

ГАРНІ, КОРИСНІ, АЛЕ ОТРУЙНІ

1.
2.

3.
4.

5.

7.
8.

9.
10. 

Е
К
О
Б
Е
З
П
Е
К
А

Колоказія

(твоє iм’я та прiзвище)

 науково-популярна тематична природнича газета для розумників і розумниць

№25/2013
лиСтопадЮний ботанік  

Підписано до друку 10.08.13,
формат 60x84/8.
Друк офсетний. Наклад 12 000 прим. 
Адреса редакції: 79038, м. Львів,  
а/с 9838. Надруковано в друкарні 
ТОВ “Видавничий дім „УкрПОЛ”. 

передплатний індекс 89454
Головний редактор: 
Дарія Біда, тел.:(032) 236-71-23, 
e-mail: dabida@mis.lviv.ua
Заступник головного редактора:
Світлана Вольська, 
e-mail: svitlana300@gmail.com
Дизайн і верстка каріне Мкртчян-Адамян

Кімнатні рослини тішать око, створюють комфортну атмосферу, роблять інтер’єр наших 
помешкань живим та привабливим. Однак, кімнатні рослини потрібні не лише для затишку.

 Сучасна міська людина відірвана від природи. Все, чим ми оточили себе у наших помешканнях – 
лінолеум, фарби, лаки, пластик, паркет, синтетичні килими, телевізори, комп’ютери, телефони, 
ксерокси, сканери тощо – виділяє шкідливі хімічні речовини. Їх виділяють й миючі засоби та 
водопровідна вода. А з повітрям, що потрапляє з вулиці, у вихлопах автомобілів і сигаретному димі 
містяться такі небезпечні для здоров’я бензол і толуол. Електромагнітне випромінювання побутових 
приладів, бактерії та сухість повітря також шкодять нашому здоров’ю. 

 З усіма цими проблемами допомагають впоратися певні види кімнатних рослин. Вони насичують 
повітря вологою та киснем, очищають повітря від пилу та хімічних забруднень, виділяють фітонциди, 
які згубно діють на мікроби. Отже, кімнатні рослини – не примха, а необхідність!

                           Світлана Вольська
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  ПАХУЧИЙ-ПАХУЧИЙ
Особливо сильними фітонцидними властивостями 

володіють цибуля та часник. Але у якості 
кімнатних рослин краще використовувати 

інші. Такі, що здатні не лише вбивати 
наших мікроскопічних ворогів, але 
й підвищувати якість повітря у 
приміщенні.     

     ЩО БІЛЬШЕ, ТО КРАЩЕ?
Надлишок кімнатних рослин може вам зашкодити. Вдень рослини справді покращують 

повітря: на сонці вони поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень. А от вночі усе 
навпаки: рослини, як і люди, поглинають кисень, а виділяють вуглекислий газ. Тому не 
загромаджуй великою кількістю рослин кімнату, у якій ти спиш.

   СКІЛЬКИ  ЇХ  ПОТРІБНО?
У середній міській квартирі має бути 10-15 рослин. Серед 

них – декілька великих, які виконують роль „порохотяга”. 
Рослини повинні бути у кожній кімнаті. Якщо ти живеш у 
промисловій зоні, то рослин у кімнаті треба більше -  не менше 
10 хлорофітумів та 4 герані.  

       ГУЛЯТИ – ОБОВ`ЯЗКОВО!
 У помешканні,  навіть з великою кількістю кімнатних 

рослин, повітря не таке, як на природі. Тому 
обов’язково провітрюй кімнату та 

гуляй на свіжому повітрі.

Відповіді до кросворду  „ЕКОБЕЗПЕКА”: 
1.Герань. 2. Фікус. 3. Хлорофітум. 4. Цибуля. 
5. Диффенбахія. 6.Колоказія.  7. Папороть.  
8. Традесканція. 9. Кактус. 10. Часник.

КОРИСНИЙ-КОРИСНИЙ
На кухні з газовою плитою та у спальні доцільно 

тримати хлорофітум. Ця рослина найактивніше 
поглинає газоподібні забруднювачі. Якщо в 
приміщенні є кілька хлорофітумів, не треба 
встановлювати дорогі очищувачі повітря. За 
добу ці рослини поглинають майже всі шкідливі 
бактерії в приміщенні. Не дарма хлорофітум 
ніколи не уражають шкідники.

Час від часу накопичений пил з хлорофітуму 
треба змивати під душем. А якщо в горщик із цією 
рослиною додати кілька таблеток активованого 
вугілля, то очищаючі властивості цієї рослини 
значно підсиляться.

    ДОМАШНЯ ЕКОЛОГІЯ
Забруднене повітря житла добре очищають такі рослини, як драцена, 

диффенбахія, фікус, герань.
Підтримують вологість повітря в приміщеннях багато рослин, але 

найбільш поширені з них: папороть, цикламен, різні види фіалок.
Вбивають шкідливі бактерії і віруси герань, лавр, кактус. Особливо 

корисні  кактуси з  довгими голками. 
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