
ПРИРОДА ТА ВІЙНА: ЯК 
ВІЙСЬКОВЕ  

ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ 
ВПЛИВАЄ НА  

ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 
 

П овномасштабне 

вторгнення росії до 
України з 24 люто-

го 2022 року вже завдало та продо-
вжує завдавати величезної шкоди 
людям та інфраструктурі населе-
них пунктів, де тривають бойові 
дії. Але війна впливає і на дику 
природу. 

 
Чим довше триває війна, тим 

більше шкоди вона завдасть до-
вкіллю, і тим більше наслідків ми 
матимемо в майбутньому. Це підтве-
рдилося, хоч і в меншому масштабі, 
на початку цієї війни, 8 років тому, 
коли росія загарбала Крим і частини 
Донеччини та Луганщини. Як безпо-
середньо бойові дії, так і дії окупа-
ційної адміністрації вплинули на 
природу цих регіонів. За тим, як са-
ме — можна спробувати спрогнозу-
вати наслідки теперішнього повно-
масштабного вторг-
нення.  

 
ВПЛИВ НА 

ЛАНДШАФТ ТА 
ОСЕЛИЩА 

У перші дні 
повномасштабного 
вторгнення російсь-
кі війська рухалися 
в межах наявної 
інфраструктури. 
Військові дії затяг-
нулися — і тому 
росіяни змінюють 
тактику та готують-
ся до тривалих 
протистоянь. 
Для цього вони 
формують бази 
та фортифіка-
ційні споруди. 

→ 
 
(продовження 

читайте на с. 3) 

 

 

26 КВІТНЯ – ДЕНЬ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ  

ТРАГЕДІЇ 

А варія на ЧАЕС — 
найбільша техноген-
на катастрофа за всю 

історію ядерної енергетики у світі, 
яка змінила радіаційну обстановку, 
екологію, долі людей не тільки на 
європейському континенті, а й у 
всьому світі.   

У цей день вшануймо ліквіда-
торів, за їх сміливість та відвагу! 
Передаємо найщиріші слова вдячно-
сті та доземний уклін за високу гро-

мадянську позицію і схиляємо голо-
ви перед світлою пам’яттю тих, чиї 
життя обірвав смертоносний атом. 

Нині на Вінниччині проживає 
понад 18 тисяч громадян, які постра-
ждали від Чорнобильської катастро-
фи. Це 4091 учасників ліквідації нас-
лідків аварії на ЧАЕС, серед яких 
1499 — з інвалідністю. 12 722 потер-
пілих від аварії, 1599 вінничанам 
встановлено причинний зв’язок інва-
лідності з Чорнобильською катаст-
рофою та 9640 потерпілих дітей.  

Дякуємо за подвиг, і вічна 
пам`ять героям, що віддали своє 
життя у боротьбі з цією техноген-
ною катастрофою!  

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 
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СЛОВО ГОЛОВНОГО  
РЕДАКТОРА 

 
 
 
 

 

Шановні   
читачі газети  
«VTL Times»! 

 

У цей воєнний 
час ми пам'ятаємо, 
що життя триває. І 
зараз необхідно не 
забувати, що еко-
логічна ситуація в 
нашій країні важка 
і збитки довкіллю 
катастрофічні. Оці-
нку шкоди для навколишнього середовища 
буде надано після закінчення війни. Дії окупа-
нта вже зараз підлягають кримінальній відпо-
відальності за статтями 441 та 438 КК України 
про екоцид та порушення законів. 

Ми, сучасні мешканці Землі, повинні до-
кладати максимум зусиль для збереження 
флори та фауни для наступних поколінь. Тому 
в закладі проводиться тижневик формування 
екологічної компетентності з 18 квітня по 
22 квітня 2022 року. 

Отже, читайте даний спецвипуск газети та 
слідкуйте за новинками  нашого видання. 

Завжди ваш Денис Беспалько. 

ЕКОЛОГІЧНІ ПОДІЇ В КВІТНІ 

Дата Подія 

01 квітня 

п'ятниця 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ  
(ДЕНЬ ОРНІТОЛОГА) 

03 квітня 

неділя 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНИХ 
ТВАРИН 

03 квітня 

неділя 

ДЕНЬ ГЕОЛОГА 

04 квітня 

понеділок 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БРОДЯЧИХ ТВАРИН 

04 квітня 

понеділок 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЩУРА 

04 квітня 

понеділок 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МОРКВИ 

07 квітня 

четвер 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 

07 квітня 

четвер 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОБРА 

10 квітня 

неділя 

ДЕНЬ БАНАНА 

12 квітня 

вівторок 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ХОМ’ЯКІВ 

13 квітня 

середа 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ 
РОСЛИНАМ 

15 квітня 

п'ятниця 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ 

17 квітня 

неділя 

ДЕНЬ КАЖАНА 

19 квітня 

вівторок 

ДЕНЬ ПРОЛІСКА 

22 квітня 

п'ятниця 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МАТЕРІ-
ЗЕМЛІ 

24 квітня 

неділя 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН 

26 квітня 

вівторок 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЧОРНОБИЛЯ 

26 квітня 

вівторок 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ І 
КАТАСТРОФ 

27квітня 

середа 

 
ДЕНЬ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

By DENІS BESPALKO 



ПРИРОДА ТА ВІЙНА: ЯК ВІЙСЬКОВЕ ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ ВПЛИВАЄ НА 
ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 

(Продовження. Початок читайте на с. 1) 

Це означає, що вони просува-
ються вглиб природних територій: 
займають ліси та території природно
-заповідного фонду. Рух важкої тех-
ніки, будівництво фортифікаційних 
споруд і бойові дії пошкоджують 
ґрунтовий покрив. Це призводить до 
деградації рослинного покриву та 
посилює вітрову та водну ерозії. 

За даними Міністерства захис-
ту довкілля та природних ресур-
сів,  агресор веде бойові дії на тери-
торії, що становить близько третини 
площі природно-заповідного фонду 
України. 

Під загрозою знищення пере-
бувають близько 200 територій Сма-
рагдової мережі площею 2,9 млн га. 
Смарагдова мережа — це мережа 
природоохоронних територій, ство-
рена задля збереження видів та осе-
лищ, які потребують охорони на за-
гальноєвропейському рівні, але роз-
ташовані в країнах, які не є членами 
ЄС. Усе це середовища існування 
для тисяч видів рослин і тварин. Ці 
території мають важливу роль для 
захисту біорізноманіття та збережен-
ня клімату. Ареали деяких рідкісних 
і ендемічних видів і оселищ опини-
лися в зоні активних бойових дій, що 
загрожує їхньому існуванню, напри-
клад це цілинні нерозорані степи, 
крейдяні схили на Донеччині, при-
морські оселища у південних облас-
тях, болота на півночі. 

Унаслідок бойових дій частина 
лісів наразі перебуває під контролем 
окупантів. Оцінити збитки майну та 
лісовому господарству поки немож-
ливо. У лісах уже є велика кількість 
ракет, що впали, а також нерозірва-
них боєприпасів.  

Також російські війська, зни-
щуючи наші ліси, використовують 
деревину для будівництва фортифі-
каційних споруд, прокладання ін-
фраструктури, обігріву та приготу-
вання їжі. 

 
ВТРАТА БІОРІЗНОМАНІТ-

ТЯ ТА ЗАГРОЗА ЧЕРВОНОКНИ-
ЖНИМ ВИДАМ 

Бойові дії порушують спокій 
диких тварин, вони або гинуть, або 
намагаються втекти з гарячих точок. 
Якщо бойові дії будуть тривати до 
кінця весни, є великий ризик для ви-
ведення потомства багатьох птахів і 
ссавців. Більшість птахів у цей час 
виводять своє потомство, тому їм 
потрібен спокій. Також із квітня по 

червень відбувається отелення лосів, 
а бойові дії ставлять під загрозу успі-
шність цього процесу та виживання 
новонароджених лосенят. В Україні 
лось є рідкісним видом та внесений 
до Червоної книги. 

Крізь Україну проходять три 
основні міграційні шляхи птахів: 
Азово-Чорноморський широтний 
(південний коридор) — із найбіль-
шою концентрацією перелітних пта-
хів в Україні; Поліський широтний 
(північний коридор) — уздовж лісо-
вої смуги Полісся і на півночі Лісо-
степу; та Дніпровський меридіанний 
міграційний шлях, який проходить 
уздовж річища Дніпра та його прито-
ки Десни. Цей шлях особливо вико-
ристовують водоплавні та прибереж-
ні птахи — гуси, качки, гагари, кули-
ки, мартини, крячки та інші. 

На водоймах зупиняються ве-
ликі зграї гусей, качок, лебеді, мар-
тини, крячки, на луках і болотах — 
журавлі, кулики та інші, на деревах і 
кущах — багато видів горобцеподіб-
них птахів: зяблики, дрозди, вівсян-
ки, шпаки, вільшанки, вівчарики, 
кропив’янки, мухоловки. Місця зу-
пинок дуже важливі для харчування 
та відпочинку мігрувальних птахів, 
тому вони потребують охорони. 

Більша частина міграційних 
коридорів зараз проходить над зо-
ною бойових дій. Усе це може стати 
причиною неспокою птахів, їх ви-
снаження через зміну маршрутів чи 
відсутності можливості відпочити, та 
потрапляння під обстріли. 

 
ХІМІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ 

ВІД ОБСТРІЛІВ І РАКЕТ 
За даними Міністерства оборо-

ни, за 20 днів військового вторгнен-
ня росії на територію України було 
запущено близько 900 ракет різного 
калібру та типу. Ворог атакує як ци-
вільні об’єкти, так і військову інфра-
структуру — аеропорти, сховища 
боєприпасів у Краснопіллі, Кривому 
Розі, Дніпрі та Житомирі, аеродроми 
та їх паливні цистерни в Гостоме-
лі,  Чугуєві, Чорнобаївці, Мелітопо-
лі, Івано-Франківську, Миколаєві, 
також військово-морські об’єкти. 
Проте переважна більшість обстрілів 
припадає на населені пункти та об’є-
кти промисловості в них. Під час 
детонації ракет та артилерійських 
снарядів утворюється низка хімічних 
сполук: чадний газ (CO), вуглекис-
лий газ (CO2), водяна пара (H2O), 

бурий газ (NO), закис азоту (N2O), 
діоксид азоту (NO2), формальдегід 
(CH2О), пари ціанистої кислоти 
(HCN), азот (N2), а також велика кі-
лькість токсичної органіки, окислю-
ються навколишні ґрунти, деревина, 
дернина, конструкції. 

Під час вибуху всі речовини 
проходять повне окиснення, а проду-
кти хімічної реакції вивільняються в 
атмосферу. Основні з них — вугле-
кислий газ і водяна пара — не є ток-
сичними, а шкідливі в контексті змі-
ни клімату, оскільки обидва є парни-
ковими газами. В атмосфері оксиди 
сірки та азоту можуть спричинити 
кислотні дощі, які змінюють рН ґру-
нту та викликають опіки рослин, до 
яких особливо чутливі хвойні. Кис-
лотні дощі мають негативний вплив і 
на організм людини, інших ссавців 
та птахів, впливаючи на стан слизо-
вих тканин та органів дихання. 

Металеві уламки снарядів, що 
потрапляють у довкілля, також не є 
безпечними та цілковито інертними. 
Чавун із домішками сталі є найбільш 
поширеним матеріалом для виробни-
цтва оболонки боєприпасів та міс-
тить у своєму складі не тільки стан-
дартні залізо та вуглець, а й сірку та 
мідь. Ці речовини потрапляють до 
ґрунту і можуть мігрувати до ґрунто-
вих вод і в результаті потрапляти до 
харчових ланцюгів, впливаючи і на 
тварин, і на людей. 

У менших масштабах (але з 
більшою різноманітністю впливів) 
джерелом забруднення є також згорі-
лі танки, транспортні засоби, збиті 
літаки та інші залишки бойових дій. 

 
ЩО БУДЕ ПІСЛЯ ВІЙНИ? 
Після війни ми будемо пожи-

нати плоди бойових дій — руйнуван-
ня екосистем, забруднення ґрунтів, 
зменшення біорізноманіття, зростан-
ня кількості шкідників у лісах. Крім 
того, відбудова країни потребувати-
ме значної кількості природних ресу-
рсів, а відновлення неминуче супро-
воджуватиметься значними викида-
ми парникових газів. 

 
За матеріалами: https://zn.ua/

ukr/ECOLOGY/priroda-stohne-vid-
vijni.html 

Авторки: 
Омельчук Оксана, фахівчиня 

відділу клімату ГО «Екодія» 
Софія Садогурська, фахівчиня 

відділу клімату ГО «Екодія» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ЕКОЛОГІЧНИЙ  
КРОСВОРД 

1. Наука про закономірності 
взаємин організмів між собою і з 
середовищем існування. 
2. Абіотичний фактор. 3. Приро-
дно-антропогене середовище. 
4. Головне джерело енергії для 
рослин, а значить, і для всіх жи-
вих організмів Землі. 5. Людина, 
яка займається незаконним ло-
вом або полюванням. 6. Фактор 
середовища, який утворює атмо-
сферу. 7. Усе, що не створено 
людиною. 8. Роздiл екологiї, 
який дослiджує екосистеми. 
9. Найважливішим фактором не-
живої природи є учасник фотоси-
нтезу. 10. Чинники, що виклика-
ють зміни генотипу. 
11. Поєднання перезволоженого 
ґрунту та дрібної води. 12. Хіміч-
ний елемент, необхідний компо-
нент для життя тварин та рос-
линних організмів. 

 

УЧНІВСЬКИЙ ФОРУМ  
«ВІД ІДЕЇ – ДО РЕЗУЛЬТАТУ» 

17 лютого 2022 року у Вінницькому міському палаці 
дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної пройшов учнівський 
форум «Від ідеї – до результату». Учні презентували свої 
проєкти, які перемогли в міському конкурсі «Бюджет шкі-
льних проєктів - 2021» та конкурсі учнівських екологічних 
ініціатив «Ековектор». 

Наш заклад презентував 
проєкт «Світлодіодне освітлення в 
комунальному закладі «Вінницький 
технічний ліцей». Спікерами були 
учні групи ФМН-4 Арсеній Лавренюк 
та Євгенія Салюк. Керівником проєк-
ту була вчителька біології та екології 
Тетяна Ваколюк. Також узяли участь 
у даному заході класний керівник 
Євгеній Антонюк разом з учнями 
групи ТПН-4 
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