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Тема. Червона книга та чорні списки тварин. Зелена книга України. 

Мета : ознайомитися із поняттям Червоної та Зеленої книга, ознайомитися із 

категоріями видів живих організмів, занесених до Червоної книги. вміти 

характеризувати особливості організмів, що належать до різних категорій 

Червоної книги; наводити приклади видів Червоної книги України та 

Сумської області. формувати екологічне мислення та дбайливе ставлення до 

природи рідного краю. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Історична довідка. 

 Необхідність обліку всіх видів флори і фауни, яким загрожує небезпека 

вимирання чи знищення, обумовила створення в 1948 році при Міжнародному 

союзі охорони природи постійної Комісії з проблем зникаючих видів рослин і 

тварин. Відтоді почався світовий перепис зникаючих видів рослин і тварин, дані 

якого лягли в основу одного з найважливіших міжнародних документів 

сучасності — Червоної книги. 

Ідея створення Червоної книги належить відомому англійському зоологу, 

професору Пітеру Скопу. 

Червова книга — це зібрання фактів про унікальних мешканців нашої 

планети, над якими нависла серйозна загроза зникнення. 

Міжнародна Червона книга складається з кількох солідних томів, куди 

включено триста видів і підвидів ссавців, майже триста видів птахів, понад сто 

видів плазунів, сорок видів земноводних. 

В 1968 році Комісія з проблем зникаючих видів рослин і тварин звернулася 

до вчених сорока держав із закликом організувати вивчення зникаючих видів. 

Вперше Міжнародний союз природи видав Червону книгу в 1968 році. Відтоді в 

різних країнах почали складати свої національні Червоні книги. Так, у 1975 році 

було видано ЧК СРСР, а в 1976 — ЧК УРСР. Відповідно до Закону України 

«Про охорону навколишнього середовища» 29.10 1992 р. Верховна Рада 



затвердила Положення про Червону книгу України, що є основним державним 

документом. Містяться в ній відомості про сучасний стан видів тварин і рослин 

України, що перебувають під загрозою. 

Червона книга – це державний документ про сучасний стан видів тварин і 

рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їхнього 

збереження й відтворення. 

Категорії видів рослин і тварин Червоної книги. 

№ категорії Назва, колір та розкриття змісту 

категорії 

 

Приклади рослин та 

тварин 

0 Зниклі; чорний — види, щодо яких 

після неодноразових  пошуків  

відсутня  будь-яка інформація про їх 

існування в дикій природі. 

 

1 Зникаючі; червоний — види, що 

знаходяться під загрозою зникнення, 

збереження яких є малоймовірним, 

якщо триватиме згубна дія факторів, 

що впливають на її стан. 

 

2 Вразливі; оранжевий — види, які у 

найближчому майбутньому можуть 

бути віднесені до «зникаючих». 

 

3 Рідкісні; жовтий — види не 

знаходяться під прямою загрозою 

вимирання, але збереглися у 

невеликій кількості або на обме-

жених територіях; є небезпека їх 

зникнення. 

 

4 Невизначені – види, про які відомо, 

що вони  відносяться до категорії 

«зникаючих», «вразливих» чи 

«рідкісних», однак достовірна 

інформація, яка б дозволяла 

визначити, до якої із зазначених 

категорій вони відносяться — 

відсутня. 

 

5 Недостатньо відомі: види, які  



можна було б віднести до однієї з 

вище перерахованих категорій, 

однак у зв'язку з відсутністю повної 

достовірної інформації питання 

залишається невизначеним; 

6 Відновлені: види, популяції яких 

завдяки вжитим заходам щодо їх 

охорони не викликають 

стурбованості, однак не підлягають 

використанню і вимагають 

постійного контролю 

 

 

 Кого ми можемо зустріти на сторінках Червоної книги? 

 Лелека чорний. Це великий птах, розмах крил якого сягає 2 м, маса тіла 

— 3 кг. Він подібний до лелеки білого, але у нього верхня частина тіла, 

голова, шия і груди чорного кольору. 

 На Україні лелека чорний гніздиться в Карпатах і на Поліссі. На зиму 

відлітає в теплі краї. Селиться лелека чорний у глухих лісах поблизу річок, 

озер, боліт. 

     За останні 20 років кількість цих птахів відчутно зменшилась. 

Причина — знищення місць, придатних для проживання чорного лелеки, 

вирубування старих лісів, осушення боліт. 

    Борсук. Поширений у хвойних і мішаних лісах із горбистим рельєфом, 

озерами, річками і моховими болотами. Живе в норах, які робить поблизу 

води. Борсук добре плаває, його голос нагадує хрюкання, рідше — шипіння. 

Активний спосіб життя веде вночі. Влітку можна зустріти його й удень. 

Живиться комахами та їхніми личинками, дощовими черв'яками, 

земноводними, а також грибами, коренями рослин, жолудями, ягодами, 

зернами культурних злаків. Чисельність борсуків дуже зменшилась і 

полювання на них заборонене. 

 Журавель сірий. Це великий гарний птах, який нагадує лелеку. В нього 

довгі ноги, шия і дзьоб. Оперення у журавля сіре. Хвіст, частина голови і 

шиї, а також кінці крил — чорні На голові зверху червона пляма. На Україні 



журавель сірий гніздиться на малодоступних болотах Полісся. Осушення 

боліт людиною стало причиною зникнення журавля сірого.  

 Зубр. На території України зубрів розселяють з 1965 р. Поширений у 

Волинській, Київській, Чернігівській, Івано-Франківській, Сумській, 

Львівській, Чернівецькій та Вінницькій областях. Перебувають у рівнинних 

та гірських лісах, виходять на сінокоси та інші с/г угіддя. Тримаються 

зазвичай невеликими сім'ями або стадами. Живляться травою, листям, 

пагонами і гілками дерев та чагарників, корою, а також сіном. 

 Беркут. Розмах крил сягає 2 м, маса — 6 кг. Він покритий темно-бурим 

пір'ям. Голова, шия і груди — світліші. Хвіст довгий, сірого кольору. Беркут в 

Україні перебуває під загрозою зникнення. Зустрічається тільки в Карпатах. 

Живе в гірських лісах і на скелях. Рідкісним цей птах став через 

вирубування лісів. Крім того, беркутам дедалі важче знайти собі їжу — 

зайців, лисиць, тетеревів. 

 Тхір степовий. Поширений здебільшого у степовій та лісостеповій 

зонах, на Поліссі. Селиться в норах хом'яків, ховрахів і сліпаків, може 

влаштовувати кубло в тріщинах» ущелинах скель, купах хмизу та розсипах 

каміння, скиртах соломи або в дуплах дерев. Живиться переважно 

гризунами, а також дрібними птахами та комахами; поїдає плоди 

культурних і дикорослих рослин. Тхір — цінний хутровий звір, тому 

чисельність його зменшується; його занесено до Червоної книги України. 

       Гадюка степова. Отруйна змія невеликих розмірів. Довжина тіла — 60 

см. Спина сіра з темною зигзагоподібною смугою вздовж хребта. Дуже рідко її 

можна зустріти в степах України. Вона любить селитися у цілинних степах, 

на кам'янистих схилах горбів, на галявинах лісів. Рідкісною гадюка степова 

стала через те, що люди займають місця її поселень, а також знищують її. 

Гадюка степова потребує охорони. Отрута її має лікувальні властивості. 

 Підсніжник звичайний. Цвіте підсніжних дуже рано. Коли тане сніг, 

підсніжник прикрашає мішані березові ліси, береги лісових рік сніжно-білими 

квіточками-дзвіночками. Він зник у багатьох місцевостях України. І замість 

того, щоб прикрашати ліси, оселився на сторінках Червової книги України. 



 Нарцис вузьколистий (родина Амарилісові) та інші види і сорти 

культурних нарцисів також зацвітають весною одними з перших. 

Усім добре відомі оспівані поетами квітки нарцисів, які з великою любов’ю 

культивуються на наших клумбах. Та мало хто знає, що в нашій флорі є і 

дикорослий нарцис – нарцис вузьколистий. 

 Зелена книга – це список рідкісних і типових для певної місцевості 

рослинних угруповань, які потребують особливого режиму їх використання. 

На сьогодні в ній представлено 126 рослинних угруповань, які потребують 

охорони. Перша Зелена книга України була видана в 1927 році 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

1. Виконати тестові завдання.   

1. З наведеного нижче списку рослин оберіть ту, яку занесено до 

Червоної книги України:  

а) наперстянка великоквіткова;  

б) цибуля ведмежа;  

в) синяк плямистий;  

г) волошка сумська:  

2. До умовно чистих територій України відносять: 

а)  Карпати; 

б)  Харківську область; 

в)  Гірський Крим; 

г) Вінницьку область; 

д)  Сумську область  

2. Встановіть відповідність між терміном і прикладами видів, що 

зустрічаються в Україні: 

 

Термін Приклади видів тварин 

А. Інвазійні види 1. Колорадський жук 

Б. Інтродуковані види 2. Білий амур 

В. Реінтродуковані види 3. Каштанова мінуюча міль 

 4. Фазан звичайний 

 5. Муфлон 

 6. Реброплав мнеміопсис 

 7. Короп звичайний 

 8. Зубр 

 9. Пацюк 
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