Твоє Творіння
№ 74

ЖИТТЯ ПОВЕРТАЕТЬСЯ
Екосистема Кракатау —
стала єдність різноманіття

Залишки острова Кракатау на мапі

Нещодавне виверження вулкана
Анак Кракатау — «Дочки Кракатау»

Коли в 1883 році почалося
виверження, температура поверхні
острова піднялася до 800 ºС —
суходіл практично кипів, и всі живі
істоти загинули.

Вже через рік після того,
як лава спопелила все живе,
на острові було знайдено павука,
а ще через три роки біологи
знайшли поблизу кратера
двадцять шість видів рослин.
Зараз тут домівка для сотень
видів зелених рослин,
тисяч видів комах
і павукоподібних,
більше 30 видів птахів,
18 видів суходілних молюсків,
17 видів кажанів
и 9 видів рептилій.

«…Сила
незнищального
життя»
(Послання
до євреїв 7:16)

Для Бога так само природно
існувати в трьох Особах,
як і бути незмінним.
Джонатан Едвардс

Мангрова
синя мухоловка
Пройшов час, і життя
повернулося на острови,
що раніше були
єдиним Кракатау.

Екосистеми
є сталими
та здатними
відновлюватися
після значних
катастроф.

Всі слова, використані в кросворді, —
з журналу «Творець» № 74
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Відповіді
на кросворд
з журналу «Твоє
Творіння» №73:
За горизонталлю:
2. плавці 3. скат
4. мурена 7. міхур
10. тиляпія
За вертикаллю: 1. сом
5. камбала 6. вугор
8. іхтіологія 9. хижаки
11. зябра

9

За горизонталлю:
3. _______ – тварини, що харчуються іншими тваринами.
10
4. _______віддзеркалює єдність
різноманіття і різноманіття
єдності.
5. _______ – ключові види
екосистеми океанів.
7. _______ – група подібних
одне одному типів екосистем.
9. _______ – явище, коли два
створіння допомагають
11
одне одному існувати.
11. Харчовий _______ – перенесення
енергії, необхідної для життя,
при поїданні одних організмів іншими.

ЛАБІРИНТ
За вертикаллю:

Пройти лабіринт — справа досить складна, хоча

1. Чинники, що впливають на стан
й не настільки, як розібратися зі взаємозв’язкаекосистеми, – це _______, інтенсивність ми всередині екосистеми. Потренуйтеся
розв’язувати непрості завдання!
сонячного світла, кількість опадів тощо.
Вихід
2. Болотяний _______ – ключовий вид
екосистеми болота Окефеноки.
6. У 1883 році виверження вулкана на
острові _______ знищіло там все живе.
7. ______ – загальна кількість живих істот
в тій чи іншій екосистемі.
8. Наука _______ вивчає взаємодію
живих істот в екосистемах між собою і з
середовищем їхнього проживання.
10. _______ – тварина, що харчується
тільки рослинами.

Вхід

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї
Спостереження за екосистемою
Коли ви вирішите сім'єю провести час на природі — зберетеся в поход чи на пікнік, підете
прогулятися луками, відправитеся на узбережжя річки або моря — візьміть з собою зошит
та ручку. Порахуйте, скільки різних видів рослин та тварин зустрінеться вам по дорозі.
Вам не треба знати їхні назви, просто відмічайте кількість різних видів: намалюйте завчасно
таку табличку і робіть в ній позначки.
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