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Ісус Христос розмістив болота по всьому світу, і кожне з них є унікальним на свій лад.
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Територія Бассейну Атчафалайя
(Атчафалайя-Бейсин) займає півтора
мільйона акрів (6020 квадратних
километрів), і тут є найбільші болота США.
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Болото Асмат у Папуа —
Новій Гвінеї примітне
багатим розмаїттям
рослин та тварин, які мешкають і в прісній, і в
солоній воді.

Болото Судд відноситься до басейну річки
Ніл. Воно покрыває тисячі квадратних
километрів території Південного Судану. Під
час сезону дощів воно може збільшуватись
у чотири рази!
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Пантанал у Бразилії вважається найбільшою у світі тропічною зволоженою теріторією, більша частина якої є болотом.
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Всі слова, використані в кросворді,
є в журналі «Творець» № 75

КРОСВОРД

За горизонталлю:
3
1
1. Торф діє як ….., зберігаючи воду в болоті на випадок посухи.
5. Іспанський ….. часто росте на гілках болотяних кипарисів.
6. Опале ….. та кора роблять воду в болоті подібною кольором
5
до чорного чаю.
7. Найкрупніші безхребетні південних боліт – це …..
9. На болотах ростуть ….., що мають дивний запах.
4
10. М'ясоїдні рослини харчуються живими істотами,
2
щоб отримувати ….. і фосфор – хімічні елементи,
8
яких небагато в ґрунті боліт.
6
За вертикаллю:
11
2. Серед чагарників глибоких боліт південних регіонів
9
зустрічається й карликова …..
7
3. В нижньому шарі боліт, що складається з багнюки
і перегною, мешкають багаточисленні маленькі …..
4. Під спокійною водою в болоті може ховатися …..
10
8. ….. – це найменша квіткова рослина в світі,
вона росте на поверхні води на болотах.
11. ….. – це основний вид дерев на болотах
Відповіді на кросворд з журналу
південних районів США.
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За горизонталлю:
3. хижаки 4. екосистема 5. планктон 7. біом 9. симбіоз 11. ланцюг

За вертикаллю:
1. температура 2. кипарис 6. Кракатау 7. біомаса 8. екологія 10. травоїдне
На фото: жабка в рясці
Болото Окефенокі – U. S. Army Corp of Engineers
Еверґлейдс – Clauncey Davis – CC Attribution 2.0 Generis
Болото Атчафалайя – Tobin – CC Attribution-Share Alike 2.0
Поліські болота – painting by Ivan Shishkin.
Васюганське болото – (c) Andrey Mashnich
Болото Асмат – (c) Sergey Uryadnikov / Dreamstime.com
Болото Пантанал – (c) FCG / Shutterstock
Болото Судд – (c) Korvin AG
Жабка в рясці – (c) X-ray / Shutterstock
Пухирник –
© Madman2002 / iStockphoto
Сарраценія – Noah Elhardt – CC
Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Росичка –
(c) Maslov Dmitry / Shutterstock
Кухлик з чаєм – Crisco 1492 – CC
Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пухирник

Сарраценія

Росичка

М’ясоїдні
рослини боліт

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВСІЄЇ РОДИНИ

«Болотний чай»
Спробуйте в домашніх умовах зробити так, щоб
вода стала виглядати темною, як у болоті.
Покладіть сухе осіннє листя та шматочки кори
(темно-коричневої, яка відпала від дерева) у
широку миску або чашку, а потім налийте туди
трохи води з-під крана. Нехай кора та листя
добре просякнуть водою і кілька днів у ній
проквасяться. Щовечора перевіряйте, як
виглядає вода. Чи змінився її колір? Якщо так,
то чому? Якщо у вас є лакмусовий папір або
інша можливість перевірити рівень кислотності
води, з'ясуйте,
чи збільшився він або
зменшився (для перевірки
зачерпніть трохи води
з миски і профільтруйте її
за допомогою ситечка).
В ЖОДНОМУ РАЗІ
НЕ ПИЙТЕ ЦЮ ВОДУ!

