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БОЛОТА

Лякаючі та прекрасні

Болота повні красою, 
хоча це і не одразу вдаряє в око.

Пасифлора, 
або страстоцвіт 
(Passiflora sp.)

Ця діаграма дає нам уявлення
про глибину води в типовому болоті.

Болото — це не водойма, а 
затоплена суша. Глибина 
води тут невелика. Від 
цього й залежать унікальні 
особливості цієї 
екосистеми. Чудова 
мудрість Христа 
виявляється в тому, що 
тутешні дерева і чагарники 
успішно виживають, хоча 
їхнє коріння постійно 
перебуває у воді.

Болотяний 
кипарис

Чагарники 
й трави

Рівень 
води

Відкладення торфу

Глина, пісок і мінерали

Але болота також ховають в собі 
багато небезпек.

Діамантовий гримучник 
(Crotalus adamanteus) – 
ядовита змія сімейства гадюкових

Як і всі інші екосистеми, 
болота існують як єдина 
сукупність, виявляючи 
послух своєму Творцю — 
триєдиному Богу.



КРОСВОРД

Відповіді на кросворд з журналу
«Твоє Творіння» № 75
За горизонталлю: 1. губка 5. мох 6. листя 
7. раки 9. квіти 10. азот
За вертикаллю:2. пальма 3. безхребетні 
4. трясовина 8. ряска 11. кипарис

Всі слова, використані в кросворді, 
є в журналі «Творець» № 76

ДОПОМОЖИ ЖАБЦІ ДІСТАТИСЯ БОЛОТА

Хор 
величання 
Господа

Птахоголоса
 деревна райка

Південна ропуха

Болотна райка

Пасифлора – Oliver P. Quillia – CC BY 3.0
Диамантовий гримучник – (c) Heiko Kiera / Shutterstock
Мокриця – (c) GlobalP / iStockphoto
Птахоголоса райка – Stanley Traugh – CC Attribution ShareAlike 2.5
Південна ропуха – (c) J. D. Willson, Savannah River Ecology Laboratory
Болотна райка – (c) J. D. Willson, Savannah River Ecology Laboratory
Лабіринт – pixabay.com
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За горизонталлю:
1. На болотах з'єднуються умиротворення та ..…
3. 80 % із 30 або близько того видів ….., що мешка-
ють у глибоководних болотах, безпечні (не отруйні).
4. Мігруючі … по всьому світу відпочивають 
на “транзитних базах” боліт.
5. Щоб врятуватися від Христового гніву, потрібно 
стати …. Божим і шукати захисту у Того, 
Хто найнебезпечніший (Наум 1, 2-8)
7. Жаби – дуже добрі співаки, але не всі амфібії 
можуть видавати звуки; ….. німі і не можуть співати.
10. Хворобу малярію викликає крихітний паразит, 
а переносить його малярійний комар або ….

За вертикаллю:
2. Термін “малярія” походить від італійських слів 
mala aria, що означає “погане ..... ”.
6. Деякі … відкладають яйця тільки на певні 
види рослин.
8. Для малюка алігатора найбезпечніше місце – 
..... його батька.
9. …. – це основний вид рептилій на глибоководних
 болотах південних регіонів.
11. Гамбузія відома своїм апетитом і любов'ю 
до … комарів біля поверхні води.
12. Як правило, що менше ..... турбують, 
тим менше комарів.
13. “і … Його з роду в рід на тих, 
хто боїться Його!” (Луки 1, 50).


