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Куточок живої природи є складовою  частиною кабінету біології   

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів та створюється для проведення 

навчальних, практичних занять, передбачених навчальними програмами з предметів 

природничого циклу, з метою здобуття поглиблених знань про  живі  організми,  

формування  практичних  умінь  та  навичок, вивчення,  спостереження та  догляду  за  

рослинами  і  тваринами, організації  позакласної  дослідницької та природоохоронної 

роботи учнів [1]. 

При ознайомленні з живими об‘єктами природи у дітей краще розвивається 

спостережливість, вони можуть підходити та розглядати живі об‘єкти протягом цілого дня, 

що розширює їх знання про природу. Добре обладнаний куточок живої природи завжди 

привертає увагу учнів, котрі з великим бажанням проводять в ньому догляд та 

спостереження за рослинами та тваринами. Живий куточок вміщує в собі як представників 

рослинного (водорості, вищі рослини), так і тваринного світу (риби, земноводні, плазуни, 

птахи, ссавці). 

Куточок живої природи може мати наступні частини: експозиційну, навчально-

дослідну, відділ лабораторно-дослідної роботи та, звичайно, підсобні приміщення. Саме 

в експозиційній частині, як правило розміщуються акваріуми. Рекомендований видовий 

склад гідробіонтів визначається Додатком 4 «Положення про куточок живої природи 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів», але також слід враховувати 

актуальні навчальні програми з біології, екології та окремих факультативних курсів. 

Розмір акваріума залежить в першу чергу від реальних можливостей конкретного 

куточка живої природи. Однак не слід забувати що чим більший об‘єм води в акваріумі, 

тим «міцніша» біологічна рівновага у ньому. 

Грунт на дні акваріума - фактор, якому слід приділити особливу увагу. В першу 

чергу він важливий для рослин, але і багатьом рибам він потрібен, щоб шукати в ньому 

корм, ритися, копатися і метати ікру. Відповідним має бути і його склад. Слід пам‘ятати, 

що дрібний пісок для акваріуму непридатний. У такому субстраті коріння рослин 

швидко згнивають через нестачу кисню. Найчастіше беруть добре просіяний і ретельно 

промитий річковий пісок сірого кольору або ж дрібний гравій (4-6 мм). 

Світло відіграє чи не найважливішу роль в житті акваріуму. Для освітлення 

краще всього взяти люмінесцентні або діодні лампи зі спектром, близьким до денного 

світла. Лампи поміщають у спеціальний світильник. Вся електропроводка повинна бути 

надійно ізольована. Вже готові заводські світильники можна придбати у спеціалізованих 

зоомагазинах чи замовити через Інтернет. 

Від того, якими властивості притаманні акваріумній воді, сильно залежить 

здоров‘я риб, стан рослин і зовнішній вигляд акваріума. Вода є головною складовою 

акваріума як біологічної системи, всі зміни в акваріумі – це, в першу чергу, зміни 

фізико-хімічних властивостей води. Кожному, хто хоче утримувати акваріум, необхідно 

мати чітке уявлення про властивості акваріумний води, про те, яким чином різні 

параметри впливають на життя риб і рослин, і про те, яким чином їх можна змінювати. 

Для більшості акваріумних риб та рослин тропічного акваріума оптимальною 
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вважається температура води 24-25 °С. Вона підходить для більшості тропічних риб, що 

походять з Південної та Північної Америк,  Африки, Азії та Австралії. 

Щодо pH та твердості водного середовища в акваріумі, то оптимальні параметри 

для різних гідробіонтів можуть суттєво варіюватися залежно від умов, у яких вони 

мешкали у природі. Ці параметри необхідно обов‘язково враховувати при підборі 

рослин та тварин для акваріума. А з‘ясувати необхідну інформацію можна в 

спеціалізованій літературі. 

В акваріумі також має бути кристально чиста вода з ледь вловимим запахом річки. 

Для цього треба правильно годувати риб, періодично чистити акваріум, регулярно міняти 

воду. Ніякі, навіть найдосконаліші системи фільтрації і регенерації води не замінюють 

мінімальну підміну води – близько чверті від об‘єму акваріума на місяць. Водночас ми 

рекомендуємо щоденну рівномірну підміну води у розрахунку близько 5-7% на добу.  

Також не можна забувати, що акваріум є замкнутою біологічною системою, 

стабільність якої залежить від сумісності акваріум риб, рослин і мікроорганізмів. При 

заселенні акваріума слід обов‘язково врахувати, що всі гідробіонти добре живуть і 

розмножуються тільки тоді, коли умови в ньому максимально схожі з умовами природного 

середовища їх проживання. 
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Семейство минирующих мух (Agromyzidae) – экономически значимая и богатая 

видами группа короткоусых двукрылых. В мировой фауне к настоящему моменту 

известно более 2900 видов, и в Европе обитает более 900 [1].  

Личинки агромизид развиваются, главным образом, в паренхиме листовых 

пластинок, выедая ее и формируя камеры, так называемые «мины». Реже повреждаются 

стебель, камбий, плоды и корни растений. Большинство представителей семейства 

трофически связаны с растениями нескольких близких родов, то есть принадлежат к 

числу олигофагов.  

Двукрылые остаются одним из наиболее малоизученных отрядов насекомых 

Беларуси [2]. Целенаправленные исследования фауны и биологии агромизид-

дендробионтов Беларуси не проводились. К настоящему моменту для фауны страны по 

литературным данным было известно 78 видов минирующих мух, что не отражает 

фактического видового богатства Agromyzidae Беларуси [3]. 

Материалом для настоящей работы послужили полевые сборы 2017 г., 

осуществленные на территории г. Минска и Минской области, г. Витебска, а также 

некоторых других регионов страны. 

В работе были использованы сборы поврежденных листовых пластинок, 

гербаризированные в соответствии с общепринятыми методиками [4], а также личинки 

агромизид, сохраняемые в 75% растворе этанола. Определение минирующих мух 

осуществлялось по признакам конфигурации мин, расположения их на листовой 


