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Halliste jõgi

Природне 
занурення в Естонії

Якщо Ви ділитеся своїми 
фотографіями вражень 
від природи у Facebook 
або Instagram, додайте 

#looduskymblus 
і місце, де було 

зроблено фотографію.

NARVANARVA
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Прекрасна і різноманітна природа Естонії варта того, 
щоб її відкрити для себе! 

На відпочинок, піші прогулянки та збирання природних 
ресурсів на природі Естонії поширюються принципи права 
кожної людини. Право кожної людини – це сукупність 
принципів, що випливають із різних законів, де описані права 
та обов’язки особи під час переміщення на природі. Право 
кожної людини допомагає зберегти цінності природи та 
зберегти природу чистою і красивою.

Пересування на 
природі

Інформацію про можливості 
пересування на природі Ви 

можете знайти на 
www.loodusegakoos.ee або за 

допомогою мобільного додатка 
разом з Loodusega Koos.

Про природоохоронні 
території:   

https://kaitsealad.ee/ru  
Про природу та 

біорізноманіття Естонії:
 https://loodusveeb.ee/ru

Чи Ви знали, що … 
Естонія в 13 разів менша за Україну. 51,3% 

території Естонії вкриті лісами, покриття лісами 
України – 15,9%.  

Довжина берегової лінії Естонії 1242 км, разом з 
островами – 3793 км, в Україні – 2782 км.

Естонський Маосаарт сьогодні відомий як 
Вормсі. Вормсі є четвертим за величиною остро-
вом Естонії. 

В Естонії живе 65 видів ссавців, а в Україні – 108 
видів. Людей в Естонії проживає в 31 раз менше, 
ніж в Україні.

В Естонії зустрічається 388 видів птахів, в 
Україні – 350-400 видів.

Ластівка – національний птах Естонії. В Україні 
ластівка є символом достатку та родинних 
стосунків.

Найстарішим деревом як в Естонії, так і в 
Україні є дуб: вік дуба Тамме-Лаурі, що росте на 
півдні Естонії, сягає 680 років. Також, як відомо, це 
найтовстіше дерево в Естонії, діаметр якого сягає 
8 м. Дуб є національним деревом Естонії і одним 
із священних дерев.
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із священних дерев.
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Пам’ятка про 
переміщення на 

природі
Рухаюся і дію на природі, не залишаючи 
слідів.

Сміття, що утворилося, я завжди заби-
раю з природи зі собою – дотримуюся 
принципу «все, що можу принести, я 
можу і забрати».

Багаття я розводжу  тільки в підготовле-
ному і відведеному для цього місці 
протягом того часу, коли можна розво-
дити багаття.

Для встановлення намета  використо-
вую підготовлені та відведені місця.

https://loodusegakoos.ee/na-prirode-v-krizis 
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Знайдіть людину:

...яка 
любить 
природу

...яка не 
залишає в 
лісі сміття

...у якої є 
домашня 
тварина

...яка бачила 
естонських 

національних 
птахів 

ластівок

...яка 
навчить Вас 

прекрасному 
естонському 

слову

...яка знає 
трави, з яких 

можна 
приготувати 

чай

...яка знає, 
чому 

фотосинтез 
для людини 
важливий 

...яка 
збирала 

лісові 
ягоди

..яка їла 
мариновані 

гриби
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Знайдіть людину:

...яка бачила 

Бінго для 
знайомства

 п'ять кольорів з природи

 особливий запах

 найгучніший та найтихіший звук

 те, що змушує серце битися частіше

 найстарішу річ або явище

 того, хто молодший за Вас

 те, до чого було б приємно доторкнутися

 щось, що нагадує зиму

 те, що завтра стане іншим, ніж сьогодні
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Природне занурення
Погляньте на навколишню природу і знайдіть:
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Українсько-
естонський 
природничий 

 До нових зустрічей на 
природі Естонії!

Мій настрій 

7Гра Пошук 
вражень  
Знайдіть:

найбільшого 
ловця сонця

слід 
перебування 

дикої тварини
трьох цікавих 

комах

гарного дикого 
птаха

два види 
лишайників

розкладальника 
деревини

дві рослини з 
квітами

рослину, яка 
ніколи не цвіте 

когось, хто 
працює разом
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слід 
перебування 

дикої тварини
трьох цікавих 

слід 


