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У суботу, 27 березня 2010, о 20:30, люди в усьому
світі вимкнули світло на одну Годину — Годину
Землі,— щоб продемонструвати реальність бо�
ротьби з глобальним потеплінням.

Ця символічна подія є центральною части�
ною великої кампанії, що має на меті залучити
бізнесові організації, громади та окремих інди�
відів до скорочення викидів вуглецю у повсяк�
денному житті.

Година Землі була розпочата Всесвітнім фон�
дом природи у 2007 році в Австралії, щоб викли�
кати інтерес до проблеми зміни клімату. У 2008
успішна акція поширилася світом, у ній взяли
участь 50 мільйонів людей у 35 країнах світу. По�
дія виявилася дуже ефективною для залучення
влади, бізнесу та громадян, та привернула біль�
ше уваги преси, аніж будь яка інша за всю істо�
рію WWF. 

У Годині Землі 2009 взяли участь 4088 міст
та 88 країн. В Україні до кампанії долучилися
16 міст та містечок, у тому числі Київ, Одеса, Ль�
вів. Приєдналися десятки бізнес� компаній та асо�
ціацій, а також різні неурядові благодійні та мо�
лодіжні організації. Проводилася ефективна ре�
кламна кампанія, Годину Землі підтримали
українські зірки, в Києві відбувся ексклюзивний
концерт групи «Крихітка Цахес». Подія набула
популярності в Інтернеті та у соціальних мере�
жах, привернувши увагу сотень тисяч українців. 

У 2010 залучили 3 ключові групи до події та
інших заходів зі збереження енергії.

Національну та місцеву владу: офіційна під�
тримка і, за можливості, активна участь урядо�
вих структур (наприклад, Міністерства охорони
навколишнього середовища) та місцевих влад.

Приватні організації та бізнес: щонайменше
100 організацій, що офіційно підтвердили ак�
тивну участь та підтримку Години Землі (за без�
посереднього звернення, через торговельні па�
лати та інші асоціації, медіа та Інтернет);

Громадян: інформували громадян України за
допомогою медіа�кампанії, залучення зірок та
інших відомих людей; підтримку НУО та навчаль�
них установ; також через веб�сайт Години Зем�
лі та Інтернет. 

Андрій БІЛОКІНЬ,
координатор Години Землі в Україні
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НАУКОВОХУДОЖНІЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Виходить з 1995 р.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:

1 А. БІЛОКІНЬ Година Землі

3 10 успішних рішень проти забруднення
навколишнього середовища

4 10 порад для дітей як допомогти планеті

5 10 ідей як заощадити енергію та гроші

6 К. ГАЛКІНА Рослини-замінники хліба

8 Поезія

9 В. НАЗАРЕНКО Вітамін, що рятував життя

13 «Адоніс» — 10 років пізнання і творчості

15 С. ЖЕСТЕРЬОВ ІТО-банк

18 Складова патріотичного виховання

20 Є. БОЙКО Осика

21 М. ПІНЧУК Батат — екзотичний овоч

24 Ю. ГОРБУНОВА Овочевий фреш. Показники
якості насіння

26 Л. СМОЛЯР Веселкові діти весни

27 О. ОСКОМА Світ природи у світі гри

29 Квіти наших клумб

30 Т. ЗАЇЧЕНКО Аромат квітів

32 О. МАКСИМОВА, А. УКРАДИЖЕНКО 
Озеро Берестувате — окраса Центральної
України

37 П. МАЗУР Алича

39 Е. МАЙДАНИК За бортом — Тихий океан

41 Н. ПЕРЕВОЗНИК Ці прекрасні рибки гуппі!

43 К. ТРУФАНОВА Прибиральник сміття

44 Т. ДОМРАЧЕВА Лофант – що це за рослина?

46 В. БОЙКО Ознайомлення з компонентами
природи своєї місцевості, виявлення
зв’язків між ними

50 Фотоконкурс «Природа та людина»

53 Горобець польовий — птах 2010 року

58 Л. ЦЮНЬ Для вас, кмітливі і допитливі

60 Г. ФЕСЕНКО Птах опинився в метро

62 Н. КОШАРА Кіш + Дуська = любов

63 В. ПЛІСКІН Собака стародавніх інків

64 С. МАЗНА Що таке пластик?

66 Дайджест

68 Я. МЕЖЖЕРІНА Тітонька динозаврів

На 1 стор. обкладинки:

ВСЕ У ПРИРОДІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНЕ
У Західній Європі у ХХ сто�
літті траплялись значні ко�
ливання чисельності польо�
вих горобців. Так, у Великій
Британії у 1970—1988 роках
популяція скоротилась на
95%. Це було пов’язане з пе�
ренесенням строків сівби
зернових культур з весни на
осінь. Через це після зби�
рання врожаю поля були пе�
реорані, а птахи позбавле�
ні джерел харчування. Інша
причина — епідемія гол�
ландської хвороби в’язів,
що уразила дерева і залиши�
ла горобців без дупел.
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Швейцарський Зелений Хрест та Інститут Блексміта із США представ&
ляють десять з найбільш успішних програм, задіяних для санірування

місць з важкими проблемами забруднення.
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1100 УСПІШНИХ РІШЕНЬ
ПРОТИ ЗАБРУДНЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Приголомшливий успіх програм
санації показує, що боротьба проти
забруднення навколишнього сере�
довища в країнах, що розвиваються,
може призвести до значного поліп�
шення здоров’я і навіть до порятун�
ку життя людей. Ці приклади повин�
ні спонукати уряди та неурядові ор�
ганізації до того, щоб розширити
фінансування подібних заходів.

У звіті наведено наступні десять
програм санірування як приклади
успішного зменшення впливу еко�
логічних отрут на здоров’я людей:
!! Аккра, Гана: широка кампанія
з реклами та збуту кухонних плит
для зменшення ступеня забруднен�
ня повітря у внутрішніх приміщен�
нях, що викликає захворювання
дихальних шляхів у жінок і дітей; 
!! Канделарія, Чилі: повне усунення

відходів видобутку міді й очищення
поверхні й ґрунтових вод;
!! Дальньогорськ/Рудна Пристань,
Росія: видалення зараженого шару
ґрунту свинцем і його заміна незара�
женою землею на дитячих ігрових
майданчиках, щоб знизити заражен�
ня дітей свинцем;
!! Делі, Індія: ініціювання ефектив�
ної політики для зниження викидів
шкідливих речовин від автомобілів,
які можуть призвести до забруднен�
ня повітря в місті і до захворювань
дихальних шляхів внаслідок цього;
!! Байос де Хайна, Домініканська
Республіка: видалення зараженого
свинцем шару ґрунту, зараження
якого сталося в результаті непра�
вильної утилізації автомобільних
акумуляторів, і його заміна незара�
женою землею на дитячих ігрових



1. Вимикай світло, коли виходиш
з кімнати. Енергія, яку ми використо�
вуємо вдома для роботи домашніх
приладів та освітлення будинку, отри�
мується за рахунок спалювання ви�
копного палива, що призводить до
викидів парникових газів, а вони
спричиняють зміну клімату.
2. Вимикай воду, коли чистиш зу�
би, чи коли вона тобі не потрібна.
Чиста прісна вода — цінний ресурс.
За прогнозами вчених, дві третини
населення планети до 2025 року від�
чуватимуть нестачу питної води.
3. Не кидай сміття на вулицях, та,
особливо, перебуваючи на природі.
Сміття в природі загрожує тваринам
та рослинам, а також псує естетич�
ний вигляд міста, села. Прибирай
за собою, кидай сміття у спеціальні
контейнери, прибирай за іншими,
якщо є така можливість. 
4. Використаний та непотрібний

папір (зошити, журнали, картонні
коробки з�під продуктів харчуван�
ня) не викидай на смітник, нато�
мість збирай та здавай у пункти при�
йому макулатури. Здав макулату�
ру — врятував дерево!
5. Більше ходи пішки, їзди на ве�
лосипеді та роликах, аніж машиною
чи транспортом. Транспорт, що
працює на бензині чи дизельному
паливі, забруднює атмосферу і спри�
чиняє викиди парникових газів.
6. На дачі, у палісаднику посади де�
рево чи кущі. Рослини поглинають
парникові гази, сприяючи змен�
шенню зміни клімату. Тобі та твоїм
рідним стане легше дихати!
7. Не купуй зайвих речей, які тобі не
дуже потрібні. Речі, яких ти вже не
носиш, та іграшки не викидай, а пе�
редавай до дитбудинків, щоб вони
слугували довше. На виробництво
всіх речей витрачається енергія та во�44

майданчиках, щоб знизити заражен�
ня дітей свинцем; 
!! Калімантан, Індонезія: нові ме�
тоди зменшення зараження ртуттю
в результаті видобутку золота за
допомогою простих ремісничих
технологій;
!! Річка Сучжоухе, Шанхай, КиA
тай: 12�річна програма санірування
річки, що протікає  містом, яка за�
безпечує питною водою мільйони
жителів; 
!! Танзанія: усунення складів із
старими пестицидами (напр., ДДТ),
які є причиною забруднення ґрун�
ту та ґрунтових вод, що спричинило
отруєння місцевого населення; 

!! Марила, Філіппіни: широку про�
граму санірування зараженої важ�
кими металами річкової системи —
важкі метали накопичуються в хар�
чових ланцюгах і в людському орга�
нізмі; 
!! Західний Бенгал, Індія: знижен�
ня рівня отруєння миш’яком завдя�
ки очищенню колодязної води від
природного миш’яку, що міститься
в ній; 
!! Регіони, що постраждали від
Чорнобильської катастрофи, СхідA
на Європа: медичні, психологічні
та   педагогічні заходи для поліп�
шення умов життя населення в за�
ражених радіацією зонах.

1100ПОРАД ДЛЯ ДІТЕЙ
ЯК ДОПОМОГТИ ПЛАНЕТІ:



1. Використовуйте енергозберіA
гаючі лампочки. Їхня вартість ви�
ща, ніж у звичайних, але зрештою
ви заощаджуєте гроші, тому що во�
ни споживають лише близько чвер�
ті електроенергії для забезпечення
освітлення такої ж потужності. 
2. Уникайте режиму очікування й
вимикайте непотрібне світло. У ре�
жимі очікування телевізори, відео�
плеєри, стереосистеми та комп’юте�
ри споживають від 10 до 60% енер�
гії від робочого режиму! Вимикайте
світло, коли воно не потрібне. 
3. Використовуйте енергозберіA
гаюче обладнання. Якщо купуєте
побутову техніку або офісне облад�
нання, обирайте найбільш енерго�
зберігаючі моделі. Можливо, вони
будуть дорожчі, але окупляться шля�
хом меншого енергоспоживання.
4. Забезпечте належну термоізоA
ляцію вашого будинку. Це най�
більш ефективний шлях економії
енергії та грошей. 
5. Мийте ощадливо. Використовуй�
те пральну або посудомийну маши�
ну тільки при повному завантажен�
ні. Використовуйте мийні засоби,

що підходять для низьких темпера�
тур, та вибирайте ощадливі програ�
ми. Зменшуйте споживання гарячої
води, приймаючи душ.
6. Ви можете зберегти 30% енергії,
якщо в процесі готування їжі наA
криєте свою каструлю кришкою.
7. Щодо холодильника. Не зали�
шайте дверцята холодильника від�
критими більш, ніж необхідно, до�
звольте їжі повністю охолонути,
перш ніж помістити її в холодиль�
ник. Якщо можливо, не розміщуйте
кухонну плиту й холодильник поруч
одне з одним. 
8. Ходіть пішки, користуйтеся веA
лосипедом та громадським трансA
портом. Від спалювання палива в
моторі вашої машини, відбувається
викид вуглекислого газу у середньо�
му 2,5 л на літр палива. 
9. Розділіть подорож на машині з
кимAнебудь і використовуйте енерA
гозберігаючі автомобілі. 
10. Скоротіть авіапереміщення.
Коли ви подорожуєте літаком,
сприяєте значним викидам вугле�
кислого газу, що призводить до
змін клімату.
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да, а ти знаєш, що їх треба берегти.
8. Підгодовуй птахів на вулиці,
особливо взимку. Під снігом їм важ�
ко знайти їжу і вони можуть заги�
нути. Для годування підійде хліб (але
не чорний), несмажені зерна та
насіння, несолоне сало.
9. Повністю вимикай телевізор,
комп’ютер чи програвач, коли не ко�
ристуєшся ними. Не залишай їх

у режимі очікування! У такому ре�
жимі вони споживають до 40% енер�
гії від нормального режиму роботи.
10. Використовуй багаторазові сум�
ки, коли йдеш до магазину, замість
пластикових пакетів. Чи використо�
вуй один пакет декілька разів. Пла�
стик розкладається у природі до 100
років, часто спричиняючи загибель
тварин і рослин.

1100 ІДЕЙ ЯК ЗАОЩАДИТИ
ЕНЕРГІЮ ТА ГРОШІ

Інформацію надали Green Cross International і Green Cross Switzerland



РОСЛИНИ�ЗАМІННИКИ ХЛІБА
Рослина — одна з форм існування живої матерії на Землі. З давніх часів
знайомлячись, насамперед, з більш високо розвиненими організмами,
людина відрізняє рослини від тварин за відмінностями їх зовнішньої фор�
ми, будови та способу життя. Проте, в міру поглиблення знань про ор�
ганічний світ, зокрема, про нижчі організми, ставало зрозумілим, що на
нижчих ступенях розвитку живих організмів не можна провести різкої
межі між рослинним і тваринним світом; навіть такі характерні для рос�
линних організмів ознаки, як прикріплення до субстрату, ріст за допомо�
гою спеціальних тканин, розміщених у певних частинах тіла, наявність
вторинних клітинних оболонок властиві не всім рослинам, особливо ниж�
чим. 

Мета нашої роботи — вивчення рослин, які можна використовува�
ти як додаток до зернових культур при випіканні хліба. 

Актуальність роботи полягає в тому, що в наш час природний рос�
линний покрив зазнає великого впливу людини, все більше відступає під
натиском цивілізації. Площі, зайняті природною рослинністю, безперер�
вно скорочуються. Зникають або стають рідкісними деякі види рослин.
Все менше залишається «еталонів природи» — мало порушених рослинних
угруповань, які формувались протягом тисячоліть і найкращим чином
пристосовані до місцевих умов. Ці об’єкти представляють особливу цінність
для вивчення біологічних механізмів, які керують рослинним покривом,
для пізнання різних «патентів» природи. У зв’язку з цим особливо ак�
туальними є питання вивчення флори з метою планового використання
її в народному господарстві.

Новизна роботи полягає в тому, що ми вивчаємо рослини — хлібо�
заміннки, які ростуть на території міста Охтирки, і ця тема досі не ви�
вчалась.

Результати досліджень можна використовувати на уроках біології
та географії, а також нашими даними можна поповнити інформацію ка�
талогу лікарських рослин Охтирки. Ця інформація може бути викори�
стана у харчовій промисловості для підвищення якості і корисності хліба.

Першим розділом роботи є аналіз науково�теоретичних досліджень,
в якому аналізуються харчові та лікарські компоненти рослин. У друго�
му розділі дається фізико�географічна та кліматична характеристика та
опис ґрунтів Охтирського району. Третій розділ — результати наших дос�
ліджень. В нього входить опис хлібних злаків, дикорослих замінників
хліба та результати досліджень хімічного складу рослин.

У наш час для хлібопечення в різних країнах використовують зерно
небагатьох сільськогосподарських культур: пшениці, жита, ячменю, ку�
курудзи, проса, рису. Не так давно, коли було відомо менше культурних
рослин, з яких отримували борошно, населення багатьох країн широко
використовувало дикі борошняні рослини. В минулому сторіччі трапляли�
ся голодні роки. В цей час готували хліб з деяких рослин. Протягом тися�
чоліть людьми накопичений значний досвід приготування «дикого
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хліба» — хай не у вигляді булок та батонів, скоріше різних перепічок
і мамалиг, але все ж таки хліба.

Усіх «хлібних дикунів» умовно поділено на дві групи: рослини, з яких
можна пекти хліб, або перепічки, і рослини, достатньо поживні і які мо�
жуть замінити у вигляді тих чи інших страв хліб.

Деякі види рослин дають людині борошно не з зерна, а зі стеблових
чи наземних органів, які багаті на крохмаль і білки, але в їх борошні
відсутня клейковина, і тісто, одержане з цієї рослини, не може бути ви�
користане для хлібопечення. Щоб поліпшити якість тіста, необхідно у цьо�
му випадку додати невелику кількість зернового борошна. Нерідко для
приготування різноманітних млинців, перепічок тощо беруть надземну
частину рослини. Однак найчастіше борошно з неї використовується в
якості різних добавок і домішок до звичайного зернового борошна чи
тіста в пропорції 1 : 3. Це такі рослини як подорожник (насіння), липа,
ліщина, берест (молоде листя). Використовували також корені, напри�
клад, пирію та рогозу. Перемелювали і пекли майже справжній хліб.

У результаті аналізу хімічного складу рослин було виявлено, що: при
додаванні домішок при випіканні хліба він збагатиться.

Проаналізувавши результати досліджень, можна зробити висновки:
▲ до харчових компонентів рослин належать білки, жири, вуглеводи, ор�
ганічні кислоти, мінеральні речовини, вітаміни;
▲ до лікарських компонентів рослин належать: глюкозиди, дубильні ре�
човини, слизисті речовини, смоли, флавоноїди, ефірні олії;
▲ до рослин�замінників хліба належать: перстач гусячий, подорожник,
пирій повзучий, рогіз вузьколистий;
▲ при випіканні хліба домішки додають у пропорції 1 : 3 до зернового
борошна;
▲ кількість домішок не повинна перевищувати 50% через те, що росли�
ни�хлібозамінники не мають клейковини, і якщо доза домішок буде пе�
ревищена — хлібний виріб розпадатиметься.

Можемо зробити висновок, що використання рослин�хлібозамінни�
ків дозволить хоч незначно, але скоротити подальше розорювання зе�
мель. Також ці рослини мають корисні компоненти, бо є лікарськими, а
в наш час це особливо важливо. 

Катерина ГАЛКІНА,
вихованка Охтирського міського Центру

дитячої та юнацької творчості
Сумської обл. 77

рослина вуглеводи мінеральні речовини
пирій тритицин

інулін
натрій
залізо

перстач гусячий залізо
подорожник плантеоза



КВІТИ ДЛЯ МАМИ
Чом сьогодні мама сяє
Звеселя у домі всіх?
Завинив я — та не лає,
Скрізь її лунає сміх.

Чи якесь настало свято,
Чи подію ждуть яку?
То приніс для мами тато
Гілку ніжного бузку!

Квіти для мами — радість.
Квіти для мами — диво.
Квіти в руках у мами —
Значить, вона щаслива!

Є таємна мрія в мене:
По конвалії піти.
Їх тобі, кохана нене,
Прямо з лісу принести.

Ніжно рук твоїх торкнуся
І букет тобі віддам;
Будь завжди, моя матусе,
І весела, й молода.

Квіти для мами — радість.
Квіти для мами — диво.
Квіти в руках у мами —
Значить, вона щаслива!

Віолетта ДВОРЕЦЬКА 

ЗАПАХИ ВЕСНЫ
Желтая мимоза на моем столе,
Солнце улыбнулось, праздник на дворе.
Птицы возвратились, радостно поют —
Домики пустые уж давно их ждут.

И летят по свету запахи весны.
С первыми цветами расцветаем мы.
В воздухе кружатся мир и доброта
Всех нас окружает только красота.

Радость в глазах женщин,
Счастье у детей:
Вот весна настала.
Как мы рады ей!

Алиса НОВИКОВА,
г. Красноармейск Донецкой обл.

П
О

Е
З

ІЯ

88



Олександр
Володимирович

ПАЛЛАДІН
(1885—1972)
— засновник

української
школи біохіміків.
Академік АН УРСР

з 1929 року
та академік АН

СРСР з 1942 року.
У 1925—1969 рp. — директор

створеного ним Інституту біохімії
Академії наук УРСР, у 1934—1954 —
також завідувач кафедри Київсько�
го університету ім. Т. Г. Шевченка.
У 1935—1938 роках — незмінний се�
кретар Президії АН УРСР, у 1939—
1946 — віце�президент АН УРСР, у
1946—1962 — президент Академії
наук УРСР. 

Засновник ряду актуальних нау�
кових напрямів, що стали основою
сучасної біохімії і молекулярної
біології, теоретичної і практичної
медицини. Серед них біохімія нер�
вової діяльності (нейрохімія), м’язо�
вої діяльності, харчування, зокрема
біохімія вітамінів, гіпо� та авітамі�
нозних станів, порівняльна й ево�
люційна, а також біохімія спорту. Ці
напрями, що склали базис функціо�
нальної біохімії, упродовж десяти�
річ успішно розроблялися і розроб�
ляються учнями та його послідовни�
ками в Україні та в інших державах.

Систематичні дослідження в галу�
зі біохімії вітамінів в Україні почали�
ся в 1923 р. на базі організованої
О. В. Палладіним кафедри біохімії
при Харківському медичному інсти�
туті. Творчий колектив цієї лабора�

торії став кадровою базою для ство�
рення в Харкові у жовтні 1925 р. Ук�
раїнського біохімічного Інституту
народного комісаріату УРСР (нині —
Інститут біохімії ім. О. В. Палладі�
на НАН України; переїхав до Києва
в 1931 р.). У 1946 р. при Інституті
було організовано лабораторію біо�
хімії вітамінів, яка пізніше, у 1966 р.,
була реорганізована у відділ біохі�
мії вітамінів.

Вітаміни — це природні біоло�
гічно активні сполуки, різні за хіміч�
ною структурою та механізмом біо�
логічної дії, які відіграють спе�
цифічну роль у клітинному обміні
у надзвичайно малих концентра�
ціях. Організм людини і більшості
тварин нездатний їх синтезувати
і вони мають постійно надходити
до організму з їжею. До нинішнього
часу вивчено понад 20 вітамінів та
вітаміноподібних речовин, дефіцит
чи відсутність яких призводить до
значних порушень у функціонуванні
організму. Незамінними для люди�
ни є лише 13 із них. 

По розчинності вітаміни діляться
на дві головні групи: жиророзчинні,
які розчиняються у жирах або ор�
ганічних розчинниках (це вітаміни
А, Д, Е та К), і водорозчинні, які доб�
ре розчиняються у воді (вітамін С
і комплекс В). Оскільки вітаміни А,
Д, Е та К нездатні розчинятися у во�
ді, яка складає біля 80% маси живої
тканини, виключне значення для
протікання процесів засвоєння,
транспорту та реалізації біологічної
дії цієї групи сполук мають специ�
фічні для кожного вітаміну вітамі�
нозв’язуючі білки, які беруть участь
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у їх «солюбілізації» (розчиненні)
у водній фазі внутрішньоклітинно�
го середовища. 

З початком Великої Вітчизняної
війни та наступом фашистів на
Київ у вересні 1941 р. Інститут біо�
хімії було евакуйовано до Уфи, де
на базі Башкирського санітарно�бак�
теріологічного та Українського пси�
хіатричного інститутів співробітни�
ки Інституту, яких не було призвано
до лав Червоної Армії, продовжували
роботу під керівництвом О. В. Пал�
ладіна. У вкрай важких умовах Олек�
сандр Володимирович спрямував
усі зусилля дуже поріділого колек�
тиву на розв’язання тих наукових
питань, які могли б найближчим
часом виявитися корисними для
фронту й тилу. До них належало
одержання зручних для медичного
застосування препаратів з гамоста�
тичною дією типу вітаміну К — ре�
човин, котрі зменшували б крово�
точивість, підвищували зсідання
крові, були б доброю підмогою
у праці хірурга. 

Вітаман К відноситься до групи
жиророзчинних вітамінів, яка вклю�
чає вітаміни К1 і К2 — похідні хіно�
нів, що відрізняються за хімічною
будовою — довжиною бічного лан�
цюга. К1 (філохінон) знаходиться
в рослинах і вперше був виділений
із люцерни. К2 (менахінон) вперше
був одержаний із гнилої рибної
муки, де він синтезується мікрофло�
рою. Існує синтетичний аналог ві�
таміну К, який не містить бічного
ланцюга — вітамін К3 (2�метил�1,4�
нафтохінон). К — антигеморагічний
фактор, що має пряме відношення
до згортання крові. При нестачі
вітаміну К виникають геморагії
(крововиливи). Вони можуть бути
підшкірні, внутрішньом’язові, внут�
рішньоорганні. Навіть незначні по�

шкодження судин можуть викликати
сильні кровотечі. У людей гіповіта�
міноз К буває рідко: він частково
синтезується мікрофлорою товстої
кишки, змішана рослинна їжа також
містить у достатній кількості віта�
мін К. Роль вітаміну К у згортанні
крові зумовлена його участю в утво�
ренні протромбіну, який є неактив�
ним попередником ферменту тром�
біну, що перетворює білок плазми
крові фібриноген у фібрин — не�
розчинний волокнистий білок, що
сприяє утворенню кров’яного згуст�
ка. Для того, щоб протромбін зміг
активуватися і перетворитися на
тромбін, він спершу повинен зв’яза�
ти іони кальцію. Нормальна моле�
кула протромбіну містить декілька
залишків особливої амінокислоти —
гамма�карбоксиглутамінової кисло�
ти, які і зв’язують катіони кальція.
При нестачі вітаміну К місце залиш�
ків гамма�карбоксиглутамінової
кислоти займають залишки глута�
мінової кислоти, що позбавляє
протромбін можливості зв’язувати
кальцій. Вітамін К є стимулятором
біосинтезу ще декількох білків�фер�
ментів, необхідних для нормально�
го згортання крові: проконвертину,
факторів Крістмаса і Стюарта�Прауе�
ра. Крім участі у згортанні крові,
вітамін К має відношення до проце�
сів тканинного дихання, стимулює
транспорт електронів по дихально�
му ланцюгу, пригнічує вільноради�
кальне перекисне окислення. 

До того, як лабораторія Олександ�
ра Володимировича зайнялася віта�
міном К, застосування його в медич�
ній практиці було дуже обмеженим.
У науковій літературі та серед ліка�
рів�практиків панувала думка, що ві�
тамін К і його аналоги варто вико�
ристовувати тільки в тому випадку,
коли в крові хворого понижений1100



вміст протромбіну. В 1941 р. ра�
дянський вчений Кудряшов, який
намагався створити водорозчинну
форму вітаміну і синтизував метил�
нафтохінонсульфокислий калій
(при цьому антигеморагічні власти�
вості його були пригнічені), висло�
вив припущення, що, можливо, в
майбутньому буде визнано доціль�
ним вводити в організм збільшені
дози вітаміну К у випадках пора�
нень. Це, на його думку, повинно
сприяти швидкому припиненню
кровотечі завдяки наднормовій кон�
центрації протромбіну в крові. Ви�
вчаючи властивості вітаміну К3,
Палладін та його співробітники
взяли до уваги це чисто теоретичне
припущення Кудряшова. Вони вирі�
шили дослідити, чи впливає вітамін
К3 на припинення паренхіматозних
кровотеч за нормальної кількості
протромбіну в крові. У разі пози�
тивних наслідків цих експеримен�
тів відкривалися широкі можли�
вості використання вітаміну К3 для
боротьби з кровотечами при пора�
неннях, хірургічних операціях, а та�
кож при захворюваннях, які призво�
дять до розриву кровоносних капі�
лярів. Випробування К3 у клініках
та шпиталях Уфи підтвердили його
лікувальні цінності не тільки при
К�авітамінозах, але й при поранен�
нях, захворюваннях, що супрово�
джуються кровотечами за нормаль�
ного вмісту протромбіну в крові.
Вітамін К3 у цих випадках не тільки
сприяв припиненню кровотеч, але
й прискорював загоєння ран. Після
перевірки і уточнення методу про�
мислового виробництва метилнаф�
тохінону в лабораторіях Інституту
на Уфимському вітамінному заводі
було створено невеличкий цех, який
став випускати цю продукцію під
назвою К3. 

Проте синтетичний вітамін К3,
так само як і природні вітаміни К1
та К2, нерозчинний у воді і засто�
сування його пов’язане з такими
самими труднощами, що й викори�
стання природних вітамінів групи
К. Саме тому велике практичне зна�
чення мало одержання водорозчин�
ного препарату цього вітаміну. Спро�
би синтезувати водорозчинний різ�
новид вітаміну К3 робилися і раніше.
Дослідження, як правило, спрямо�
вувалися на пошуки складних ефі�
рів метилнафтохінону і різних кис�
лот. Так за кордоном були одержані
метилнафтохінон�бісульфат, метил�
нафтохінон�дифосфат, а в Радян�
ському Союзі — метилнафтохінон�
сульфатокислий калій. З’єднуючись
з повністю позбавленим бічного
ланцюга метилнафтохіноном силь�
но полярна група робила його моле�
кулу водорозчинною, але одночасно
пригнічувала її антигеморагічні вла�
стивості. Ще раніше закордонні
вчені Рігель та Мор довели, що ме�
тилнафтохінон розчиняється у роз�
чині бісульфату, а новоутворена
рідина має антигеморагічну дію.
Спроби Мора виділити з цього роз�
чину продукт реакції між метилнаф�
тохіноном і бісульфітом у твердому
кристалічному стані не увінчалися
успіхом, хімічна природа цієї речо�
вини залишалася нез’ясованою. І все
ж Олександр Володимирович вирі�
шив йти саме цим шляхом: діяти на
вітамін К3 бісульфітом натрію. У ла�
бораторії Уфимського вітамінного
заводу співробітники Інституту роз�
почали серію досліджень. За вказів�
кою Палладіна експериментатори
почали додавати до розчину бісуль�
фіту натрію метилнафтохінон. Як
вони і сподівалися, одержаний роз�
чин зберігав антигеморагічну дію,
але практичного застосування мати 1111



не міг. Необхідно було виділити
продукт реакції у чистому виді, чо�
го раніше нікому ще не вдавалося.
Попри всі старання кристали не ви�
падали в осад. Тоді Олександр Воло�
димирович запропонував підігріти
розчин вітаміну К3 в бісульфіті нат�
рію до 60 оС, і дослідники побачили
в осаді прозорі, безбарвні криста�
ли. Так з’явився на світ вітамін К
водорозчинний — «vitamin K solu�
bilis», який назвали вікасолом. Цей
прозорий гіркуватий на смак кри�
сталічний порошок без запаху і
кольору мав низку переваг над ана�
логічними ліками, відомими рані�
ше: добре розчинявся у воді; був
стійким при зберіганні, не боявся
світла, тоді як метилнафтохінон
треба було зберігати в темному міс�
ці. Окрім того, водний розчин віка�
солу, хоча й був гіркий на смак, не
подразнював слизової оболонки,
як різко�пекучий і гіркий розчин
вітаміну К3. Ряд досліджень, здійс�
нених О. В. Палладіним спільно з
працівниками різних клінік (хірур�
гічної, акушерсько�гінекологічної,
терапевтичної та ін.), дав підставу
для широкого використання вікасо�
лу в лікувальній практиці. 

Як тільки ефективність нових
препаратів була підтверджена на
практиці, почалося їх масове вироб�
ництво. Першим започаткував син�
тез препаратів Уфимський вітамін�
ний завод: у лютому 1942 р. було
побудовано цех з виробництва ві�
таміну К3, а пізніше запущено лінію
по випуску вікасолу. Авторитет Пал�
ладіна був настільки високий, що
протягом чотирьох років — аж до
видачі авторського свідоцтва в
1946 р. — метилнафтохінон і віка�
сол випускалися й використовува�
лися практично без дозвільної су�
провідної документації, виключно

на підставі позитивного висновку
клінічної експертизи. Інспіроване
успіхом керівництво заводу налаго�
дило випуск вікасолу не тільки в по�
рошку, як пропонував Олександр Во�
лодимирович, а й у таблетках, що
остаточно сприяло триумфальній
ході препарату. Останній був особ�
ливо зручним, бо його не треба було
ні розчиняти у воді, ні піддавати пе�
ред вживанням будь�якій поперед�
ній обробці.

Оскільки вікасол при випробо�
вуваннях одержав високу оцінку,
треба було провести відповідну
роз’яснювальну роботу серед війсь�
кових лікарів. Олександр Володими�
рович виявив бажання виїхати на
фронт і розповісти військовим лі�
карям про дію вікасолу та вітаміну
К3. Незабаром він вилетів до штабу
Воронезького фронту. За тиждень
він побував у всіх госпіталях фронту,
провів з лікарями семінари, знайом�
лячи їх з вікасолом, його властиво�
стями і способом застосування,
зробив у Воронежі на з’їзді лікарів
доповідь про новий препарат і ті
перспективи, які розкриває його
широке впровадження в лікарську
практику. 

Вікасол зіграв надзвичайно ве�
лику роль у лікуванні поранених у
роки Великої Вітчизняної війни.
Він широко використовувався у лі�
кувальних установах фронту і тилу
та не втратив свого значення і в наш
час. Препарат успішно застосовуєть�
ся при різних кровотечах. Ство�
рення вікасолу — значний внесок
керованого О. В. Палладіним неве�
ликого колективу у велику справу
перемоги над ворогом. 

Володимир НАЗАРЕНКО1122



Щороку в травні ми святкуємо два
найсвітліших свята — День Перемо�
ги і Свято Матері. Низько схиляємо
голови перед нашими батьками, ді�
дами і прадідами, що відвоювали
нашу землю, на якій ми мирно жи�
вемо ось уже 65 років. Вони жили
надією, що наступні покоління збе�
режуть рідну Землю і вона стане ще
красивішою. Ми вклоняємося усім
Матерям, вшановуємо їх, бережемо.

А хіба наша Земля не є для нас
Матір’ю? У Біблії сказано: «Людина,
що знущається із своєї Матері, своїх
рідних — душогуб, її душа не буде
мати вічного життя!»

У що ми перетворюємо ті місця,
де народилася, виросли! На теренах
нашої області жили скіфи. Що во�
ни залишили нам у спадок? Незай�
ману природу, повноводні річки.

А що ми залишимо нащадкам?
Скляні банки і пластикові вироби,
річки, перетворені на гнилі канави.
Чи довго ще вони зможуть існува�

ти? Ці питання ми завжди підні�
маємо на різних зібраннях. Але по�
одинці нічого не зробимо. Еколо�
гічне виховання є першим щаблем
патріотичного виховання. Над еко�
логічними проблемами задумались
лише після аварії на ЧАЕС.

1988 рік — над річкою Південний
Буг нависла страшна небезпека. За�
планували пустити воду річки на
охолодження реакторів Південноук�
раїнської АЕС. Проти цього повстала
молодь Ульянівського і Гайворон�
ського районів. Учні Ульянівської
ЗОШ №2 написали відкритого листа
до Державного комітету охорони
природи м. Москви. У відповідь
одержали телеграму про те, що пи�
тання буде вивчатись. І не здійсни�
лись плани учених�невігласів. А наш
екологічний загін нагородили зна�
ком ЦК ВЛКСМ «За активну участь
в охороні природи».

Після розпаду Союзу створився
вакуум, який ми й досі надійно не
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можемо заповнити. Щоб об’єднати
молодь навколо питання екологіч�
ного виховання, в 2000 році ство�
рили районний дитячий екологіч�
ний центр «Адоніс». Співпрацюємо
з обласним екологічним центром
«Ексампей».

Плануємо роботу і раз на рік зби�
раємось на екологічну конференцію,
де підбиваємо підсумки проведеної
роботи. Бачили б ви очі дітей, чули
б їх захоплюючі розповіді про річ�
ку, що тече через село, природу рід�
ного краю. Тривогу про неблагопо�
луччя на їх маленькій батьківщині.
На екологічні конференції вино�
симо різні питання: «Річка мого
дитинства», «Екологія довкілля шко�
ли» — діти досліджували вплив шу�
му, електромагнітних випроміню�
вань, радіації на стан їхнього здоро�
в’я, «Птахи нашого краю». Залучаємо
до співпраці вихованців дитячого
садка «Сонечко». Кілька разів ма�
ленькі мешканці Ульянівки виступа�
ли в ролі рослин і птахів, що про�
сять нашої допомоги.

На конференції запрошуємо го�
ловних спеціалістів по екології,
мисливствознавству, депутатів міськ�
ради. На наших зустрічах з’являєть�
ся багато запитань, на які діти не
можуть відповісти, потребують до�
помоги влади. Згоряє лебідка з ле�
бедятами на гнізді, заживо горять
крокуси і сон�трава — у дітей на
очах сльози. Як їм пояснити дії до�
рослих? Чи будуть вони покарані за
ці злочини? Звертались до район�
ного прокурора. Марно! Ні на фо�
тографіях, ні візуально чиновники
«нічого не бачать».

Однією з форм просвітницької
роботи є читання лекцій учнями
в організаціях, на підприємствах.
І обов’язково лектори повинні при�
нести відгук про прочитану лекцію.

Про що лекції? Люди не знають, що
наш Ульянівський парк — пам’ятка
природи, що в нас ростуть черво�
нокнижні рослини. Вони дякують ді�
тям і просять побільше знайомити
їх з проблемами довкілля району,
щоб протистояти винищенню чер�
вонокнижних рослин на березі річ�
ки Баланухи, яку й річкою назвати
зараз важко, бо поділена дамбами
на 12 ставків.

Якщо ще 20 років тому багато
рослин на берегах річок Синиці та
Баланухи витоптувались та поїда�
лися худобою, козами, вівцями, то
тепер з’явилась інша небезпека —
орендарі ставків палять водну рос�
линність і горять береги. 5 років ді�
ти боролись з орендарем ставків на
р. Балануха і разом з тим вивчали
видовий склад рослин і тварин.
Виявили багато рідкісних, мало по�
ширених, червонокнижних видів.

Вчені Уманського державного уні�
верситету прийшли нам на допомогу,
підтвердили наші дослідження і дали
наукове обґрунтування про необхід�
ність створення заповідника на цій
території. Вирішили створити ланд�
шафтний заказник площею 60 га. Але
депутати Йосипівської сільської ра�
ди дали згоду лише на 30 га. А чому?
Бо ж за цю територію треба відпо�
відати, берегти. 19 червня 2009 року
згідно рішення Кіровоградської об�
ласної ради створено ландшафтний
заказник «Скалки». І це є ще однією
нашою перемогою. Відповідальний
працівник райдержадміністрації
з тривогою запитує, хто ж за цю те�
риторію буде відповідати? Отже,
влада не хоче це робити, бо боїться
відповідальності. 

Ніна БАБАНСЬКА,
керівник обласного екологічного

центру «Ексампей», м. Кіровоград1144



З вересня 2005 року при НЕНЦ пра�
цює інноваційна освітня Програма
«Банк інтелектуально і творчо обда�
рованої учнівської та студентської
молоді». Необхідність створення такої
освітньої програми та відповідної
структури зумовлена модернізацією
національної освіти України, наяв�
ністю розриву між освітою і ринком
праці, входженням України в Євро�
пейський освітній простір.

В Україні необхідно сформувати
таке покоління молоді, яке виявить�
ся мобільним і захищеним на рин�
ку праці, матиме відповідні знання,
навички і компетентність для інте�
грації в суспільство на різних рівнях,
здатним робити усвідомлений вибір.

Крім цього, ми звернули увагу на
достатньо велику кількість форм
і методів роботи з обдарованою мо�
лоддю як в загальноосвітніх, так і в
позашкільних навчальних закла�
дах. Але при цьому дуже мало звер�
тається уваги на відбір обдарованих
дітей, а без цього ефективність да�
них форм роботи є невеликою.
Значна кількість дітей, з різних при�
чин, випадає з контингенту дітей,
з котрими ведеться робота як з об�
дарованими.
МЕТОЮ СТВОРЕННЯ БАНКУ Є:
● Відбір інтелектуально і творчо
обдарованих дітей.
● Надання допомоги обдарованим

дітям в їх самореалізації та інтегра�
ції в суспільство.
● Створення зв’язуючої ланки між
освітою і ринком праці.
● Надання послуг освітнім та нау�
ковим установам, зацікавленим у ро�
боті з обдарованими дітьми.
Завдання ІТОAбанку:
❑ Розвиток потенційних творчих
та інтелектуальних здібностей учнів. 
❑ Створення умов, за яких здібності
дітей з потенційних розвиваються
в дієві механізми творчості.
❑ Побудова навчальної, творчої,
дослідницької роботи учнівської
молоді з урахуванням їх вікових,
психофізіологічних, інтелектуаль�
них та особистісних особливостей.
❑ Вивчення мотиваційної основи
діяльності дітей та підлітків.
❑ Опанування учнями особливо�
стями методології і технології дос�
лідницької та творчої діяльності.

Структура ІТО�банку включає:
координаційний Центр при НЕНЦ;
науково�методичний і діагностич�
ний центри; базу даних та реєстр
обдарованої учнівської молоді; ре�
гіональних кураторів програми.

Куратори програми в областях
мають проводити таку роботу:
1. Інформувати навчальні заклади
області, батьків дітей про Програму.
2. Організовувати проведення пси�
ходіагностичної роботи по відбору 1155

Банк інтелектуально і творчо обдарованої
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дітей до банку в навчальних закла�
дах усіх типів.
3. Забезпечити своєчасну відправ�
ку до НЕНЦ всіх матеріалів психо�
діагностичних робіт.
4. Контроль за виконанням індиві�
дуальних планів розвитку дітей, які
пройшли всі етапи відбору.
5. Забезпечення співпраці дітей, які
пройшли всі етапи відбору, з ВНЗ
області.
6. Вирішення організаційних пи�
тань.

Форми і методи роботи, які ви�
користовуються «ІТО�банком» для
досягнення поставлених цілей:
❑ Діагностика і відбір.
❑ Розробка програм індивідуально�
го розвитку обдарованої дитини.
❑ Створення регіональної мережі
кураторів програми ІТО�банк, регіо�
нальних баз даних обдарованої уч�
нівської молоді.
❑ Реалізація комплексного підходу
в психолого�педагогічному супрово�
ді обдарованої учнівської молоді.
❑ Залучення членів ІТО�банку до
науково�практичних, освітніх та
творчих проектів та конкурсів.
❑ Підтримання Національної бази
даних інтелектуально та творчо

обдарованих дітей та молоді.
На сучасному етапі розвитку

програми серед найголовнішого
слід відмітити:
▼ Створення автоматизованої діаг�
ностичної бази по відбору обдаро�
ваних дітей та молоді.
▼ Проведення психодіагностично�
го тестування�відбору дітей, учасни�
ків фінальних етапів Всеукраїнських
та міжнародних конкурсів біологіч�
ного і еколого�натуралістичного
профілів, зокрема: хіміко�біологіч�
не відділення МАН, ВЗБШ, ботанічні
стажування зоологів�тваринників,
генетиків�селекціонерів, раціоналі�
заторів�винахідників, Intel та ін.
▼ Налагоджена співпраця з ВНЗ
та науковими установами України,
зокрема, з Аграрним університетом,
Інститутом ботаніки.
▼ Розробка для дітей, які стали
членами ІТО�банку, індивідуальних
програм розвитку.
▼ Надання допомоги з вирішення
наявних та виникаючих проблем
і труднощів у творчому та особистіс�
ному розвитку обдарованих учнів.

Для вирішення поставлених за�
дач, передусім, необхідно провести
психодіагностичну роботу по визна�1166



ченню рівнів розвитку обдаровано�
сті і здібностей дітей та молоді.

Психодіагностика проводиться
в три етапи:
Перший — загальна діагностика

здібностей, мотиваційної та ко�
мунікативної сфер особистості.

Другий — рівень визначення роз�
витку академічних здібностей.

Третій — діагностика спеціальних
здібностей.
До участі в діагностичній роботі

допускаються учні 7—12 класів усіх
типів навчальних закладів. Діагно�
стика проводиться у два способи:
у письмовому вигляді, на комп’юте�
рах в on�line та off�line режимах.

Після виконання завдання про�
водиться підрахунок і аналіз резуль�
татів. Результати тестування, з вка�
зівкою повної назви навчального за�
кладу, класу, курсу, групи, а також
прізвища, імені і по батькові учнів
та їх повною адресою, необхідно ви�
слати в НЕНЦ, до Національного
координаційного центру ІТО�бан�
ку в двотижневий термін після про�
ведення тестування, але не пізніше
двох місяців з моменту отримання
матеріалів до роботи. У НЕНЦ ви�
силаються роботи дітей без їх роз�
шифровки. Результати діагностики
будуть використані в подальшій
аналітичній роботі для створення
карт індивідуального розвитку об�
дарованих дітей та молоді.

Надалі діагностиці підлягають
учні, що перейшли в 7 клас. Діагно�
стику здібностей з ними потрібно
проводити кожний наступний рік.

Психодіагностична робота дозво�
ляє визначити та вивчити деякі ас�
пекти та особливості розвитку об�
дарованих дітей та молоді, зокрема:
вивчити загальні та спеціальні здіб�
ності дітей, особливості мотивації
навчання та діяльності учнівської

молоді; особливості соціальної адап�
тації обдарованих дітей, систему
ціннісних орієнтацій сучасних під�
літків, умови і особливості реаліза�
ції здібностей обдарованих дітей,
пізнавальні, емоційно�вольові сфе�
ри, формально�динамічні властиво�
сті нервової системи дітей, а також
виявити профорієнтаційні схильно�
сті дітей, проблемні моменти, як в
роботі з обдарованими дітьми, так
і у них особисто.

Передбачається проведення тре�
нінгів творчого самовираження;
особистісного росту; інтелектуаль�
ного розвитку та відповідна, в разі
потреби, корекційна робота.

За результатами психодіагно�
стичної роботи, після кожного ета�
пу, буде проводитися відбір канди�
датів для банку. У першому етапі бе�
руть участь учні 7—12 класів усіх
типів навчальних закладів, студенти
технікумів і вузів. До другого етапу
допускаються тільки ті, хто показав
максимальні результати у першому
турові діагностики. А до третього до�
пускаються ті кандидати, які пока�
зали максимальні результати на
другому етапі.

За результатами всіх трьох ета�
пів і формується база даних банку
та реєстр інтелектуально і творчо
обдарованої молоді. 

Для всіх учнів, що успішно про�
йшли відбір, розробляються про�
грами їх індивідуального розвитку.
У цій програмі знаходять відображен�
ня: інтереси і досягнення дітей, їх
творчі завдання, особливості інди�
відуального розвитку, інтелектуаль�
ний рівень, проблемні питання, зав�
дання, над якими треба працювати.

С. А. ЖЕСТЕРЬОВ
Контакти: 
Tел.: 8�0962�19�78�71
E�mail: psiholog@nenc.gov.ua 1177



Музей хліба Черкаського облЕНЦ 
створений на обласній станції юних
натуралістів ще наприкінці 1980�х
років. Він став координаційно�ме�
тодичним центром по вихованню
в учнів бережливого ставлення до
хліба, формуванню творчої особи�
стості справжнього господаря землі,
навчанню хлібопекарської справи,
практичним умінням і навичкам на
високих ідеалах і традиціях україн�
ського народу.

Серед постійних відвідувачів му�
зею юннати закладу, учні черкаських
шкіл, педагогічні працівники до�
шкільних та позашкільних навчаль�
них закладів, студенти Національно�
го університету імені Б. Хмельниць�
кого, вчителі шкіл міста і області —
слухачі курсів підвищення кваліфі�
кації педагогічних працівників.

Музейна експозиція була зроб�
лена на професійному рівні із за�
лученням художників Черкаського
художнього фонду та за допомогою
педагогічних працівників закладу.
На початку 2007—2008 навчального
року провели часткову реекспози�
цію музею, підготували матеріали
для постановки музею на облік та
участі у Всеукраїнському огляді му�
зеїв при навчальних закладах, які
перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки України.

Головні завдання музею: залу�
чення молоді до пошукової, крає�
знавчої, науково�дослідницької,
художньо�естетичної та природо�
охоронної роботи, формування
в молоді соціально�громадянського
досвіду, розширення і поглиблення
її загальноосвітньої та професійної
підготовки засобами позашкільної
роботи, надання допомоги педаго�
гічному колективу закладу в упро�
вадженні активних форм роботи
з учнівською молоддю, залучення
молоді до вивчення, охорони і про�
паганди пам’яток історії, культури
і природи рідного краю, проведен�
ня культурно�освітньої роботи се�
ред учнівської молоді, інших верств
населення.

Експозиція має розділи: найдав�
ніші землероби краю, дореволюцій�
не хліборобство, хлібні культури,
відомі вчені�селекціонери, Голодо�
мор 1933 року, хліб і Велика Вітчиз�
няна війна, сучасне хліборобство.

Перший розділ знайомить відві�
дувачів з початком землеробства на
Черкащині. В експозиції розміщено
матеріали з поселення доби неоліту�
енеоліту Молюхів Бугор, трипіль�
ського поселення у с. Піщана, Мот�
ронинського городища скіфського
часу в Холодному Яру.

Другий розділ знайомить з тра�
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диціями дореволюційного хлібо�
робства, зі знаряддями праці та
предметами побуту українських хлі�
боробів ХІХ — початку ХХ ст. Відві�
дувачі знайомляться з історією похо�
дження основних хлібних культур
та найвідомішими вченими�колек�
ціонерами. 

Один із розділів присвячено ві�
дображенню Голодомору в Україні
(1932—1933), який став справжньою
трагедією українського народу. Пев�
не місце в експозиції займають ма�
теріали, присвячені 1941—1945 рр.

Музей знайомить з першими
ТОЗами колгоспами: «Вулик і бджола»,
«Надія», «Муравище», «Іскра». Неодмін�
но привертають увагу моделі земле�
робської техніки.

Окрасою музею є снопи зерно�
вих культур, зразки хліба та хлібо�
булочних і макаронних виробів,
круп. Можна побачити також колек�
ції різних сортів пшениці, жита, ку�
курудзи, ячменю, вівса, проса, горо�
ху, які вирощуються на Черкащині.

Відвідання музею спонукає і за�
цікавлює дітей до бережливого став�
лення до хліба, яке вони відобража�
ють у малюнках, рефератах, творах,
композиціях із природних матеріа�
лів та ін. В музеї представлені най�
кращі їх зразки.

Окремий фрагмент експозиції —
методичний куточок, в якому розроб�
ки тематичних свят, виховних годин,
навчальних занять, вечорниць, му�
зичних годин, присвячених хлібу.

Експозиція музею виховує шану
і повагу до хліба і людини, праці
хлібороба, як основи трудового ви�
ховання учнівської молоді.

Напрями роботи: пошуково�зби�
ральницький, культурно�просвіт�
ницький, експозиційно�виставко�
вий, науково�дослідницький, фондо�
во�обліковий. Пошуково�збираль�

ницький спрямований на пошук та
збір музейних експонатів згідно
профілем та щорічним планом комп�
лектування фондів, що розробляєть�
ся керівником музею. Здійснюється
шляхом організації пошукових екс�
педицій учнівської молоді, а також —
тематичного збору музейних пред�
метів, який проводять вихованці за�
кладу на чолі з керівником музею.

Культурно�просвітницький на�
прям включає проведення оглядо�
вих та тематичних екскурсій, прос�
вітницьких і навчальних заходів
для гуртківців ЧЦЕНТМАНУМ, учнів�
ської молоді м. Черкаси та Черка�
ської області.

Експозиційно�виставковий на�
прям складається з таких форм
діяльності: вдосконалення постійної
експозиції музею, поповнення її
новими музейними предметами,
створення стаціонарних та пересув�
них виставок.

Науково�дослідницький напрям
спрямований на залучення учнівської
молоді до проведення наукових дос�
ліджень, участі у різноманітних місь�
ких, обласних, всеукраїнських та між�
народних творчих конкурсах, у робо�
ті МАН.

Фондово�обліковий напрям діяль�
ності музею здійснюється керівни�
ком музею та складається з таких
форм роботи: організація умов збе�
рігання музейних предметів, облік
нових надходжень до музею за ін�
шими напрямками, річне плануван�
ня та звітування роботи музею. При
музеї створена рада з 6 осіб.

Валентина БАДАНЮК,
заступник директора 

з навчально�виховної роботи
Любов МАНОРИК, методист

кафедри методики позакласної
і позашкільної роботи НЕНЦ 1199



ОСИКА
(Populus tremula L.)
Дерево висотою 25—35 м. і діаме�
тром до 1 м. Крона ажурна, куля�
ста. Стовбур добре сформований,
циліндричний, вкритий зеленувато�
сірою потрісканою корою. Листя
округле, виїмчасто�зубчасте, знизу
сизувате, довжиною та шириною
близько 3—7 см. Черешки листків
довгі, сплющені. Плід — коробочка,
зібрана в повислі колоноподібні
супліддя. Насіння дрібне, розно�
ситься вітром. 

Взимку найскладніше лісовим
мешканцям. На допомогу приходить
людина. У лісових «їдальнях» лісни�
ки, наприклад, розміщують осики.
Це — улюблена їжа лосів, оленів, ко�
суль, зайців. І бобри будують свої хат�
ки лише на тих річках, по берегах
яких часто зустрічається осика. Дар�
ма, що гірка осика, проте вона ко�
рисна козам і кроликам. У густих
насадженнях осики можна знайти
гнізда дятлів. При санітарній рубці
разом із сухостоєм часто знищують
і дуплисті осики — домівки дятлів.
Штучні гнізда дятлів їх не задоволь�
няють. Починається безпроблемне
розмноження злісних ворогів лісу:
короїдів, лубоїдів, заболонників, ву�
сачів, що може призвести до масо�
вого засихання дерев. Осика сприят�
ливо діє на ріст ялин. Ця порода
сприяє випаровуванню вологи і цим
самим висушує ґрунт від заболочу�

вання. Опале листя осики легко роз�
кладається і забезпечує ялину перег�
ноєм. Недаремно лісники осику на�
зивають «нянькою» ялини. Стрункі
осики широко поширені на землі.
Але чи всі ми цінуємо це дерево? Як�
що ялина, сосна, дуб, береза оспівані
у віршах та піснях, то для осики міс�
ця тут не знаходимо.

Можна почути: «Тремтить як оси�
ковий листок», «Осика — не дере�
вина», «Кілок осиковий для упиря».
Просто дереву не поталанило. Кра�
сою своєю чарують листки осикові
восени. Весною осика м’яка і легка.
Дрова осикові не користуються по�
питом через низьку якість. Пізніше
виявилося, що осика створена для
сірникового виробництва. Вона
використовується для целюлозно�
паперової промисловості. 

Із осики отримують важливу ре�
човину — фурфурол, яка є сирови�
ною для виробництва пластмаси. Із
фурфуролу — маслянистої рідини із
запахом житнього хліба — можна ви�
готовити також волокна типу ней�
лон, синтетичний каучук, ліки для лі�
кування опіків, стимулятори росту
сільськогосподарських рослин.

Деревину осики часто вражає
грибок, який викликає внутрішню
гниль стовбура. Щоб отримати оси�
ку, стійку до хвороб, схрещують
осику з тополею. Отриманий гібрид
має красиву пірамідальну форму,
щільну деревину, яка не вражається
серцевинною гниллю. 

Осика має і лікарські властиво�
сті: кору і бруньки її застосовують
у народній медицині. Ранньою вес�
ною осика цвіте. Для бджільництва
вона має велике значення. Осика дає
багато квіткового пилку і клею,
який збирають бджоли з набубняв�
лених бруньок.

Євгенія БОЙКО, методист НЕНЦ
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БАТАТ–
ЕКЗОТИЧНИЙ
О В О Ч

Уже понад 10 років на навчально�
дослідній ділянці НЕНЦ вирощу�
ється малопоширена овочева куль�
тура — батат (Ipomea batatas L.). Ви�
хованці лабораторії рослинництва
досліджують цю порівняно нову
для нас рослину та вивчають особ�
ливості її вирощування.

Батат є однією із найважливіших
та найпоширеніших бульбоплідних
культур у світовому землеробстві.
Для багатьох тропічних країн він
став замінником картоплі. Походить
з Південної Америки, а в Європу був
завезений ще Христофором Колум�
бом. В Україні батат називають «со�
лодкою картоплею», хоча за своїми

біологічними властивостями у цих
рослин мало спільних ознак.

Батат належить до родини беріз�
кових (Convolvulaceae). Із більш
400 відомих видів роду Ipomoea ли�
ше один batatas, включно з багатьма
різновидами та сортами, має госпо�
дарське значення. Рослина багато�
річна, схожа на берізку польову, але
має більші за розміром листки та
утворює довгі повзучі стебла довжи�
ною до 5 м. Листки прості, череш�
кові. Окремі сорти батату можуть
квітувати. Квітки рожевого або світ�
ло�фіолетового забарвлення схожі
на іпомею (квіткову культуру). 

Бульби батату кореневого похо�
дження, тому не зеленіють на сонці,
соковиті з ніжною і тонкою шкір�
кою, не мають як у картоплі вира�
жених вічок, а паростки розвиваю�
ться з прихованих бруньок. Залеж�
но від сорту, ґрунту та удобрення
бульби можуть утворюватися різні
за формою (округлі, овальні, видов�
жені) і забарвленням (білі, жовті, ро�
жеві та ін.).

Батат відноситься до тепло� та
світлолюбивих культур короткого
світлового дня. Рослини добре рос�
туть і розвиваються при температу�
рі не менше 20 oC, а оптимальною
є 25—30 oC. При зниженні темпера�
тури до 10 oC рослини припиняють
ріст, а при 0 oC — гинуть. Рослини
батату погано витримують затінен�
ня, при цьому значно зменшується
урожайність. Також батат відноси�
ться до посухостійких рослин і зов�
сім не витримує перезволоження.

У тропічних країнах батат виро�
щують як багаторічну рослину
і бульби за декілька років набира�
ють до 10 кг маси, проте в умовах
помірного клімату, як свідчить наш
досвід, його можна культивувати
лише як однорічник, оскільки ми 2211



маємо справу з рослиною, яка не
витримує низьких температур. 

Досить великі можливості виро�
щування батату обґрунтовуються
достатнім вегетаційним періодом,
необхідним для формування буль�
боплодів в умовах Лісостепу та Пів�
денного Полісся України. В уро�
жайні роки нам вдавалось вирощу�
вати бульби вагою до 1,5 кг, а
зазвичай вони виростають в се�
редньому 400—500 г кожна. Урожай�
ність становить — 200—350 ц/га.
Тому, незважаючи на відсутність
батату в реєстрі рекомендованих
сортів рослин України, він є перс�
пективною культурою для вирощу�
вання на присадибних ділянках.

На базі навчально�дослідної ді�
лянки НЕНЦ ми проводили сорто�
випробування різних сортів батату.
Відібрали 3 кращі сорти, які можуть
з успіхом вирощуватись в умовах Лі�
состепу та Полісся України.

Джорджія ред — сорт сильно�
рослий, кущі добре облиствлені,
листки серцевидні, темно�зелені
з червоно�фіолетовим відтінком.
Бульби округло�овальної форми
(200—500 г), жовто�коричневі, ін�
коли з червонуватим відтінком,
м’якуш кремового кольору з фіоле�
товими та оранжевими плямами.
Сирі бульби на смак солодкуваті,
крохмалисті.

Урожайність висока, залежно від
агротехніки та погодних умов, 200—
400 ц/га. В урожайні роки окремі
бульби досягали ваги до 1—1,5 кг.

ХатAбей — сорт сильнорослий,
добре галузиться, подібний до Джор�
джії ред.

Листки серцевидні, черешкові,
зеленого кольору. Бульби білі,
округло�овальної форми, вагою —
150—400 г. М’якуш ніжно�білого
кольору з кремовим відтінком, со�

лодкий на смак. Бульби можна вжи�
вати в сирому вигляді. Урожайність
висока — 150—350 ц/га.

Бетті — сорт середньорослий,
кущ добре розгалужений, листки
пальчасто�розсічені, темно�зелені
з червоно�фіолетовим відтінком.
Бульби рожеві, овальної форми ва�
гою 100—350 г. М’якуш оранжевий,
однорідний, на смак солодкуватий,
крохмалистий. Урожайність до
300 ц/га.

Агротехніка вирощування
Більшість сортів батату втратили
здатність до статевого розмноження,
тому його розмножують вегетатив�
ним способом, а саме кореневими
бульбами та їх частинками, розса�
дою, вирощеною із укорінених па�
гонів, та живцями (частинами сте�
бел). Характерною властивістю па�
гонів батату є здатність утворювати
коріння на кожному із вузлів.

В умовах Полісся кращими спо�
собами розмноження є розсадний
та пророщеними частинками бульб.
При цьому найвищий коефіцієнт
розмноження має розсадний спо�
сіб (1 : 200).

Вирощують батат за наступною
агротехнікою. Викопані та відібра�
ні для розмноження бульби збері�
гають в ящику в сухому прохолод�
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ному приміщенні при температурі
10—15 оС. Починаючи з середини
лютого, їх заносять у тепле примі�
щення (20—25 оС) на пророщуван�
ня. Через 2—3 тижні, як тільки з’яв�
ляться паростки, бульби висаджують
в ящики, засипаючи легким ґрунтом
так, щоб зверху кожної бульби
знаходився шар 2—3 см. Вже через
10—14 днів на поверхні ґрунту з`яв�
ляються пагони, які інтенсивно рос�
туть. Коли пагони досягають довжи�
ни 5—10 см, їх зрізують або обламу�
ють при основі та висаджують
у підготовлені контейнери з ґрун�
том. Живці добре вкорінюються і
ростуть при температурі 18—22 оС.
Вирощують розсаду в приміщенні
з добрим освітленням до початку
травня. За 3—5 днів перед висаджу�
ванням розсаду виносять на подві�
р’я, бажано в затінок на загартуван�
ня. Висаджують, коли мене загроза
весняних заморозків за схемою
80 × 80 см. Висаджування пророс�
лих бульб та їх частинок можна про�
водити до середини червня, тоді
нові рослини ще дадуть добрий
урожай. 

Батат добре вирощувати на лег�
ких за механічним складом ґрунтах,
але, як показали наші дослідження,
він може давати добрі врожаї і на
суглинках. Кращими є ґрунти із
слабо кислою або нейтральною
реакцією, добре забезпечені основ�

ними елементами живлення, особ�
ливо калієм та кальцієм.

Удобрення ґрунту здійснюють як
органічними, так і мінеральними
добривами. Батат добре реагує на
внесення гною під попередній до
6—8 кг/м2 або перегною 4 кг/м2 без�
посередньо під основний обробіток
ґрунту. Якщо грунт має кислу реак�
цію і не має можливості внести ор�
ганіку, то в такому випадку вносять
попіл у розрахунку 200 мл/м2 та
комплексні мінеральні добрива (ке�
мір, флоравіт або нітроамофоску).
На бідних ґрунтах вносять мінераль�
ні добрива у співвідношенні азот,
фосфор, калій 1 : 1 : 1, на більш ро�
дючих — 1 : 2 : 2. Азот вносять з роз�
рахунку — 20—80 кг/га, фосфор —
30—80 кг/га, калій — 40—120 кг/га.

Догляд за посадками полягає у
проведенні неглибоких (до 5 см)
розпушувань ґрунту та знищенні
бур’янів. Батат дуже рідко вражаєть�
ся шкідниками та хворобами. До
шкідників відносяться попелиці,
личинки хруща та дротяники.

Збирання врожаю необхідно роз�
починати після перших примороз�
ків. Викопувати бульби можна із
застосуванням різних механізмів,
картоплекопачів, а також вручну —
лопатою або вилами. При цьому слід
зазначити, що бульби батату розта�
шовуються в ґрунті не компактно,
а на різній відстані від центру куща,
тому копати треба обережно, щоб
їх не пошкодити. Бульби просушу�
ють на сонці та вносять на збері�
гання в сухе приміщення.

Батат споживають у сирому, пе�
ченому, вареному, смаженому та за�
сушеному вигляді. Солодкі сорти за
смаком нагадують гарбуз, каштан,
диню або банан. Стиглі бульби міс�
тять багато дрібно зернистого крох�
малю до 25—30%, який більш корис� 2233



ОВОЧЕВИЙ
ФРЕШ

Чи знаєте ви, що якщо пити з овочів
і фруктів свіжо вижатий сік (фреш),
то користь збільшується у декілька
разів. Для багатьох людей фреш
може стати гарним лікувальним за�
собом. Але надмірне і неконтрольо�
ване споживання може зашкодити
організму.

Зазвичай починають вживати
овочевий фреш у невеликій кілько�
сті — близько 50 г за один раз. Цей
напій дуже концентрований — його
потрібно вдвічі розводити водою.
А якщо випити не розведений
фреш — можна отримати подраз�
нення слизової оболонки шлунка.
Всі овочеві фреші, за винятком бу�
рякового, потрібно пити відразу
після приготування (через реакцію
з киснем протягом 10—15 хвилин
зникає багато корисних речовин
унаслідок окиснення).

Потрібно пам’ятати, що овочевий
сік надає бадьорості, підвищує тонус
м’язів. Тож не рекомендується пити
фреш менш ніж за 3 години до сну.
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ний та цінний, ніж картопляний. Та�
кож містять глюкозу (3—6%), міне�
ральні солі, вітаміни С, А, В6, каро�
тин. За вмістом вуглеводів, кальцію
та заліза батат значно перевершує
картоплю.

Страви з батату
Запечений батат з яблуками.
Помити та почистити батат (700 г),
нарізати кубиками розміром при�
близно 1,5 см. Помити яблука (2 шт.)
і розрізати на чотири частини кож�
не, почистити, нарізати тонкими
скибочками. Нарізані батат та яблука
викласти у форму для запікання.
Окремо змішати цукор (2 ст. л) та
корицю (1/2 ч. л.), посипати ними
батат та яблука, зверху покласти
вершкове масло (20 г) і збризнути
апельсиновим соком (5 ст. л.). За�
пікати в духовій шафі до готовно�
сті при температурі 180 oC.

Батат смажений
Помити та почистити батат, на�

різати тонкими скибочками (0,5 см),
приправити сіллю та спеціями за
смаком та смажити на рослинній
олії до готовності. Після охоло�
дження змастити майонезом та по�
сипати зеленню.

М. О. ПІНЧУК,
методист НЕНЦ

ПОКАЗНИКИ
ЯКОСТІ НАСІННЯ

Для формування високопродуктив�
них посівів необхідно використо�
вувати однотипове, вирівняне за
розміром і масою насіння. Воно має
бути чистосортним, високої репро�
дукції, не мати інфекційних хвороб,
механічних домішок, насіння бур’я�
нів та інших культур понад встанов�
лену норму.

Підготоване до сівби насіння
повинно мати відповідні сортові, по�
сівні та урожайні якості.

За сортовими якостями насіння
повинно відповідати вимогам сор�
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Морквяний фреш — зміцнює орга�
нізм, покращує зір, стан шкіри та
волосся, попереджає онкологічні
та кардіологічні захворювання, ка�
таракту. Містить: вітаміни А, В1, В2, С.
Пити по 100 мл 2 рази на день, після
чого потрібно з’їсти щось жирне —
для кращого засвоєння вітаміну А. 
Помідорний фреш — сечогінний, за�
гальнозміцнюючий, корисний для
профілактики атеросклерозу та он�
кологічних захворювань. Знижує
апетит. Містить: вітамін С, мінера�
ли. Пити по 150—200 мл 2—3 рази
на день.
Гарбузовий фреш — кровотворний,
загальнозміцнюючий, косметичний.
Містить: вітаміни А, Е, залізо. Пити
по 100 мл тричі на день за 30—40
хвилин до їди.

Буряковий фреш — кровотвор�
ний, очищує нирки, жовчний міхур,
суглоби, профілактика захворю�
вань щитовидної залози. Містить: за�
лізо, йод. Перед застосуванням бу�
ряковий сік необхідно не менше,
ніж на 2—3 години залишити в хо�
лодильнику. Пити по 50 г 2—3 ра�
зи на день.

тової чистоти, репродукції, не пе�
ревищувати норм зараження хворо�
бами і засміченості.

Посівні якості визначають при�
датність насіння для сівби: чисто�
та, енергія проростання і схожість,
сила росту, вологість та інші показ�
ники, специфічні для деяких куль�
тур.

Урожайні якості насіння — це
здатність добре підготовленого на�
сіння при однакових умовах виро�
щування забезпечувати вищу вро�
жайність за рахунок вищої репро�
дукції та географічної зміни місця
вирощування.

Зберігати насіння треба у сухо�

му прохолодному місці, найкраще
у житлових приміщеннях, але далі
від батарей центрального опален�
ня, від печі та інших джерел тепла.
Не можна зберігати насіння в по�
гребі чи сараї.

Насіння кавунів, динь, гарбузів,
кабачків, помідорів, столових буря�
ків та огірків можна зберігати 8—
10 років; квасолі, гороху, редиски,
капусти 4— 5; моркви, баклажанів,
перцю, салату 3—5; цибулі, щавлю
2—3; петрушки, пастернаку, кро�
пу — 1—2 роки. 

Юлія ГОРБУНОВА,
керівник гуртків рослинників

Полтавського облЕНЦ
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З давніх�давен, як тільки виникли
на землі рослини, почали вони зма�
гатися між собою за кращі умови
освітленості, вологи, живлення. Адже
відомо, що рослинний світ не може
існувати без сонця, води і ґрунту.
Щоб усіх примирити, цариця Фло�
ра дала кожній рослині своє ім’я та
вбрання, а також утворила багато
окремих держав: лісову, степову,
лучну, болотну, водну, де й розсели�
ла рослини. 

Одного разу, ранньою весною,
перевіряючи свої володіння, Фло�
ра почула галасливі суперечки. Вия�
вилося, що то сварилися квіти, бо
не могли вирішити, кому ж із них
рости на сонячних галявинах.

«Ми найкращі у лісі! Подивіться,
які ми витончені та ніжні! А якими
веселковими барвами наповнюємо
ми простір, якими медовими пахо�
щами!»,— гомоніли рослинки з ні�
жно�весняними квітами. 

«Добре, я дам вам стільки сонця
й тепла, скільки забажаєте. Але за
однієї умови: ваше життя на Землі
стане дуже коротким. Ви з’являти�
метеся рано навесні, прикрашаючи
все навколо своєю тендітною кра�
сою, але потім я перетворюватиму
вас на невидимки» — сказала Флора.

Звичайно, це легенда, але ж усе,
що люди відображають у фолькло�
рі, має підтвердження й у житті. Біль�
шість першоцвітів — багаторічні
рослини (ефемероїди), що мають
підземні видозмінені стебла у ви�
гляді цибулин, бульб, кореневищ, що
є справжніми коморами поживних
речовин.

Перші сонячні промені — сигнал

для появи першоцвітів. Деякі з них
спочатку утворюють лише квіти, а
тільки згодом листя (мати�й�мачу�
ха), деякі навпаки — спочатку зе�
леніє листячко (горицвіт), у деяких
розвиток відбувається одночасно
(проліски, ряст).

За короткий проміжок часу, що
припадає на життя першоцвітів, во�
ни мають встигнути зробити безліч
справ: привернути увагу комах�за�
пилювачів у період квітування, утво�
рити плоди з насінням, а головне —
поновити запас поживних речовин
у «підземній коморі». Потім у біль�
шості квітів надземна частина від�
мирає, а підземні структури, після
літнього відпочинку, знову почина�
ють рости і розвиватися.

Нині гостро постало питання
про охорону першоцвітів, адже про�
тягом останнього десятиліття спо�
стерігається їх масове винищення.
Занепокоєння через долю весняних
первістків висловлює С. Охріменко:
Продають проліски сині
Біля театру, біля вітрин,
Зів’яли, зім’ялися квіти тремтливі в корзині,
Втратили свіжість і неба весняного синь.
Ні, не куплю. Відходжу звідти.
Сльози незримі серце печуть… 
Які несумісні поняття: гроші і квіти…
Квіти — це сонце. А сонце хіба продають?!

Одним із шляхів вирішення проб�
леми є екологічне виховання моло�
ді, та й взагалі суспільства. Якщо ви
небайдужі до природи, що оточує вас,
потрібно хоча б на морально�етич�
ному рівні донести до оточуючих, як
важливо берегти скарби природи. 

Людмила СМОЛЯР, 
учениця Київського еколого�
природничого ліцею № 116

ВЕСЕЛКОВІ ДІТИ ВЕСНИ 
Хочеш, я твоїм кольором буду?

Восьмим кольором, восьмим чудом…



Навчально�виховний
процес у гуртках, які
працюють за почат�
ковим рівнем, врахо�
вує творчу потребу
дітей, що найефек�
тивніше реалізується
у двох площинах і
напрямах: ігровій
діяльності і пробуджен�
ні та розвитку інтересу до пізнання.
Зміст програм гуртків для дітей мо�
лодшого шкільного віку дозволяє
формувати у них цілісну картину сві�
ту, уявлення про самоорганізацію,
саморозвиток природи, пояснити
взаємодію тваринного, рослинного
та антропогенного світів, виховува�
ти екологічну культуру та бажання
брати посильну участь у природо�
охоронній роботі. Однак традицій�
ні бесіди, розповіді під час екскурсій,
походів, занять гуртків швидко втом�
люють дітей і не дають бажаних ре�
зультатів. І тут на допомогу прихо�
дить гра. Важливо щоб ігри відпо�
відали віковим можливостям та
особливостям дітей.

На заняттях гуртків початкового
рівня проводяться дидактичні ігри
з картками, загадками про рослини
та тварин, ігри�вікторини, які захоп�
люють дітей під час екскурсій та
прогулянок. У цих іграх пізнавальна
задача виступає перед дитиною не
прямо, а замасковується, тому на�
вчання протікає легко і непомітно.

Велику цікавість викликають у ді�
тей дидактичні ігри з картками або
листівками рослин та тварин най�
ближчого довкілля. До них добира�
ються загадки, які розкривають ха�
рактерні ознаки об’єкта, що дозво�
ляє звернути увагу дітей на важливі
риси схожості та різниці між дани�
ми об’єктами флори та фауни. Карт�
ки добираються за темами екскур�

сій: «Лікарські росли�
ни», «Дерева та чагар�
ники нашої місцево�
сті», «Отруйні росли�
ни», «Комахи корисні
та шкідливі», «Птахи
степу», «Рослини та
тварини Червоної
книги України», «Їс�

тівні рослини», «Гігієна
та парфумерія в рослинному світі»,
«Квітковий годинник» та інші. Ва�
ріантів гри безліч. 

Наприклад: «Збери дерево» —
по картці із зображенням листка де�
рева треба знайти плід цієї рослини.
«Хто це? Що це?» — до карток з рос�
линами та тваринами підібрати
картки із їхніми назвами. «Звірина
телегуморина» — дітина бере карт�
ку із зображенням тварини і беззвуч�
но передає рухами поведінку цієї
тварини (пластична імпровізація).
«Пташиний базар» — із карток ви�
брати ті, на яких зображені птахи
своєї місцевості або птахи, які за�
несені до Червоної книги України.

Дуже подобаються дітям ігри
з об’єктами природи. Вони прово�
дяться на вулиці під час походів та
екскурсій, стимулюють увагу, уявлен�
ня, виховують бережливе ставлення
до природи.

Ігри з природними об’єктами:
«Малюємо фарбами природи» — під
час прогулянки діти малюють на па�
пері за допомогою рослин та дея�
ких об’єктів неживої природи (гли�
на, вугілля, грунт, камінці). Умова:
брати невелику частину рослини, не
наносити їй шкоди. «Скринька гноA
ма» — пропонується зібрати у сірни�
кову коробку представників живої і
неживої природи. Виграє той, хто
збере більше різних речей. Умова:
кожний об’єкт повинен бути в одно�
му екземплярі. «Мікропохід» — дуже 2277
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коротка експедиція, яка проходить вздовж шну�
ра довжиною 1—1,5 м. Шнур діти кладуть на най�
цікавішу для них ділянку землі. «Мандрівники» про�
ходять маршрут сантиметр за сантиметром із
збільшувальним склом і розповідають, що вони
побачили. «Чого не повинно бути» — на визна�
ченій ділянці місцевості до дерев та кущів прикріп�
люється щось таке, чого не повинно там бути. На�
приклад, на сосні шишка від ялини, на каштані
гілочка від берези. Виграє той, хто помітить
більше розбіжностей. «Сліпий ботанік» — діти із
зав’язаними очима розпізнають рослини за їх за�
пахом. «Обніми дерево» — діти стають навколо
дерева, обнімають його, пробують підняти, труть�
ся об нього щічкою, нюхають кору. Вчитель за�
питує: «У кого більше сили, у нас чи у дерева? Звід�
ки воно бере ці сили? У дерева є м’які ділянки?
Чи можна по запаху впізнати дерево? Що дерево
робить для нас? Що можемо ми зробити для нього?»

Але найбільше діти люблять творчі сюжетно�
рольові ігри. Важливо, щоб гра була правильно
організована та розширювала кругозір дітей. Од�
нією з найулюбленіших є гра «Лісові робінзони»,
яка проводиться під час виїзду на природу. Декіль�
ка днів діти на заняттях гуртків готуються до неї:
вивчають, які рослини можуть при необхідності
замінити звичайну їжу, як можна вберегтися від
нічного холоду, дощу, які правила поведінки у лі�
сі, як визначити погоду за допомогою прикмет.
Під час гри вони вчаться знаходити ці рослини
у лісі, влаштовують місця для ночівлі, шукають сліди
лісових мешканців, спостерігають за ними. Кожна
така гра стає для дітей відкриттям безлічі таєм�
ниць та загадок природи, формує у міських жи�
телів навички спілкування з нею.

Завдяки таким іграм споживацьке ставлення
до природи поступово переростає у любов до
всього живого, а бажання насолоджуватися кра�
сою довкілля в бажання берегти його.

У ході проведення натуралістичної роботи ми
впевнилися, що різноманітні ігри, загадки, вік�
торини значно оптимізують навчально�виховний
процес на заняттях, захоплюють дітей романти�
кою, дозволяють випробувати свої сили.

Ольга ОСКОМА,
методист Нікопольського міського ЕНЦ2288
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З глибокої давнини людина зберегла
в собі любов до прекрасного. Звичай
прикрашати одяг, оселю, посуд був
притаманний ще неандертальцям.
Зображення квітів археологи знахо�
дять на старовинних орнаментах,
фрагментах тканин, архітектурних
спорудах.

Найдавніші мешканці наших
клумб — троянди, лілії, тюльпани,
нарциси.

Культура троянди була виведена
з усім відомої шипшини. Місцем її

походження вважають
Південно�Східну Азію.

Троянда була відома у
Давньому Вавилоні. А ко�

ли квітка потрапила до Гре�
ції, то була присвячена бо�

гині любові Афродіті. Біля
храмів на її честь висаджували
трояндові сади. Цими квітами
вистилали дорогу воїнів, які

поверталися з перемогою. З Гре�
ції троянда потрапила до Єгипту
та Риму. У римлян був звичай
вішати у будинках над столом

трояндову гілку на знак того, що
все, сказане у цій кімнаті, залишить�
ся таємницею. Патриції та імпера�
торський двір захоплювалися троян�
дами і використовували таку кіль�
кість квітів, що виникли так звані
розарії�квітники. Навіть на полях за�
мість хліба красувалися троянди. До
Середньої Європи троянди потрапи�
ли під час хрестових походів. 

Розмаїття троянд вражає. Завдя�
ки привезеним з Індії бенгальським
та китайським рожевим чайним та
жовтим сортам виведені ремон�
тантні (квітують протягом усього
літа). Трояндам потрібно багато
світла і повітря, рясний полив.

Назва квітки півонія походить від
імені учня древньогрецького ліка�
ря Ескулапа Піона, який за допо�

могою цієї рослини зцілював тяжкі
хвороби. У Китаї півонію вважають
емблемою кохання. Втім, не всі
народи оцінили квітку: у деяких во�
на є символом незграбності та пи�
хи. В Європі спочатку з’явилась бі�
ла півонія. Запашна сибірська була
виведена пізніше. У Сибіру її нази�
вають білий мар’їн корінь. Монго�
ли додавали коріння до супів, а на�
сіння — до чаю. Це невибаглива
квітка. Відомі випадки, коли кущ ріс
на одному місці протягом століт�
тя. Рослина морозостійка.

Напровесні, як тільки розтане
сніг, на клумбах з’являються різно�
барвні тюльпани. Вони можуть змі�
нювати забарвлення під впливом
зміни складу ґрунту, освітлення,
температури. Тому можна провести
експеримент: посадіть цибулини
одного сорту в різні куточки квіт�
ника, а під час цвітіння порівняй�
те колір. Яскравість забарвлення
можна посилити, обережно поли�
ваючи грунт навколо тюльпанів
слабким розчином залізного купо�
росу (5 г на 3 л води). Рід налічує
близько 140 видів. Садових тюльпа�
нів більше 4000 сортів. Ростуть на
легких, супіщаних, багатих органі�
кою, зі слабколужною реакцією
ґрунтах, на рівних ділянках. Моро�
зостійкі.

Через сто років після завезення
тюльпанів з Голландії хвилі винесли
на берег ще одного заморського го�
стя — гіацинти. Минуло лише 30 ро�
ків і квітникарі вивели близько
2000 сортів. Більшість з’явилась у
результаті зрощення двох полови�
нок цибулин. Якщо взяти половин�
ки цибулин синього і червоного
кольорів і скласти в одне ціле, то
вони зростуться. Нова цибулина
дасть стебло, на якому виростуть
червоні і сині квіти.



Чому пахнуть квіти? Тому що містять ефірні масла. Ефірні залози дуже
маленькі і тільки у деяких рослин, наприклад, у звіробою і лимона, їх
можна побачити без мікроскопа.

Найбільш активними компонентами, які визначають запах масла і са�
мої рослини, є гераніол, нерол, ментол, анетол, цитраль, лимонел, кам�
фора та ін. Ці компоненти у різних поєднаннях створюють неповторний
аромат тієї чи іншої рослини. Для чого ж потрібне рослині ефірне масло?
Думки вчених розділились. Одні вважають, що запах потрібен, щоб при�

ваблювати комах, які запилюють квітки; інші вважа�
ють, що ефірні масла відіграють роль регуляторів
транспірації — випаровування води рослинами. При
випаровуванні ефірні масла оточують рослину не�
видимою хмаринкою і захищають її від перегріву

вдень і від переохолодження вночі. Крізь повітря,
змішане з парами ефірного масла, менше про�
никає тепла.

Аромати деяких рослин відлякують комах, та
й велика рогата худоба обминає надто пахучі
трави. Завдяки цьому такі рослини краще збе�

рігаються і перемагають у боротьбі за існування.
Дуже різкий запах полину, м’яти, лаванди відля�
кує комарів, міль та ін., а чорнобривці, за раху�
нок свого запаху, звільняють грунт навколо себе
від шкідників.

Вчені з’ясували, що ефірне масло утво�
рюється в основному в наземних части�
нах рослини, головним чином у листках,
а перед квітуванням переміщується в квіт�

ки. Правда, іноді у деяких рослин най�
більше масла збирається в інших час�

тинах. Наприклад, у іриса — в коре�
невищі, у фіалки — в листках, у тмину,

коріандру і анісу — в маленьких
плодах. У м’яті і хвойних ефірне
масло міститься в усіх органах.
Якщо масло знаходиться у квіт�
ках, то розташовується в них

нерівномірно. Найчастіше воно
знаходиться у віночку, іноді в ча�
шечці і тичинкових ниточках. Але3300
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на різних етапах розвитку
рослини ефірне масло,
яке знаходиться навіть
в одному органі, пахне
по�різному.

У Давній Греції, де 
гарне людське тіло бу�
ло предметом культу,
розквітало вироб�
ництво парфумерно�
ароматичних виро�
бів. Була розроблена ціла система ма�
сажів, фізичних вправ і процедур
гігієни, завдяки яким можна було
наблизити красу до ідеалу. Необ�
хідно було знати, яким маслом по�
трібно натирати певну частину
тіла.

Ще в давні часи було поміче�
но, що аромати діють на організм
людини, особливо на центральну
нервову систему і настрій. Зараз доведено, що ванілін
послаблює часте серцебиття і підвищує температуру шкі�
ри людини; запах валеріанового кореню вповільнює згор�
тання крові; невеликі дози камфори і мускусу збуджують
діяльність головного мозку; збільшує силу скорочень м’язів
гіркий запах полину. Відомо, що аромат троянд відганяє сум�
ні думки і піднімає настрій, а жасмин посилює працездатність,
підвищує сприйняття і додає спокою. Запах ірису покращує нюх.
Аромат плодів бергамоту вважається цінним засобом від депресії
і важкого душевного стану. Запахи цитрусових посилюють енер�
гію тіла і відроджують радість руху. Аромат лаванди допомагає знай�
ти внутрішню рівновагу і зберегти спокій, а запах жимолості допомагає
сприймати проблеми спокійно та з почуттям здорового глузду. Було підрахо�
вано, що всі рослини світу за рік випаровують в атмосферу 100—150 млн
тонн ароматів.

Комахи здалеку відчувають запах квітів. Чим ближче вони підлітають,
тим краще ловлять знайомий аромат своїми вусиками�антенами і летять
прямо на нього, потрапляючи якраз до нектару. Комахам відомо, що нек�
тарники завжди пахнуть сильніше, ніж інші частини квітки.

Позбавлені аромату яскраві і помітні квітки гладіолуса, камелій, адо�
нісу, амарилісу, а також квітки васильків і деяких видів митника. Ніжний
аромат квітки та його барвисте вбрання є пізнавальним знаком для бджіл,
джмелів і метеликів. Та частина, яку комаха бачить, завжди яскравіша ніж
зворотня.

Тетяна ЗАЇЧЕНКО,
керівник гуртка мініфлористів Полтавського облЕНЦ 3311



Через усю Європу тягнеться найбіль�
ший, так званий, Чорний ліс. А по�
чинається він у центрі України, в Кі�
ровоградській області. На самій
околиці Чорного лісу — є перлина —
озеро Берестувате, або болото Чор�
ний ліс. Місце овіяне бувальщинами
і легендами, повне чудес і проти�
річ. Воно — бездонне, кажуть в на�
роді. Бо ніхто точно не виміряв його
глибину — вводять в оману плаваючі
острови�сплини, які, намокаючи
століттями, заглиблюються і дрей�
фують на різних рівнях. Заважають
і болотисті береги.

По повалених велетнях�стовбу�
рах юні дослідники переправляю�
ться на плаваючі острови, які бук�
вально «дихають» під ногами. З ост�
ровів ми беремо воду для аналізів,
вимірюємо її температуру. Вона
завжди постійна будь�якої пори ро�
ку: +12—13 oC. Має солоні і прісні
потоки. Містить іони майже всіх
важких металів таблиці Менделєєва.
В озері живуть карасики, яких ви не
побачите більше ніде. 

Рослинність озера — північна, хо�
ча її тут не повинно бути. Це теж
загадка. На берегах озера зростають
рослини з Червоної книги України,
а також лікарські трави. Все разом
і навесні, і восени має невимовну
чаруючу красу. Красу, яка існує по�
над 65 мільйонів років. За весь цей
час, озеро не заросло, не зникло…
Загадка на загадці.

У 2005 році озеро досліджували
учні обласного екологічного дитячо�
юнацького центру «Ексампей» при
НВК «Кіровоградський колегіум».
Результати досліджень були пред�
ставлені в науковій роботі на кон�

курсі Intel ISEF. Діти вибороли третє
місце. Вони пояснили походження
озера. Озеро утворилось від вибуху
вертикальної кимберлітової трубки,
спровокованого Бовтиським метео�
ритом. На берегах озера знайдені
звичайні алмази, як підтвердження
удару знизу (вулканічної діяльності),
і мінерали, які містять пласкі алма�
зи — свідчення удару зверху (метео�
риту). Форма виїмки озера — типо�
ва «лійка» — маар кратер, який ду�
же добре зберігся.

Найбільша загадка озера — його
вода. Геологічні розрізи не показу�
ють воду в межах, доступних до озе�
ра. Звідки ж вона надходить? 

На озері ми буваємо досить час�
то. Картина не відрізняється від ба�
гатьох затишних куточків Батьків�
щини: туристичне сміття (яке ми
прибираємо), масове вивезення
первоцвітів на продаж (яке остан�
нім часом вдається зменшити). Ми
досконало обґрунтували нагальну
необхідність збільшити заповідну
територію озера і надати йому ста�
тус Пам’ятки загальнодержавного
значення не тільки гідрології, а й
геології. Документи подали до Держ�
управління екології в Кіровоград�
ській області. Підтримує нашу надію
на щасливе майбутнє озера — ве�
личезне за розмірами гніздо орлана�
білохвоста, яке останні сім років ре�
гулярно заселяється. 

У народі кажуть, хто побачить над
озером величавого птаха — неодмін�
но буде щасливим. 

О. О. МАКСИМОВА,
директор НВК «Кіровоградський

колегіум»,
Аліна УКРАДИЖЕНКО, учениця 9 класу 
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Людмила СМОЛЯР

Горицвіт весняний 
Коли ранковий сонця промінь
Впаде на степові долоні,
Свої пелюстки розкрива
Чарівна квітка весняна. 

Підсніжник звичайний 
Іще лежить у лісі сніг,
Рослина розквітає.
Неначе краплі молока,
Біленькі квіти має.

Проліска сибірська 
Відгадайте, любі діти,
В кого синь блакитна — квіти?
Ще у лісі сніг лежить,
А блакить та вже горить.







У більшості пересічних садівників
це слово завжди асоціюється з «дріб�
неньким, жовтеньким, кисленьким».
Водночас про те, що алича може бу�
ти крупноплідна, різного забарвлен�
ня і смачна, знають не так вже й ба�
гато людей. Як легенду я розпові�
даю історію про те, як свого часу
привіз батькам у подарунок кілька
саджанців аличі. На прохання ви�
значитись з місцем посадки на при�
садибній ділянці отримав дивну, як
на мене, відповідь: «У нас такого доб�
ра за парканом росте два дерева, то
для чого ж і ще цю кислятину сади�
ти?» Після ретельних пояснень, що
це зовсім не те, про що вони дума�
ють, вмовив таки виділити під ці
культури місце під хатою. Коли ж
на наступний рік вродило на цих
саджанцях по півсотні плодів гігант�
ських розмірів сорту Кубанська ко�
мета їх здивуванню не було меж. Хо�
дили на оглядини чудо�плодів сусіди
та родичі: «Подивіться, які сливи
класні!» «Це не слива, а алича»,—
вставляв я свої «п’ять копійок».

«Ти не розумієш — це слива, а оте
дрібне та кисле за парканом — али�
ча»,— чув у відповідь.

Дійсно. ці дві культури найближ�
чі родичі, належать до однієї бота�
нічної родини — Слива, донедавна
був один вид, а кілька десятиліть то�
му їх розділили. Вважається, що
алича є матір’ю сливи домашньої,
яка з’явилась через природну гібри�
дизацію аличі з терносливом на те�
риторії Малої Азії (Туреччина, Си�
рія) десь 5 тисяч років тому. Їх на�
віть щепити можна на одних і тих
же підщепах: сливі, аличі, абрикосі,
повстяній вишні. Можна навіть ство�
рити дерево�сад — коли одну поло�
вину дерева щепити сливою, а іншу
аличею, потім лише слідкуй, щоб од�
на одну не пригнічувала. Так з одно�
го дерева можна отримувати плоди
і сливи, і аличі одночасно. Можна
щепити по декілька сортів обох
культур. Та повернемось до аличі.
Ще в радянські часи наші селекціо�
нери отримали чудові сорти цієї
культури. У Нікітському державно�
му ботанічному саду (Ялта, Крим)
М. І. Костівна вивела крупноплідні
сорти аличі Десертна, Піонерка,
Фіолетова та інші. Г. В. Єрьомін з
Кримської дослідної станції садів�
ництва (Краснодарський край,
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Російська Федерація) отримав Ку�
банську комету, Глобус, Колосовид�
ну, Гек, Путєшествєніцу, Метдейську
та багато інших сортів аличі. Він ви�
ділив їх у окремий вид Алича ро�
сійська. За всіма параметрами ця
алича перевершує сливу: ранньости�
гла — сорт Любительська достигає
в кінці червня, сорт Метдейська
5—10 липня, в той же час Глобус —
у середині серпня; швидкоплідна —
на другий�третій рік з товарним уро�
жаєм; урожайна — 50—70 кг з до�
рослого плодового дерева; крупно�
плідна — у сорту Глобус, наприклад,
плоди сягають до 100 г; алича стій�
кіша до шкідників та хвороб. Лише
в одному поступається алича сли�
ві — смаком, сливи мають непере�
вершений десертний смак, алича
простіша. Хоча сорти Глобус, Мет�
дейська, Жемчужна не поступають�
ся за смаком сливі. У всіх сортів али�
чі не відділяється кісточка. Але це
не стільки вади, скільки господар�
сько�біологічні особливості куль�
тури, які слід враховувати при ви�
рощуванні. Алича в процесі свого
розвитку потребує регулярної,
циклічної обрізки, якщо її не обрі�
зати або проводити обрізку непра�
вильно, дерево переходить на пе�
ріодичне плодоношення: рік з уро�
жаєм — рік без урожаю. Крона
оголюється, гілки від переванта�
ження ламаються,
плоди дрібніша�
ють, погіршує�
ться смак. У
той же час
к р о н а  м а є
бути добре
освітленою
т а  п р о в і т �
рюваною, що
дасть змогу уник�
нути інфекції та загни�

вання плодів. Дерева аличі добре від�
гукуються на підживлення: пізньої
осені або ранньої весни перегній
закопують у канавку по периметру
крони. Весною (квітень) вносять мі�
неральні азотні добрива, в другій по�
ловині літа — попіл та фосфорно�
калійні мінеральні добрива.

Як правило, врожай на деревах
аличі достигає не одночасно, його
необхідно збирати у три�чотири
етапи. Для присадибного господар�
ства це навіть вигідно — встигаємо
переробити або реалізувати. Плоди
універсальні у використанні: ком�
поти, наливки, джеми, варення, со�
ки з аличі особливо смачні, коли
купажовані з іншими плодами і яго�
дами, дуже смачні з аличі цукати.
А от сухофрукти з неї не вдаються,
в ній мало цукру, а він дає не тільки
смак, а ще є і консервантом.

Вирощувати сортову аличу мож�
на по всій території України. Вона
прекрасно витримує несприятливі
умови. Кращі сорти цієї культури,
на наш погляд: Комета рання, Ку�
банська комета, Путєшествєніца,
Гек, Комета пізня, Глобус, Колоно�
видна, Метдейська, Подарунок
Санкт�Петербурга, Динна. Вибирати
є з чого. Посадіть аличу у своєму са�
ду, якщо ще не маєте, і отримайте
насолоду і матеріальну, і емоційну.
Наступного року вже матимете вро�

жай. У неї квіткові
бруньки заклада�

ються на одно�
річному при�
рості. 

Дерзайте!

Петро МАЗУР,
зав. НДЛ

садівництва НЕНЦ3388



Прокидаюсь, як завжди, рано. Всі
сплять. Йду поблукати берегом. Хо�
ча поблукати, сильно сказано. Про�
стір, яким можна пересуватися, мет�
рів 50, половина з яких — слизькі
скелі. Щоб не послизнутися, три�
маюсь за виступи скель. Виявляєть�
ся, поряд живе колонія тюленів.
Пробую знімати, але ще темно. По�
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ЗА БОРТОМ – 
ТИХИЙ

ОКЕАН*
Автор цих рядків — відомий фо&
тохудожник, дизайнер, невтом&
ний  мандрівник. Народився у Киє&
ві, нині живе в Німеччині.

ра колегам прокидатися. За планом
у нас перехід кілометрів 20. Маємо
переночувати на вході до фіорду, що
веде до Nakwakto Rapid. За інфор�
мацією, там водяться гігантські
краби.

Почався дрібний дощик. Вітер
посилився, поміняв напрямок на по�
путний, тому добралися швидко.
Треба шукати місце для стоянки. За�
раз період високих припливів і всі
пляжі заливаються водою. Нареш�
ті знаходимо в глибині однієї бухти
невелике напівсухе місце для двох
наметів. Ми знову спатимемо на ка�
тамарані. Ярослав і Сергій натягують
тент, а я встановлюю захист від вед�
медів. Це модифікована огорожа для
худоби, що працює від батареєк. На�
пруга від 6 до 9000 вольт раз в одну�
дві секунди подається на огорожу.
Вбити — не вб’є, але віджене.

Ще досить світло, тому вирі�
шили вийти в море порибалити.
Хвилин за 40 наловили близько
20 камбал.

Вночі знову почався дощ. Звірив
за таблицями час локальних при�
пливів і відпливів і визначився з по�
дальшими планами. У місці приз�
начення течія досягає швидкості
25 км. Ніякий двигун не допоможе,
якщо піде щось не так. Перевірили
сітки, риби нема, а ось кам’яних кра�
бів сантиметрів до 20�ти по панци�
ру багато.

Пора виходити. Вітер ущух, тому
катамаран бере на буксир Сергій. За�
раз кінець відпливу і скоро течія змі�
ниться на попутну. Двигун тягне доб�
ре і через годину ми вже біля «Трем�
тячого острова». Свою назву одержав
тому, що під час припливу і відпливу
скелі тремтять під натиском води.
Сюди влаштовують підводні тури.
Під водою ніби є печери з багатою
флорою і фауною. В той невелич�Продовження. Поч. див. №№ 1, 2, 2009 р.



кий проміжок часу, коли нема
течії, можна пірнути під воду. На
острів можна висадитися, але
місця для ночівлі там нема. Зна�
ходимо невеликий кам’яний ос�
трівець, скоріше групу каміння,
що височить над водою. Наме�
ти ставити ніде, натягуємо тент.
До нас припливає тюлень. Пла�
ває, висловлює своє «фе» — схо�
же, ми зайняли його місце.

Почався приплив. Вода все
прибуває. Над нами пролітають
маленькі літаки — возять ту�
ристів. Течія — одне з визначних
місць регіону. Під час зустрічі від�
пливу і припливу на воді вини�
кають величезні вири, сплески.

По радіо повідомляють про
погіршення погоди і нам дове�
деться боротися із зустрічним ві�
тром. Тому вирішуємо на один
день піти на північний захід
вздовж відкритого узбережжя.
Проте наші намагання за мак�
симальною течією пройти гор�
ло фіорду біля «Тремтячого ос�
трова» не мали успіху. Навколо
вирує вода. Пробували пройти
вузьке місце кілька разів, але все
марно. Фіорд нас не випускає.
Вирішили перевірити західну
частину фіорду. На карті помі�
чені річки, що впадають у ньо�
го. Може, там є лосось. Йдемо
кілька годин уздовж берега —
жодного місця, де можна при�
чалити. Скелі і густий ліс, на�
стільки щільний, що не ступиш
углиб і кроку. Перевіряємо гир�
ло кількох річечок — марно.
Заболочені низини, затоплені
колоди. Доводиться повертати�
ся назад.

Едуард МАЙДАНИК
Штутгарт — Київ — Канада

(Далі буде.)4400

В УЖГОРОДІ ПОМЕР 
НАЙБІЛЬШИЙ 

В ЄВРОПІ
ПІТОН

Мабуть, не витримавши запізнілої
і холодної весни, помер найбіль�
ший в Європі  тигровий пітон, що
жив у мешканця Ужгорода Сергія
Гайового, який майже 16 років
доглядав свою, не зовсім домашню
тварину довжиною 5 м 75 см і ва�
гою 90 кг.

Ганночка — так ласкаво називав
пітона фотохудожник і кіноопера�
тор Гайовий. Він зняв кілька філь�
мів про життя тигрових пітонів.
Тварина і сама  грала у багатьох
документальних фільмах. Буда�
пештський зоопарк свого часу
пропонував Гайовому продати
змію, але той відмовився.

Одного разу Ганночка залиши�
ла живою покалічену ворону, яку
принесли їй на вечерю, і довгі ро�
ки дружила з нею, не дозволяю�
чи нікому скривдити. «Ворона не
могла літати і недавно потрапи�
ла в зуби безпритульним котам.
Можливо, цей факт вплинув на
здоров’я змії, оскільки вони прив’я�
зались одне до одного»,— розпо�
відає хазяїн рептилії.

Тигровий пітон — одна з най�
популярніших змій, яких трима�
ють у неволі. Це красива і спокій�
на тварина. Вони добре розмножу�
ються. Тривалість життя у неволі —
25 років.



Немає в аква�
ріумах рибки
найневибагли�
вішої до умов
утримання, ніж
цей представ�
ник живородя�
чих.

Гуппі (Роесі�
Ііа reticulata Pe�
ters) риба ро�
дини Пециліє�
вих. Живе в прісних та солонуватих
водоймах Венесуели, Гвіани, північ�
ної частини Бразилії, на островах
Барбадос і Тринідад, де ці маленькі
рибки відіграють важливу екологіч�
ну роль, знищуючи личинок москі�
тів і малярійного комара, які перено�
сять хворобу — жовту лихоманку. 

В Європу гуппі було завезено в
1908 році. Це найпоширеніша та по�
пулярна риба серед акваріумістів
світу. Почавши з гуппі, любителі по�
ступово переходять на інших риб,
більш вимогливих до утримування.
Та коли перепробують всі інші ак�
варіумні види риб, то нерідко знову
повертаються до гуппі з метою зай�
нятися ними серйозно і надовго. І це
зрозуміло, гуппі не тільки найневи�
багливіша, але для багатьох любите�
лів�селекціонерів і найцікавіша ак�
варіумна рибка. Невипадково аква�
ріумісти влаштовують міжнародні
конкурси, виставки, чемпіонати цих
чудових рибок. Розмір тіла самців
4 см. Самочки до 6—8 см довжиною.
Черевце округле, забарвлені непоказ�
но, зазвичай в сірий, коричневий або
оливковий колір, біля анального
отвору — величенька темна пляма.
Плавці у самок початкової дикої

форми і у біль�
шості породи�
стих представ�
ниць — округ�
лі і прозорі.
Селекціонери
вивели само�
чок гуппі, у
яких тіло з яс�
кравими при�
к р а с а м и  н а
плавниках у

вигляді плямочок чорного, червоно�
го, жовтого та блакитного кольорів.
Самці мають маленьке, вузьке тільце,
дорослий самець суцільно вкритий
різноколірними плямами. Чорні
штрихи і крапочки, червоні, золоти�
сті, срібні, зелені, сині і фіолетові пля�
мочки складаються в красивий ма�
люнок, який переходить на спинний
і хвостовий плавники. Утримання та
розмноження гуппі в штучних умо�
вах досить нескладне, на одну дорос�
лу особину потрібно мати 1,5—2 л
води. Температура води 24—27 oC,
жорсткість середня 7—10o, рН — бі�
ля 8, особливо важлива стабільність
показників. Необхідна аерація, фільт�
рація і регулярна зміна води. Самки
метають різну кількість мальків, це
залежить від їх розмірів та віку. Мо�
лоденькі самочки приносять 10—12
мальків, старі — до 100 шт. Малькі
крупні, завдовжки 5—6 мм. Самостій�
ні і діяльні. Відразу ж після народ�
ження вони починають плавати, ви�
шукуючи і поїдаючи інфузорій і дріб�
них циклопів. За хороших умов вже
через 1,5—2 місяці у самців з’явля�
ються перші кольорові плями, а в
2,5—3 місяці вони стають дорослими. 

Гуппі мало страждають від хвороб,

Д
Л

Я
 В

А
С

, 
А

К
В

А
Р

ІУ
М

ІС
Т
И

#Л
Ю

Б
И

Т
Е

Л
І

4411

ЦІ ПРЕКРАСНІ РИБКИ 

ГУППІ! 



з яких найпоширеніший мікобакте�
ріоз. Риби при цьому виглядають вис�
наженими (спина зігнута, черевце
втягнуте). Для запобігання захворю�
ванню необхідно підтримувати в ак�
варіумі чистоту, не переущільнюва�
ти його, піддавати карантину щойно
придбаних риб. Щоб не втратити
цінної породи гуппі, потрібно мати
декілька пар на випадок захворюван�
ня або загибелі рибок. Нерідко у гуп�
пі спостерігається сколіоз (викрив�
лення хребта), частіше це буває у
мальків, але іноді хворіють сколіо�
зом самки після нересту мальків, що,
мабуть, пов’язано з різкою зміною
внутрішньочеревного тиску. Нерід�
ко у самців спостерігається стиснен�
ня плавників. Причиною є однома�
нітне годування, погані умови утри�
мання. Для лікування потрібно
застосувати морську або кухонну
сіль з розрахунку 1—2 г/л. Пошире�
на серед самців «червона парша», при
цьому захворюванні на кінці плав�
ника з’являється яскраво�червоний
наліт, що поступово з’їдає весь хвіст.
Уражену частину необхідно відріза�
ти гострою бритвою, а у карантинну
воду внести сіль з розрахунку 2,5 г/л.
Можна лікувати і левоміцетином
(80 мг/л, тримати 24 год.).

Виведена велика кількість форм
гуппі як за забарвленням, так і фор�
мою плавців. Існують кольори бла�
китні, кремові, сріблясті, червоні,
жовті, білі забарвлення та альбіноси.
Самці гуппі селекційних форм різ�
няться гарними веєроподібними
хвостовими і витягнутими спинни�
ми плавцями. Розрізняють веєрохво�
сті, юбочні, лірохвості, іглохвості
та інші форми. Створюючи нову се�
лекційну форму, необхідно пам’ята�
ти, що в ядрах клітин гуппі містить�
ся диплоїдний набір з 46 хромосом
(половина від матері, половина від

батька), причому з них 22 пари го�
мологічних хромосом є аутосомами
або звичайними, а одна пара, що від�
різняється від них, — статевими. У
самок статеві хромосоми однакові —
Х і Х, а у самців — різні, одна Х, інша
Y, тобто самки гуппі гомогаметні, а
самці гетерогаметні. При діленні
зиготи хромосоми розходяться по�
рівну і в кожній з двох гамет буде
по гаплоїдному (одному) набору
хромосом, що складається з 22 ауто�
сом і однієї статевої хромосоми.
У зиготи утворюється диплоїдне
ядро, в якому один гаплоїдний набір,
одержаний від матері, другий — від
батька. Гомозигота — диплоїдна клі�
тина, що виникла від злиття гамет,
ідентичних за якістю, кількістю
і структурним розташуванням усіх
або частини генів. Гомозигота дає ге�
нетично однорідні гамети. Її проти�
лежністю є гетерозигота, при якій на�
ступає розщеплення в потомстві,
оскільки вона дає генетично різні га�
мети. Яйцеклітина, запліднена спер�
матозоїдом з Y�хромосомою, пере�
твориться на самця, з Х�хромосо�
мою — в самку. 

Щоб закріпити цікаву ознаку, яка
може виявитися рецесивною, на
перших порах доцільно використо�
вувати повторне схрещування: кра�
щих гібридних самок першого по�
коління схрестити з батьком. У цьо�
му випадку нащадків з рецисивними
ознаками буде більше, ніж при схре�
щуванні між собою гібридів першо�
го покоління. Потім з цим же сам�
цем схрещують віргинних самок
другого покоління, щоб надалі запо�
бігти тривалому інбридингу. Зай�
маючись селекцією гуппі, від кож�
ної лінії необхідно мати достатню
кількість самок різних нерестів для
збереження генофонду. 

Н. ПЕРЕВОЗНИК, методист НЕНЦ4422
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Увесь вечір Тарасик читав книгу
«Планета людей» Антуана де Сент�
Екзюпері. Особливо йому подобався
твір про принца, який день починав
із прибирання своєї маленької пла�
нети. А вночі  хлопчику наснився
страшний сон. Наче вони з Іванком
пішли на річку, та дорога замість чи�
стого жовтого піску була вкрита
брудними поліетиленовими пляшка�
ми. На річці було не краще. По во�
ді плавали целофанові пакети, пісок
засмічений банками, склянками з�під
йогурту, пива, морозива.. . На зворот�
ному шляху Тарасик наступив на
скляну пляшку і порізав ногу.

Прокинувшись, Тарасик не одра�
зу усвідомив, що це був сон. Але сон
чи спогади, а до школи йти треба.

Минулого разу вчителька дала
завдання: написати твір про те, хто
ким хоче бути. І ось сьогодні Гали�
на Іванівна зачитувала твори. Зви�
чайно, найбільше хлопців хотіли бу�
ти крутими бізнесменами, а дівча�
та — моделями. Дехто — лікарями,
вчителями, кінозірками. Останнім
був зошит Тарасика.

Галина Іванівна прочитала перше
речення: «Я мрію стати прибираль�
ником сміття» — і замовкла. Спочатку
всі  мовчали, а потім в класі знявся
неймовірний галас. Всі сміялися, аж
заходилися. Коли сміх нарешті вщух,
Галина Іванівна запитала: «Тараси�
ку, прочитати твій твір, чи ти сам
щось хочеш сказати?»

— Звичайно, я можу розказати
навіть більше, ніж написано в зоши�
ті. Не просто розказати, а й пого�
ворити про це. Думаю, ви погоди�
тесь, що навколо нас багато сміття.
Це дуже погано. Сміття псує зовніш�

ній вигляд природи, забруднює нав�
колишнє середовище, шкодить рос�
линам, тваринам, людям. Японці із
сміття роблять острови, у західних
країнах його переробляють, але йо�
го так багато, що поступово наша
планета перетворюється на один ве�
ликий смітник. І я увесь час думаю,
як же нам позбутися сміття. Я ста�
ранно вивчатиму фізику, хімію, біо�
логію, обов'язково створю такий
прилад, який перетворюватиме сміт�
тя на прості елементи, на атоми, з
яких потім можна робити все. Їх
можна повертати в глибини Землі,
яку ми постійно руйнуємо і забруд�
нюємо. Кілька разів мені снилося,
як наша Земля перетворюється на
величезну купу сміття.

І Тарасик розказав  дітям свій сон.
— Він недалекий від дійсності,—

продовжив хлопець.— Але я справді
хочу зробити все, щоб звільнити
Землю від сміття. Хто мене підтри�
має? Хто що запропонує?

Хвилину в класі панувала тиша.
Потім заговорили всі: «Круто! Кру�
то! Всю механіку беру на себе»,— ви�
гукував Андрій. «А я комп’ютерне за�
безпечення»,— залунав голос Кості.
«Треба придумати таку машину, яка
б створювала квіти, а то їх у при�
роді стає все менше,— задумливо мо�
вила Світланка.— Я пропоную: да�
вайте ми не будемо прибиральни�
ками сміття. Ми будемо творцями
краси!»

— Почнемо ж з того, що, як ма�
ленький принц, прибиратимемо
свою планету, не будемо самі смі�
тити,— підсумував Тарасик.

К. ТРУФАНОВА,
м. Ізюм, Харківська область

ПРИБИРАЛЬНИК СМІТТЯ



Небагато на землі є рослин, які на�
стільки корисні для людини, як ло�
фант. Батьківщина його — Північна
та Центральна Америка. Нині ло�
фант анісовий (Lophantрus anisatus
Benth, L) набув широкого поширен�
ня і в нашій країні, де природні умо�
ви виявилися придатними для його
вирощування. Незважаючи на це,
напрочуд цілюща рослина поши�
рюється переважно пасічниками та
садівниками�любителями, оскільки
є хорошою ароматичною, лікар�
ською та медоносною рослиною.
Так і в НЕНЦ на навчально�дослід�
ній земельній ділянці вихованці
гуртка «Юні знавці лікарських рос�
лин» вирощують та досліджують
лофант анісовий вже понад 10 років. 

Лофант анісовий — багаторічна
трав’яниста рослина з родини губо�
цвітих. Це зимо�, морозо� та посу�
хостійка рослина, не дуже вибаглива
до ґрунтів, але досить чутлива до
удобрення. 

Розмножувати лофант можна на�
сінням, живцюванням, поділом ку�
ща, розсадою. В перший рік росли�
ни досягають висоти 1—1,5 м і
мають 4—5 пагонів, а у подальшому
пагони та суцвіття подвоюються
і тоді кущ виростає висотою до
2 м. На кожному пагоні утворюєть�
ся 8—10 суцвіть у вигляді колосся
довжиною 14—15 см. Насіння дости�
гає в середині вересня, а в наступні
роки на місяць раніше. Вага тисячі
насінин 0,3—0,4 г. На 1 га повинно
розміщуватись 60—70 тис. рослин.
У рядку рослини залишають на від�
далі 20 см одна від одної, а шири�
на міжрядь повинна бути 50—70 см.
Після появи третьої пари справжніх
листків ріст лофанту прискорюється
і забезпечує йому самозбереження.
На другий рік життя лофант почи�
нає відростати найпершим і поруч
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ЛОФАНТ–
ЩО ЦЕ ЗА РОСЛИНА?



з ним жодна рослина не може кон�
курувати за швидкістю росту. Ло�
фант успішно пригнічує довкола се�
бе усі бур’яни. Починаючи з цього
періоду росту, він уже практично не
потребує догляду. Під час вегетації
в наземній частині накопичується
15% цінної ефірної олії, яка в своєму
складі містить 70% метилхавіколу
(речовина, яка використовується
в парфумерній промисловості), зав�
дяки чому рослина набуває сильно�
го анісового запаху. 

Вважають, що лофант — один
з найкращих стимуляторів імунної
системи. Серед учених навіть виник�
ли суперечки: яка рослина є більш
ефективним імуностимулятором —
женьшень чи лофант?

За роки копіткої праці вченими�
селекціонерами було виведено нові
сорти лофанту — «Лелека», «Синій
велетень», «Пам’ять Капелєва». 

Лофант успадкував кращі власти�
вості від своїх родичів — меліси й
котячої м’яти — й має перевагу над
ними за силою бактерицидної дії на
віруси, хвороботворні мікроби,
грибки. З лікувальною метою завжди
використовували надземну частину
лофанту, в якій найбільше ефірних
олій. 

Лофант — чудовий медонос: він
зацвітає раніше від липи і цвітіння
його триває понад два місяці. Уся
надземна частина лофанту, зрізана
в період цвітіння на висоті 20 см
від землі і висушена в затінку,
годиться для медичних потреб, ши�
роко використовується у виготов�
ленні хлібобулочних виробів, кон�
сервній, рибній, миловарній, хар�
човій і парфумерній промисловості.
Лофант добре діє як жовчогінний
засіб, поліпшує жовчотворну функ�
цію печінки і посилює циркуляцію
жовчі, чистить організм, виводить

радіонукліди і підвищує імунітет.
Особливо добре зарекомендував се�
бе лофант у лікуванні ГРВІ, брон�
хітів, пневмонії, бронхіальної астми. 

Рослину часто вживають як аро�
матичний чай у випадках розладу
серцево�судинної системи. Лікують
нею і сечостатеву систему, а також
заспокоюють нерви. На ніч можна
випити склянку теплого чаю з ло�
фантом (один�два листочки додають
у чай) — сон буде здоровим, міцним. 

Лофант може прикрасити парки
і сквери, подвір’я і балкони. Він рос�
те навіть у кімнаті. Ця рослина доб�
ре очищає повітря від патогенної
мікрофлори і техногенних забруд�
нень, а це дуже актуально в склад�
ній екологічній ситуації, що нині
склалася в нашій країні.

Т. В. ДОМРАЧЕВА,
зав. відділу біології НЕНЦ 4455



ОЗНАЙОМЛЕННЯ
З КОМПОНЕНТАМИ ПРИРОДИ

СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ, 
ВИЯВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ НИМИ

Любіть травинку, і тваринку,
І сонце завтрашнього дня,
Вечірню в попелі жаринку,
Шляхетну інохідь коня.

Ліна КОСТЕНКО

Мета: спостереження за реальними процесами в природному комплек�
сі (ПК), використання теоретичних знань на практиці; 
поглибити знання учнів про природні компоненти та природні ком�
плекси, особливості взаємодії компонентів природи в ПК; 
залучити учнів до вивчення та охорони рослин Червоної книги Укра�
їни (первоцвіти); 
формувати екологічне мислення; закріпити правила поведінки в при�
роді; 
розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, пізнавальні інтереси; 
виховувати відповідальність за наслідки впливу людини на оточуюче
середовище, почуття господаря своєї землі; 
вшанувати пам’ять загиблих бійців�визволителів першої лінії оборо�
ни м. Києва.

Тип уроку: застосування набутих знань на практиці (закріплення отри�
маних знань, формування вмінь та практичних навичок).

Вид: урок�експедиція.
Обладнання: компас, топографічна карта місцевості, схема маршруту № 1

екологічної стежки «Лісники», блокноти, олівці, фотоапарати, бінокль,
годинник, медична аптечка.

Опорні та базові поняття: природні компоненти, природний комплекс,
біосфера, річка, заплава, тераса, озеро, болото, яр, екологія, оточую�
че середовище, екологічні проблеми, азимут, географічна (топогра�
фічна) карта, компас, план місцевості, схема маршруту.

Підготовка учнів до уроку в заказнику «Лісники»:
1) проведення цільового інструктажу з техніки безпеки та правил пове�

дінки школярів у громадському та залізничному транспорті, лісі, на
водоймах; 

2) ознайомлення дітей з правилами поведінки (особливо навесні) в за�
казнику; 

3) підготовка експедиційного та особистого спорядження учасників уро�
ку (блокнот, олівець, фотоапарат, рюкзак, відповідний одяг та взуття,
продовольчий набір).

Тривалість експедиції: 4 години (від’їзд від школи о 7 год. 30 хв., час руху
до заказника — 1 год. 40 хв., контрольний час повернення — 16 год.).
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Хід уроку
І. Організаційний момент.
Уч и т е л ь: Початок експедиції від с. Лісники, протяжність — 3400 м —
до санаторію «Конча�Заспа». Ви маєте можливість побачити, як розпу�
скаються бруньки на деревах, квітують первоцвіти, почути спів птахів,
що вже повернулися з вирію. Сьогодні ви відчуєте пробудження життя
після довгого зимового сну. Пам’ятайте, що ви в гостях у природи. Зга�
даймо правила поведінки в лісі, особливо навесні.

Прийом «Чомучка»
По черзі учні ставлять питання, які починаються словом «чому?», інші
учасники дають на них відповіді.
➥ Чому не можна кричати, голосно розмовляти і вмикати музику в лісі
навесні?
➥ Чому за рослинами і тваринами тільки спостерігаємо і фотографуємо їх?
➥ Чому не розпалюємо вогнище? тощо.

Кожен учень отримує маленьку листівку — нагадування (додаток).

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
Прийом «Асоціація»
Учні мають описати свої відчуття, асоціації, які виникають при слові «ліс»,
«стежка», «навколишнє середовище», «забруднення довкілля». 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.
Уч и т е л ь: Сьогодні ви — екологи, які досліджують невідомі науці при�
родні комплекси. В ході нашої експедиції необхідно вивчити природні
компоненти цих ПК, знайти рідкісні рослини Червоної книги України
та інші цікаві об’єкти природи. 

ІV. Виконання практичного завдання.
Зупинка перша — долина річки Сіверки. Придивіться, в зниженій час�

тині долини — болотні комплекси.

Прийом «Інтелектуальна розминка»
Закінчіть речення:

Природний комплекс — це . . . 
Річка — це . . . 
Долина річки — це . . . 
Озеро — це . . . 
Болото — це . . . 
Рослини, характерні для боліт — це . . .

Прийом «Творча лабораторія»
Уч и т е л ь: Запишіть рослини ПК «болото». Сфотографуйте цікаві види
рослин�первоцвітів, занесених до Червоної книги України, земноводних,
грибів�трутовиків.

Зупинка друга — типовий листяний дубово&ясеневий ліс. Придивіться
які рослини квітують? Хто може самостійно назвати їх? 4477



Уч и т е л ь: Жовті квіти простягає до нас анемона жовтецева, рожево�сині�
ми дивує медунка, а білий та фіолетовий ряст суцільним килимом сте�
литься під деревами. Розкішне листя має цибуля ведмежа (відома нам
як черемша). Перед вами унікальні  галявини, вкриті цією рослиною.
Послухайте солістів «лісової консерваторії»: рюкає схвильований зяб�
лик, тінькає синиця, співають вільшанки, мухоловки, дрозди, а в трав�
ні чаруватиме всіх соловей. Зверніть увагу, ми виходимо на незначне
підвищення рельєфу і могутні дуби зустрічають нас — це острів
Великий —

Третя зупинка. Які рослини є на галявинах? Серед злаків бачите зіроч�
ник, листя конвалії, починає розпускати листя орляк. А ботанічне ди�
во — «дерево�вікно» знайшли? Ось і знайомий всім з казок голос зозу�
лі! Чуємо воркування горлиці, а звуки флейти нагадує спів вивільги.
Піднімаємося на борову терасу Дніпра — Четверта зупинка.

Уч и т е л ь: Які форми рельєфу ви бачите? Знайдіть цікавинки цього ПК.
Учні визначають форми рельєфу — великі піщані кучугури, вкриті сосно�
вими лісами. Фотографують цікаві природні об’єкти: сон�траву, сосни з чу�
дернацькими кронами, мурашники�велетні.

Прийом «Поміркуємо разом»
Уч и т е л ь: Огляньте місцевість. Ви помітили сліди цивілізації? У чому по�
лягає проблема? Запропонуйте шляхи її вирішення. 
Учні разом з вчителем з’ясовують проблему та пропонують свої ідеї, що�
до її вирішення.

»Екологічний десант»
У зоні відпочинку туристів учні прибирають сміття в пластикові міш�

ки і виносять його до лісництва.

Зупинка п’ята: в сосновому борі привал (відпочинок 30 хв.).
Уч и т е л ь: Далі наш маршрут пролягає вздовж першої лінії оборони міста
Києва. Коротка розповідь про події в цій місцевості в роки Великої Віт�
чизняної війни.

Шоста зупинка — ДОТ «Упорный».
Прийом «Картографічна лабораторія»
Уч и т е л ь: Пропонує бажаючим визначити на топографічній карті місце
знаходження експедиційної групи, згадати і пояснити умовні позначення.

Прийом «Словничок»
Уч и т е л ь: Згадайте визначення термінів: «географічна карта», «топогра�
фічна карта», «план місцевості». Для чого нам компас на маршруті? Хто
пам’ятає, що означає слово «азимут»?
Учні дають визначення програмних понять, оглядають укріплення, око�
пи часів війни.

Прийом «Проблемне питання»
Уч и т е л ь: Як ви думаєте, чому саме ця ділянка була обрана військови�
ми для будівництва ДОТів та розташування лінії оборони?
Учні висловлюють свої думки і разом з учителем знаходять правильну4488
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відповідь. (Хвилина мовчання біля пам’ятника загиблим в ДОТі невідо�
мим радянським солдатам.)

V. Закріплення набутих знань, умінь і навичок.
Прийом «П’ять речень»
Уч и т е л ь: Наша експедиція завершується. Які природні комплекси сьо�
годні ми вивчали? Порівняйте природні компоненти в них. Чому вони
різні? В чому причини?
Учні висловлюють власну думку, формулюють висновки в п’яти реченнях. 

VI. Підсумки уроку.
Прийом «Мене вразило. . .»
Учні розповідають, про що вони дізнались на уроці: що найбільше за�
пам’яталось, що вразило? 

VII. Домашнє завдання.
Оформити результати практичної роботи у формі звіту. 
Творче завдання (за бажанням): зробити комп’ютерну презентацію, ви�
користавши власні фотоматеріали. 

Релаксація
Всі учасники стають в коло і по черзі висловлюють свою подяку приро�
ді, починаючи словами: «Природо! Дякую тобі за . . .».

Додаток
Ступаючи на екологічну стежку, памятайте,

що ви не перші і не останні, тому слід керуватися
наступними принципами:

Збережи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Ламай
Допоможи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Зривай

Прибери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Пали
Відремонтуй  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Псуй

Попередь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Сміти
Сповісти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Вбивай

Заборони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Кричи
Покажи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Руйнуй

Розкажи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не Копай

Взято з буклету «Екологічна стежка «Лісники», укладач Я. ДІДУХ

В. В. БОЙКО,
вчитель географії ССЗШ № 247 м. Києва



ПРИРОДА ТА ЛЮДИНА
Фотоконкурс WWF та НЕНЦ

Всесвітній Фонд Природи в Україні та Національний еколого&нату&
ралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України оголошують про початок нового конкурсу!

Людина завжди милувалася природою та прагнула зафіксувати її красу
можливими засобами. Наскельні малюнки, картини, вишивки на гобе�
ленах і, нарешті, фотографія. Вона дозволяє передати без перекручень
неповторну красу природи, її чарівний світ. Фотографія — це відбиток,
точна копія, але водночас залишає людині простір для уяви, імпровіза�
ції, можливість відкрити та показати іншим свій світ, самого себе. Навіть
непрофесіонал може зробити фотографію, від якої неможливо відірва�
ти погляд, настільки оригінальним виявляється бачення автором навко�
лишньої дійсності. Саме тому конкурс дає можливість кожному проявити
себе. Крім того, тематика конкурсу відкриває широкий простір для
вибору об’єкту зйомки.

Тематика конкурсу розкрита у трьох категоріях: 
● «Невже на світі є така краса!» — у категорії представлені фотографії,

які розкривають красу природи, мальовничі ландшафти;
● «Природні катастрофи» — показують антропогенний вплив на

природу, його катастрофічні наслідки;
● «У гармонії з природою» — дії, рішення, винаходи людини, які допо�

магають зберігати природу.
Взяти участь та перемогти може кожен, незалежно від рівня профе�

сіоналізму у фотозйомці та ціни фотоапарата! Переможців чекають приємні
призи від спонсорів фотоконкурсу. 

Ті ж, хто ще не виявив себе у фотографії, можуть просто помилува�
тися роботами учасників і віддати свій голос за фото, що сподобалися
найбільше.5500



Правила конкурсу: 
1. Приймаються роботи, виконані у техніці фотографії; фотоколажі кон�

курсній оцінці не підлягають; не приймаються фотографії з мобільних
телефонів.

2. Кількість робіт від одного учасника — не більше 5�ти.
3. Відсутність помітних слідів втручання графічних редакторів.
4. Кожний відвідувач зможе проголосувати тільки 1 раз з однієї ІP�адреси

(1�го комп’ютера). Спроби накруток будуть відслідковуватися та при�
пинятися.

5. За підсумками конкурсу будуть обрані по одному переможцю та по
два призери в кожній категорії. Переможці будуть визначатися відкри�
тим голосуванням відвідувачів сайту та рішенням незалежного журі.

Вимоги до фотографій:
На конкурс приймаються фотографії, що відповідають наступним вимогам: 
1. Розмір зображення: не більше 1600 x 1200 пікселів. 
2. Вага файлу: не більше 800 Кб.
3. Роботи надаються в електронному вигляді у форматі JPEG, GIF, PNG

по електронній пошті за адресою sprout@gala.net.
4. Кожна робота має супроводжуватися підписом, що містить назву фо�

тографії, місцезнаходження й дату зйомки, а також, якщо потрібно,
пояснювальну інформацію про об’єкт фотозйомки.

5. Автор надає інформацію про себе: ПІБ, вік, місце роботи, навчання,
професія, місто мешкання та дійсна адреса електронної пошти. Бажано
супроводити свої знімки коротким повідомленням, коментарем про себе.

Всі роботи, що пройшли попередній відбір на відповідність тематиці
й формальним вимогам конкурсу, будуть представлені на сайті 
http://www.panda.org/ukraіne, http://www.nenc.сom.ua і візьмуть участь у
голосуванні.

Подача конкурсних матеріалів здійснюється з 1 серпня по 20 жовтня
2010 року.

Строки голосування — з 15 серпня по 28 жовтня 2010 року.
Підсумки конкурсу будуть підбиті 15 листопада 2010 року.
Результати конкурсу будуть викладені на офіційному сайті Всесвіт�

нього фонду природи http://www.panda.org/ukraіne у рубриці «Фотокон�
курс» та на сайті НЕНЦ http://www.nenc.com.ua.

Правові аспекти
Організатори не повертають роботи та не дають підтвердження про

їх одержання. Надіслані на фотоконкурс роботи не рецензуються та не
повертаються. Після закінчення конкурсу фотографії залишаються на сай�
ті, можуть бути використані в інших його розділах і перенесені у фото�
галерею сайту. Організатори залишають за собою право використання
представлених на конкурс фотографій для реклами заходу, в інформа�
ційних та інших некомерційних цілях, для преси та інших публікацій,
на телебаченні, в Інтернеті, для фотовиставок та інше. 5511
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Організатори гарантують учасникам дотримання їхніх авторських прав
при використанні конкурсних матеріалів в інформаційних матеріалах,
присвячених проекту, в мережі Інтернет і в друкованих ЗМІ, а також при
проведенні фотовиставок. 

Учасники фотоконкурсу погоджуються з тим, що організатори залиша�
ють за собою право друкувати кращі роботи в друкованій продукції орга�
нізаторів із посиланням на автора, розміщувати на веб�сайті організаторів,
у банку даних надісланих на фотоконкурс робіт, з метою популяризації
фотоконкурсу, використати їх у фотовиставках й інших акціях організато�
рів. Спосіб доступу в банк даних визначають організатори фотоконкурсу. 

Подача заявки на конкурс означає згоду з вищевикладеними прави�
лами. Організатори мають право на внесення змін у дані правила.

Учасники фотоконкурсу дають згоду на безкоштовне використання
їхніх імен і прізвищ у рекламних цілях організаторів для популяризації
фотоконкурсу. 

Журі конкурсу залишає за собою право відносити фотографії до тієї
або іншої категорії. 

Учасники фотоконкурсу гарантують, що вони є авторами надісланих
робіт і фактом участі в ньому не порушують прав інших людей. У випадку
порушення зазначених гарантій учасники особисто несуть відповідальність. 

Заміна призів грошовим еквівалентом не допускається.
Для отримання призів переможцям і призерам необхідно надати такі

документи: паспорт та його копію (першу, другу сторінку й сторінку з місцем
прописки/реєстрації), довідку про присвоєння ідентифікаційного номе�
ра та його копію. Переможці й призери зобов’язуються сплатити
обов’язкові податки і збори. 

Організатори фотоконкурсу залишають за собою право призначати
інші нагороди, премії, у тому числі моральне заохочення учасників шля�
хом опублікування фотографії в пресі з підписом автора й/або виплатою
гонорару.

ПОРАДИ ФОТОЛЮБИТЕЛЯМ

Ось кілька порад для тих, хто бажає зайнятись фотозйомками.
● Підійдіть ближче до об’єкта фотозйомки.
● Намагайтесь, щоб на задньому плані були чи хмара, чи  трава, а не

люди, що рухаються.
● Людей краще фотографувати тоді, коли вони працюють, займаються

чимось. Ловіть момент у русі. Коли бажаєте зняти квітку, тварину —
підійдіть ближче, опустіться на коліно.

● Спостерігайте за освітленням. Воно здатне сильно змінити знімок.
Фронтальне освітлення (сонце за вашою спиною) дає насичений,
яскравий знімок. Сонце за об’єктом створює силует. Бокове освітлення
виділяє рельєф поверхні.

● Фотографуйте речі, які створюють у глядача відчуття радості, щастя,
а інколи й смутку. 

● У момент натискання на спуск затвору прийміть стійку позу.



Горобець польовий (Passer monta�
nus) — дрібний птах, схожий на
горобця хатнього. Має таке ж корич�
нювато�сірувате забарвлення, меш�
кає біля людей, оселяється у закри�
тих гніздівлях, літає не дуже добре,
по землі пересувається стрибками,
тримається здебільшого зграйками.
Поряд із спільними ознаками, польо�
вий горобець має ряд відмінностей,
за якими його легко відрізнити від
хатнього. Зокрема: має дещо інше
забарвлення. У нього верх голови
каштаново�коричневий, а не сірий;
щічки білі, а не світло�сірі; на них
чорна смужка (у хатнього горобця
її немає); чорна пляма на волі по�
мітно менша, ніж у його хатнього
родича.

У польового горобця самці і сам�
ки майже однакового забарвлення —
у природі відрізнити їх за зовніш�
німи ознаками неможливо, тоді як
у хатнього горобця самці відрізня�
ються від самок.

Молоді польові горобці схожі
на дорослих, але забарвлені тьмя�
ніше; верх голови коричнево�бурий;
плями на щоках і волі сірувато�чор�
ного кольору.

Польовий горобець, хоч і су�
проводжує людину повсюдно, але
частіше гніздиться в природних
умовах — у парках, великих садах,
чагарниках, на узліссях.

Гніздо найчастіше облаштовує в
дуплах, штучних гніздівлях, норах,
гніздах білих лелек і інших подіб�
них місцях, тоді як хатній горобець
зазвичай — під дахами людських
осель.

У живленні переважають «дикі»
корми: навесні і влітку — здебіль�
шого комахи та їх личинки, а во�
сени і взимку — насіння різних
бур’янів та інших рослин.

Знаючи ці основні характерні оз�
наки горобців польових, ви зможе�
те легко відрізнити їх від горобців
хатніх.
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ГОРОБЕЦЬ ПОЛЬОВИЙ –
ПТАХ 2010 РОКУ

Українське товариство охорони птахів спільно з НЕНЦ 
запрошує до участі у Всеукраїнській акції

«Горобець польовий — птах 2010 року»

Горобець польовий Горобець хатній (самець)



Польовий горобець — надзвичай�
но корисна пташка. Він поїдає ба�
гато шкідливих комах та їх личи�
нок. Достатньо сказати, що пара го�
робців приносить своїм пташенятам
їжу близько 300 разів на день, а за
період вигодовування одного вивод�
ка — знищує до 30 тисяч комах.

Про інші особливості життя
польового горобця в Україні маємо
надію прочитати у ваших роботах
наприкінці 2010 року, по завершен�
ні цьогорічної акції «Птах року». Пи�
шіть про свої спостереження (ско�
риставшись порадами, наведеними
в Програмі спостережень за гороб�
цем польовим), про заходи, які ви
проводили в школі чи гуртку — кон�
курси, лекції, випуск стінгазет, лис�
тівок тощо. Надсилайте оповідання,
казки, вірші про горобця польово�
го, написані та придумані вами ра�
зом із вчителями чи батьками, а та�
кож малюнки та фоторепортажі,
що ілюструють вашу роботу та пта�
ха нинішнього року. Але перш ніж
приступати до оформлення своїх

робіт, обов’язково прочитайте на�
ведені нижче вимоги.

Роботи можуть бути виконані
індивідуально чи у складі команди.
Окрема категорія — роботи вчите�
лів (керівників гуртків): сценарії
масових заходів, методичні розроб�
ки занять, ігор, вікторин тощо. 

❑ При оформленні роботи на ти�
тульній сторінці необхідно чітко
вказувати: область, район, навчаль�
ний заклад, клас, своє прізвище та
ім’я (індивідуальні роботи) чи наз�
ву гуртка, творчого об’єднання (для
колективних робіт), прізвище та
ім’я керівника. 
❑ Письмові роботи (реферати, спо�
стереження, розповіді, казки, вірші
тощо) надсилайте в паперовому
або електронному вигляді. 
❑ Прагніть зменшити вплив на
довкілля, подбайте, щоб в оформ�
ленні роботи було якомога менше
пластику — папок, прозорих плівок
тощо, натомість використовуйте
паперові папки й альбоми. ЕколоA
гічний підхід до оформлення роA
боти оцінюватиметься окремо. 
❑ У рефератах і описах виду не за�
бувайте зазначати першоджерело
(автора, книгу, журнал, адресу веб�
сторінки) як у самому тексті, так і
в списку літератури. А також підпи�
суйте всі фотознімки, наведені у ро�
боті. 
❑ Галереї та фоторепортажі — ми
сподіваємося побачити там фото�
знімки, зроблені вами чи вашими
колегами (вчителями, наставника�
ми, батьками). Не хвилюйтеся, якщо
не всі знімки будуть суперпрофесій�
ними, головне, щоб вони ілюстру�
вали вашу активну роботу. ФотограA
фії, що не висвітлюватимуть вашу
особисту участь в акції, до уваги
братися не будуть. 5544



❑ Малюнки й інші поробки надси�
лайте в натуральному вигляді зви�
чайною поштою. 
❑ Літературні твори для характери�
стики птаха бажано використовува�
ти власні, написані разом з батька�
ми, керівниками гуртків, вчителями.
У випадку використання інших
творів, необхідно обов’язково вка�
зати автора. 

Необхідно дотримуватися праA
вил спостереження за птахами
у природі. Не забувайте про обереж�
ність. Адже ваша необачна поведін�
ка при спостереженні (особливо під
час гніздового періоду) може приз�

вести до того, що птах залишить
гніздо. 

Роботи з поміткою «Птах року»
надсилайте до 15 листопада 2010 ро�
ку на адресу: 
Українське товариство охорони
птахів, а/с 33, м. Київ, 01103, 
uspb@birdlife.org.ua, 
тел. (044) 284A71A31, 
Зоряна Лук’янчук, 
або Національний екологоAнатураA
лістичний центр, 
КиївA74, вул. Вишгородська. 19,
акція «Птах року», 
Русан Анна Леонідівна, 
rusan@nenc.gov.ua
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ПРОГРАМА
спостережень за горобцем польовим —

птахом 2010 року
І. Чисельність і розподіл горобців.

Провести обліки горобців. Для цього зробити:
● Обрати різні райони населеного пункту та його околиць. У щоденни�
ку спостережень записати назву кожного з них;
● Прокласти постійну стежку в кожному обраному районі населеного
пункту довжиною 2 км. Стежка має проходити по присадибних ділянках
(дворах), вулицях, парках, скверах, узліссях на околиці населеного пунк�
ту тощо. Кожну прокладену стежку описати за схемою: назва району (парк,
сквер, вулиця тощо); які дерева, кущі, трав’янисті рослини ростуть у цьо�
му районі; наявність дуплистих дерев, штучних гніздівель; фактор тур�
бування (чи багато людей, собак, кішок у зоні стежки). Якщо стежка про�
кладена вулицею, описати, які будинки (дерев’яні, цегляні), дахи на бу�
динках (шифер, металочерепиця тощо); які інші будівлі на подвір’ях (сараї,
гаражі); чи є там сади, старі чи молоді; штучні гніздівлі (скільки); наяв�
ність дерев і кущів на вулиці; чи багато автомобільного транспорту ру�
хається вулицею.
● Один раз на тиждень обходити обрані райони і проводити обліки го�
робців і супутніх звірів, птахів. Записувати у щоденнику кожну зустріч
із горобцями за такою схемою:
◗ Скільки польових горобців помічено;
◗ Де знаходяться (на землі, на кущі, на дереві). Якщо облік на вулиці, то

відмічати місця знаходження, як то: подвір’я, тротуар, узбіччя дороги,
на деревах, кущах чи землі;

◗ Кількість котів, собак, сірих ворон, зустрінутих на маршруті. Скільки
загалом на стежці під час обліку помічено котів, собак, ворон сірих,
граків тощо.
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II. Спостереження за гніздуA
ванням.

Відібрати ділянки місцевості
з дуплами, штучними гніздівля�
ми, земляними норами, де вия�
влені горобці польові, що гніз�
дуються. На обраних ділянках
вести спостереження 2—3 рази на
тиждень. Спостерігати за птаха�
ми по 1 годині тричі на день:
вранці (орієнтовно з 8.00 до
9.00), вдень (з 14.00 до 15.00), вве�
чері (з 18.00 до 19.00).

Під час спостережень запису�
вати у щоденник такі відомості:

скільки гніздуючих пар зареєстровано на ділянці: птахи гніздяться ко�
лоніями чи окремими парами; яка відстань між окремими гніздуючими
парами; де і яку їжу збирають; зареєструвати дату, коли птахи почали но�
сити їжу до гнізда (годувати пташенят); скільки разів на годину прино�
сять їжу до гнізда вранці, вдень і ввечері; зареєструвати дату першого
вильоту пташенят (їх легко впізнати за поведінкою: сидять на гілках де�
рев, кущів чи на землі, часто тріпотять крильцями і подають звуки, ви�
прошуючи їжу; дорослі горобці до них часто прилітають і годують); як
дорослі й молоді птахи реагують на появу біля них чи біля гнізда лю�
дей, котів, собак, сірих ворон.

Важливо! Не турбуйте птахів. Спостереження проводьте дуже
обережно. Пам’ятайте, птах може покинути кладку

і більше не повернутися до неї.
Пташенята в такій кладці загинуть.

ІІІ. Спостереження за поведінкою у позагніздовий період — кінець
літа, осінь, зима.

Для спостережень обрати 2—3 ділянки: парк, сквер тощо (місця, де
під час обліків спостерігались горобці польові). На обраних ділянках ве�
сти спостереження 2—3 рази на тиждень. Спостерігати за птахами по
1 годині тричі на день: вранці (орієнтовно з 8.00 до 9.00), вдень (з 14.00
до 15.00), увечері (з 18.00 до 19.00).

Під час спостережень записувати у щоденник такі відомості: скільки
горобців спостерігається на ділянці; яке формування: зграя чи поодино�
кі птахи; де знаходяться (на кущі, на дереві (вишня, яблуня тощо); на
землі, біля воріт, на паркані, на тротуарі, на березі річки, на галявині
тощо); що роблять — відпочивають, живляться; що їдять; як поводяться:
б’ються між собою чи ні, як реагують на небезпеку (появу кота, собаки,
яструба, людини): продовжують займатися своєю справою, втікають (з якої
відстані злітають при появі загрози); чи женуть горобців люди? Якщо
так, то за яких умов. 
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А Н К Е Т А

ГОРОБЕЦЬ ПОЛЬОВИЙ — птах 2010 року

11. Дата спостереження: 

12. Місце спостереження 

12. (найближчий населений пункт,

12. район, область):

13. Тип місцевості (сад, парк, 

12. узлісся, чагарник тощо): 

14. Кількість птахів, яких 

12. спостерігали: 

15. Як змінилася чисельність 

12. цього виду у вашій місцево-

12. сті за останні роки?

Збільшилася

Зменшилася

Не змінилася

Iнше 

16. Як називають горобця польо-

12. вого у вашій місцевості 

12. (народні назви):

17. Коротко опишіть свою участь 

12. в акції «Птах року»:

18. Спостерігач (прізвище, ім’я, 

12. по батькові): 

19. Адреса:

10. Електронна адреса (e-mail):

11. Дата заповнення:

12. Чи є Ви членом Українського 

12. товариства охорони птахів? 

Так

Ні, хочу стати

Бажаю отримати більше 

інформації

УКРАЇНСЬКЕ 

ТОВАРИСТВО 

ОХОРОНИ ПТАХІВ

Адреса для листування: 

а/c 33, Київ 01103

Тел./факс: (044) 284 7131 

E-mail: uspb@birdlife.org.ua

www.birdlife.org.ua
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Питання юним друзям природи, які ці�
кавляться бджільництвом:

1. Як називаються рослини, з яких
бджоли збирають нектар? 

2. Як називаються рослини, з яких
бджоли беруть пилок? 

3. Як називається солодка в’язка ріди�
на з приємним запахом (букетом),
яку медоносні бджоли виробляють
з нектару квіток і паді? 

4. Я комашка жу�жу�жу — 
Як полізеш, то вкушу. 

5. Взимку мирно спочивають, 
А влітку мед смачний збирають. 

Відповіді:
1. медоноси; 
2. пилконоси; 
3. мед; 
4. бджола; 
5. бджоли.

Розібратися в цій плутанині і підібрати закінчення прислів’їв

11 Не вдержавшись за гриву А як треба сідати 
12 Не в тім сила, що кобила сива Б як кінь копитом 
13 Гладь коня вівсом В за хвіст не вдержишся 
14 Силуваним конем Г бува і під конем 
15 Хто бува на коні, Ґ а як вона везе 
16 Краще з доброго коня впасти, Д не наїздишся 
17 Хвалилася вівця Е а не батогом 
18 Гребе Є що в неї хвіст як у жеребця 
19 Не тоді коня сідлати Ж і конем не доженеш 
10 Згаяного часу З ніж на поганому їхати 

Зразок: 4 Силуваним конем Д (не наїздишся)
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● Якщо з крана за 1 секунду падає одна крапля води об’є�
мом 1 мл, то скільки марно витратиться води за місяць?
За рік?
● Встановлено, що 1 т нафти утворює на поверхні води
пляму площею близько 6 км2. Яку площу акваторії вкри�
ває нафтова пляма у випадку аварії танкера водотоннаж�
ністю 5000 т? Порівняйте з площею Азовського моря.
● У пошуках їжі дельфін пірнає на глибину до 75 м, де
перебуває майже 6 хвилин, кожні 20—30 сек виринаючи
на поверхню. Використовуючи ці дані, вирахуйте: скіль�
ки годин на добу дельфін перебуває на глибині під водою?
● Одна сова за літо виловлює тисячу польових мишей,
що зберігає 20 мішків зерна. Скільки це буде тонн зерна,
якщо один мішок важить 50 кг?
● Вчені встановили, що на рисових полях живуть та шко�
дять 70 видів різних комах, це більше, ніж на вівсі на 38 ви�
дів, та менше на 58, чим на пшениці. Скільки видів шкід�
ників селяться на пшениці та вівсі?
● Сім’я горобців за період годування одного виводка зни�
щує близько 3 тис. комах. За весну—літо таких виводків
буває 2—3. То скільки шкідників може знищити сім’я го�
робців в кожному окремому випадку?
● Дорослий тюлень за день з’їдає близько 10 кг риби. Скіль�
ки кілограмів риби потрібно одному тюленеві на місяць,
на рік?
● Три великі річки України несуть свої води в Чорне мо�
ре. Дніпро, довжиною в 981 км, що на 175 км довше за
Південний Буг; Дунай, довший за Дніпро і Південний Буг
на 1063 км. Визначте довжину вказаних річок.
● Протягом години 1 га лісу поглинає 2 кг вуглекислого
газу, тобто стільки, скільки його видихають за цей час 200
людей. Скільки га лісу потрібно, щоб жителі м. Києва
(3 000 000 чол.) дихали вільно?

Людмила ЦЮНЬ,
методист відділу екології НЕНЦ

Екологічні 
задачі



У населених пунктах тримається
велика кількість видів птахів. Вони
різні як за зовнішнім виглядом, так
і за поведінкою. Серед них окрему
групу складають птахи, які в при�
родних умовах гніздяться в дуплах
дерев, щілинах, нішах скель. У міс�
тах вони залюбки оселяються на всі�
ляких спорудах, влаштовуючи гнізда
або на зовнішніх конструкціях, або
нерідко і всередині приміщень з від�
критим доступом — це міська і сіль�
ська ластівки, чорна горихвістка,
біла плиска, одуд, сіра мухоловка,
чорний серпокрилець. . .

Але нам з цієї групи чи не най�
більше знайомі хатній горобець і си�
зий голуб. Вони, а також велика
синиця, без особливого остраху за�
літають і у закриті приміщення,
потрапляючи туди через відчинені
двері, вікна, кватирки, розбиті шиб�
ки. Мабуть, багатьом доводилось
бачити чи горобця, чи голуба, які,
проворно ухиляючись від ніг відві�
дувачів, підбирали крихти хліба
або ще якість їстівні рештки на
підлозі вокзалів, закусочних, мага�
зинів. Ці птахи потрапили у пастку?
Певною мірою так, тому що, опи�
нившись всередині приміщення,

вони можуть протягом кількох днів
залишатися в закритому просторі.
Причому почуваються здебільшого
непогано, маючи чим прогодуватися.

Таких птахів можна звільнити,
просто відкривши вікна або двері.
Вони найчастіше відразу знаходять
вихід. Зумисне їх виганяти не вар�
то, оскільки в наляканому стані
птахи дезорієнтуються, і можна ви�
тратити багато часу і зусиль, перш
ніж в галасі переслідування птах та�
ки вилетить з приміщення. Втім,
якщо у віконних рамах, шибках є
якась шпаринка, птахи�нахлібники,
особливо горобці, можуть знову
повернутися всередину приміщен�
ня за поживою. Вони так і будуть
подорожувати то до приміщення, то
на вулицю. Тож перефразувавши
одне з висловлювань, яке іноді зву�
чить у Київському метрополітені,
можна сказати, що горобців і голу�
бів нема не там, де їх ганяють, а там,
де не смітять для них чимось їстів�
ним.

Та жваві горобці, а інколи і голу�
би, в хаосі міського руху потрапля�
ють і в значно фатальніші обстави�
ни, наприклад, в підземні вестибюлі
станцій метрополітену. Якось гороб�
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ПТАХ ОПИНИВСЯ
В МЕТРО



ця спостерігали на станції «Майдан
Незалежності» в Києві. Чи може
птах самотужки вибратися з такого
становища? Така можливість у ньо�
го є. Для птахів, як і для більшості
живих організмів, властиве рефлек�
торне пересування до джерела світ�
ла. Якщо у нижньому вестибюлі
станції світло вимкнути, а у верхньо�
му воно горітиме, то є ймовірність,
що птах полетить по шахті ескала�
тора вгору. Але світло не повинно
бути сліпучим. Лякати птаха, щоб
він прямував до світла, недоцільно.
Це може викликати протилежну
реакцію — горобець просто заб’єть�
ся в глухий куток.

Щоб врятувати птаха з підземної
клітки, можна використати деякі
способи відлову. Втім жоден з них
не може дати повну гарантію, що
вам таки вдасться його спіймати.

Хто хоча б раз побував в Київ�
ському метрополітені, знає, що у всіх
вестибюлях і на платформах стан�
цій підземної залізниці майже без�
доганно чисто. Незважаючи на по�
стійну юрбу людей, там часто прово�
дять вологе прибирання. Тому
горобець у підземеллі просто не
може знайти собі достатньо корму,
і його можна спробувати відлови�
ти за допомогою клітки�пастки. Ця
клітка розміром 20×15×10 см буде
дуже привабливою для горобця, ко�
ли в ній лежатиме чималенька купка
зі шматків хліба, а навколо буде без�
людно, хіба що з�за колони визи�
ратиме доброзичливий ловець. Про�
те горобці стають дуже обережними
біля клітки, і спроба відлову може
не вдатися.

Інший, і можливо, найнадійні�
ший, спосіб — використання паву�
тинних сіток на порожній станції.
З трьох таких сіток можна влашту�
вати щось на зразок коридору з да�

хом, прив’язавши кінці «каркасних»
ниток до стовпів�колон у підземному
вестибюлі станції або більшу кіль�
кість сіток розгорнути між кожною
парою колон впоперек вестибюля.
Їжа, поставлена на підлогу біля па�
вутинних сіток, привабить птаха,
і дуже ймовірно, що він злітаючи
до них потрапить.

Хоча застосування сіток не гаран�
тує стовідсотково, що птаха буде від�
ловлено, але найкращий спосіб нав�
ряд чи існує. Можна було б викори�
стати корм, оброблений снодійними
засобами. Здавалося б, так просто —
посипав їжу білим порошком, горо�
бець її ковтнув і спокійненько зас�
нув, винось його до сонця. Але ж
можна передозувати снодійне, що
найвірогідніше й трапиться, оскіль�
ки зголоднілий птах хапатиме їжі
якомога більше. Тоді така трапеза
стане для нього останньою.

Застосування «пташиного» клею,
зробленого на основі каніфолі, теж
може більше зашкодити, ніж допо�
могти. Якщо птах і буде відловлений
таким способом, то його пір’я може
забруднитися в’язким клеєм. Забруд�
нення махових пер знизить польот�
ні можливості птаха. Взагалі, клей
використовують головним чином
тоді, коли птахів відловлюють як ди�
чину, а не для наступного випускан�
ня на волю.

Багато хто може сказати: чи вар�
то витрачати зусилля на врятування
дрібної пташки, їх он скільки по сві�
ту; а залетіла непрохано хтозна ку�
ди — нехай сама й викручується. Та
хіба допомагаючи пташині, що опи�
нилася в скруті, ми не вчимося са�
мі і не навчаємо інших бути гуман�
ними до слабших? Гуманними не на
словах, а на ділі. 

Геннадій ФЕСЕНКО 6611



КІШ+ДУСЬКА = ЛЮБОВ
Вони зустрілися в Канаді, де працювали й навчалися. Сумували. Він —
за тихим будиночком у Боярці. Вона — за домом у Санкт�Петербурзі, де
залишились батьки й. . . улюблена кішка. По деякому часі там, у Канаді,
вирішили одружитися. Що подарувати коханій, коли в кишені негусто?
Вирішив подарувати кішку. Пішов до крамниці, де продавали котів, від
яких відмовилися господарі. Сподобалася йому маленька смугаста грай�
лива кішечка. Хотів було заплатити у касу, але відчув проникливий по�
гляд пухнастого білого котика, що сидів поруч з кішечкою.

Продавець сказав, що ця пара нерозлучна. Кіт недорого коштує, бо
глухий. Купив і кота. Кохана була дуже задоволена подарунком. І коли
настав час повертатися додому, вірніше, вирішили їхати в Україну, то за�
брали й котячу пару з собою.

Кіш і Дуська, так назвали їх, постійно тішать господарів. Вони, якщо
хочете, для них приклад сімейної злагоди, любові і турботи. Приміром,
кішка дуже полюбляє гратися. Вона ховається в ящик під диваном, а кіт
бігає по кімнаті, шукаючи її. Кіш починає нявчати, Дуська причаїлась,
мовчить, а потім стрілою вискакує з�під дивана Кішу назустріч і обли�
зує йому мордочку — ніби заспокоює.

Якось розгнівався господар на Кіша, вже й сам не пам’ятає, за що, та
й замахнувся на кота пантофлею. Миттю підлетіла Дуська, витягла впе�
ред лапки, прикриваючи голову друга. А в оченятах відвага і ніби про�
хання: «Вдар мене, а його, нещасного глухого, не чіпай!».

Господар розчулився і приласкав обох.
Надія КОШАРА6622

РІДКІСНІ ВИПАДКИ
З ЖИТТЯ

ТВАРИН І ПТАХІВ

КІШ+ДУСЬКА = ЛЮБОВ
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Собака — одна з найпопулярніших
та найулюбленіших домашніх тва�
рин. Вона відіграла значну роль
в історії людства. Тисячоліттями
людина ділила з собакою кров та
їжу, вони разом переживали пораз�
ки та перемоги, сварилися та мири�
лися, гралися та працювали пліч�о�
пліч. Собаки по�різному допомагали
людині — були сторожами, поводи�
рями, мисливцями, воїнами, тягло�
вими тваринами і навіть давали
людині м’ясо та хутро.

У наші дні собак утримують в ос�
новному як домашніх улюбленців.
Нараховується близько 400 порід. Їх
розміри, форми помітно різняться.
Однак за головними ознаками во�
ни мало відрізняються від предків. 

Найменшими серед собак є чи�
хуахуа. В 1898 році вони були при�
везені в США з Мексики. Про предків
цієї породи ми можемо дізнатися
по барельєфах мексиканських хра�
мів інків та ацтеків. Це одна з най�
давніших порід собак на Землі. Не�
зважаючи на свої маленькі розмі�
ри, собаки дуже хоробрі, сміливо
кидаються на ворога, захищаючи
господаря. Вага цих собак до 2,5 кг.

Існують дві форми: короткошерста
та довгошерста. Очі темні. Шерсть
м’якенька, шовковиста. Ідеальний су�
путник для людини, що проживає
в невеликій міській квартирі і не має
змоги приділяти улюбленцю ба�
гато часу та любові. Їдять мінімум
м’ясних продуктів, фрукти, овочі,
злаки.

Існує легенда: коли конкістадори
захопили Мексику, то вождя інків та
його доньку кинули до в’язниці. Мо�
лода дівчина знаходилася у в’язниці
глибоко під землею, куди не потра�
пляло навіть світло. Одного разу
дівчина помітила світлу пляму на
стіні свого житла. Вона дуже зраді�
ла, оскільки дуже страждала від са�
мотності та темряви. Яким же було
її здивування, коли ця маленька пля�
ма перетворилася на крихітну собач�
ку, яка почала весело плигати, гав�
кати. Ось так говорить легенда про
цю породу. В наш час чихуахуа ста�
ла однією з найбільш популярних
в Європі, Росії та в Україні. Розповідь
про інші породи собак продовжимо
у наступних номерах. 

В. Г. ПЛІСКІН,
керівник гуртка «Юний кінолог»
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ЩО ТАКЕ

ПЛАСТИК?
Щодня ми купуємо продути харчу�
вання, запаковані в пластикову упа�
ковку. Це різноманітні йогурти, со�
ки, сири, лимонади, молоко і багато�
багато іншого. Вона легка, дешева,
зручна, проте є найбільшим голов�
ним болем, коли йдеться про її ути�
лізацію. Пластик (пластмаса) — ор�
ганічна речовина, синтезована з
високомолекулярних з’єднань (по�
лімери). Найчастіше сировиною
для пластмас є нафта і природний
газ. При нагріванні пластик легко
набирає будь�якої форми. А охоло�
джуючись, застигає, перетворюю�
чись на склоподібну речовину. Як і
скло, пластик довговічний, стійкий

до впливу агресивних середовищ
і процесів гниття. 

Але поскільки збір і переробка
пластику є нерентабельними, а та�
кож низька екологічна культура на�
селення призводять до засмічуван�
ня ним узбіч доріг, лісів, стоянок
туристів, автолюбителів і відпочи�
ваючих, міських смітників. Пластико�
ві пляшки попадають в річки і струм�
ки. Так, на далекому від нас півостро�
ві Шмідта пляшковий шар товщиною
в 40 см розтягнувся на 5—6 км. Над
цією проблемою працюють учені,
але навряд чи вона буде повністю
вирішена в недалекому майбутньо�
му. Раніше діяли просто спалюючи
пластик, та при його горінні виді�
ляється дуже шкідливий діоксин.
Другий спосіб — вивезення на сміт�
ники — є найбільш поширеним, але
земля, відведена під звалища, на
кілька століть виводиться з обороту.
Адже звичайному поліетиленовому
пакету потрібно 200—300 років, аби
розкластися в землі.З

 Н
Е

П
О

Т
Р

Е
Б

У
 –

 К
О

Р
И

С
Н

І 
Р

Е
Ч

І

6644



Ми можемо дати пластиковому
непотребу друге життя і прикраси�
ти свій дім. З пластикових пляшок,
кришок, коробок можна виготовля�
ти різні корисні і просто гарні речі.
Пропоную вам зробити веселу ко�
рівку із звичайної маленької пля�
шечки з�під йогурту. Нам знадоб�
ляться такі матеріали — пляшечка,
ножиці, картон, чорна і біла гуаш,
капілярна ручка, олівець, клей ПВА
і клейовий пістолет (або будь�який
інший клей для склеювання пласт�
мас — «Момент», суперклей чи ін�
ший), ґрунтовка для пластмас (хоч
і без неї можна обійтися).

Пляшечку потрібно добре ви�
мити з милом і відрізати її верхню

частину разом з кришкою. Далі ви�
різати з журналу (або перенести за
допомогою копірки) готові викрій�
ки деталей корівки і приклеїти їх
на картон. Тепер виріжте їх знову
і приклейте до пляшки — голову, но�
ги, хвіст, вим’я, до голови — роги
і вушка. На фотографії добре вид�
но, як і до чого клеїти. Після цього
корівку потрібно заґрунтувати (бо
гуаш погано лягає на пластик), або
пофарбувати повністю білою акри�
ловою фарбою. Але якщо у вас не
знайшлося під рукою ні ґрунтовки,
ні акрилової фарби, але є терпін�
ня — також є вихід! Змішайте білу
гуаш з клеєм ПВА так, щоб фарба
залишалась густою, концентрова�
ною, і покрийте нею своє творіння.
Після того, як висохне перший шар,
нанесіть другий, якщо ще десь про�
свічується пластмаса, зафарбуйте
ці плями. 

У мене корівка вийшла біла з чор�
ними плямами, але ви можете роз�
фарбувати її за своїм бажанням.
Морду легше розмальовувати капі�
лярною ручкою або фломастером.
Закінчений виріб можна покрити
прозорим лаком — тоді гуаш не бу�
де бруднити руки. За бажанням на
голову можна приклеїти чубчик
з штучного хутра і повісити на
шию стрічку із дзвіночком, щоб
вона не заблукала, гуляючи луками
і лісами.

Впевнена, що у вас з’являться
і свої чудові ідеї щодо подальшого
використання пластикової тари.
Надсилайте нам свої ідеї, малюнки
і фотографії ваших творінь разом
зі своєю фотокарткою на адресу ре�
дакції. Найкращі ідеї отримають
призи від автора і будуть опубліко�
вані в журналі.

Світлана МАЗНА 6655



КІТ�ЧЕМПІОН
ЖИВЕ

НА УРАЛІ
Кота Максиміліана з м. Сніжинсь�
ка (Челябінська обл., Росія) Міжна�
родна фелінологічна федерація наз�
вала кращим котом у світі. Чемпіон

переміг на виставці в Уфі у найпре�
стижнішій номінації «best of best»,
тобто став кращим серед котів усіх
порід. Повне ім’я кота — Принц Мак�
симіліан Вранішня Роса. Він британ�
ської породи і блакитного окрасу, ва�
жить майже 8 кг. За 2,5 роки життя
Максиміліан став першим на ба�
гатьох виставках в Єкатеринбурзі,
Самарі, Пермі, Тюмені, Ялті. У своє�
му рідному Сніжинську на вулицю
не виходить — «наречені» їдуть до
нього самі з усієї Росії. За словами
хазяйки чемпіона Ірини Варганової,
Максиміліан реагує виключно на
своє ім’я або прізвисько Буржуй. Кіт
спокійний, добродушний, ласкавий.
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«ОХОРОННА ГРАМОТА» ДЛЯ ГОРОБЦІВ
Майже через піввіку китайські горобці одержали врешті решт офі�
ційну «охоронну грамоту» держави. Влада південної провінції Хунань
внесла їх до списку цінних тварин і птахів, заборонивши «хижаць�
кий відлов і торгівлю горобцями». Як тут не згадати про масове ви�
нищення цих птахів наприкінці 50�х років минулого століття. Тоді
маленькі беззахисні пташки були занесені до списку «чотирьох зол»
і присуджені до ліквідації через те, що вони ніби знищують зерно
на полях. В один страшний «Варфоломіївський ранок» Китай про�
кинувся під гуркіт тріщоток і гучні крики громадян, які розгорнули
справжнє побиття горобців. Тисячі птахів зібрались у найбільш без�
печному місці — величезному парку на території посольства СРСР.
Влада КНР звернулась до дипломатів з проханням дозволити завер�
шити «полювання». Москва дала добро.



КОРОЛЕВА ВІДДАЄ
ПЕРЕВАГУ КОРГІ

Собаки завжди відігравали важли�
ву роль у житті британської коро�
лівської родини. Майже з кожним
чотириногим улюбленцем пов’яза�
ний якийсь цікавий випадок. Так, ко�
ролева Єлизавета ІІ віддає перева�
гу коргі і багато років возить цих
песиків з собою під час міжнарод�
них поїздок. Одного разу, коли її
улюбленці почали битися, коро�
лева звернулась по пораду до спе�
ціального собачого психіатра.
У 1999 р. понизили на посаді коро�
лівського лакея, який заради жарту

напував одного з собак спиртним.
Всі королівські коргі походять від
собаки на кличку Сьюзен, яку Єли�
завета ІІ завела у 18 років.

6677

НАЙДОРОЖЧА ЇЖА
Найдорожчий у світі горіх — макадамія. Колись він був
основним продуктом харчування австралійських або�
ригенів. Через складність розведення і добування делі�
катесу його виробляють не більше 40 т на рік. Вартість

одного кілограма перевищує 30 доларів.
Шафран — найдорожча пряність. Справжній шафран —

це тичинки рослини родини крокусових. Для одержання 0,5
кг пряності треба 225 000 тичинок, вартість 1 кг справжньо�

го шафрану 6000 доларів.
Найдорожче у світі м’ясо — знаменита японська мар�

мурова яловичина. 200 г філе в Європі коштує 100, а
особливо ніжні шматочки продають за 1000 доларів.

Білий трюфель — найдорожчий гриб. На ньо�
го нема точної ціни, тому що кожний великий гриб

продають на аукціоні. Кілька років тому троє гонконг�
ських магнатів спільно придбали 750�грамовий гриб за

209 000 доларів.
Найдорожча у світі ікра — зовсім не чорна. Це «Алмас», ікра

білуги�альбіноса, що зрідка експортується з Ірану. 100 г ікри,
запаковані у непоказну баночку з чи�
стого золота, обійдуться покупцеві
приблизно у 2000 доларів.

Вважається, що картоплю сорту
«La Bonnotte» вивів особисто верховний бог ін�
ків. Бульби настільки ніжні, що збирати їх мож�
на тільки вручну. Ця картопля коштує приблиз�
но 500 євро за 1 кг. 
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В останні роки
народ сильно
полюбив дино�
заврів. І це мож�
на пояснити: по�пер�
ше, легко любити того,
кого ніколи не бачив
і з чиїми недоліками
не встиг зіткнутися;
по�друге, образ дино�
заврів овіяний орео�
лом трагічного роман�
тизму: ось вимерли всі, бідні, і жод�
ного не залишилось. Та ні! Не зовсім
динозавр, але його найближча ро�
дичка, рідна тітонька жива і здорова
і в наші дні! Знаєте, хто ця тварина,
яка не просто благоденствувала
в один час з динозаврами, а вини�
кла раніше, спостерігала за появою
«племінничків», за їх бурхливим
розвитком, нестримним ростом
і мирним кінцем і, переживши ди�
нозаврів, тихо й скромно дожила до
наших днів? Черепаха! Так, скромна
й непомітна черепаха — плазун,
що віком перевищує динозаврів.
Ось коли розумієш смисл прислів’я
«тихіше їдеш — далі будеш».

У ті часи, коли на Землі з’явились
черепахи, а відбулось це десь близь�
ко 220—230 млн років тому!, ще не
було сучасних частин світу, а Афри�
ка, Євразія, Америка, Австралія і Ан�
тарктида були з’єднані разом в один
великий материк — Пангею. Ось чо�
му черепахи так невимушено почу�
ваються у сучасних містах: що їм,
які пережили переміщення матери�
ків і безліч інших катаклізмів, якісь
автомобілі і фабрики�заводи.

В українських містах живе безліч
тітоньок Тортилл — європейських бо�
лотяних черепах. Та назва не відоб�
ражує справжнього стану речей. Її
скоріше можна назвати радянською
болотяною черепахою, бо на тери�

торії країн, що
виникли після
розпаду СРСР, че�
репах величезна

кількість, а в Європі їх
нема — з’їли.

Болотяну черепаху
бачили всі: ці тварини
гріються на сонечку на
берегах різних водойм,
навіть ловляться на
вудку. Панцир черепа�

хи складається з двох частин, верх�
ня — карапакс, нижня — пластрон.
Цим флегматичним створінням при�
таманні романтичні пориви. Біль�
ше того, закоханий джентльмен мо�
же навіть ревнувати. Наче Отелло,
захищає свою обраницю від зазіхань
інших шукачів пригод і влаштовує
справжні лицарські турніри, що
включають залякуюче шипіння, по�
гойдування на витягнутих ногах,
різке втягування голови і оглушли�
вий грюкіт панцира об панцир.

Самка не відчуває сильних мате�
ринських почуттів: відклавши десь
на бережку тричі на рік яєчка, чере�
паха йде, забувши про своїх дитин�
чат. Черепашки, підозрюючи, що
світ загрожує їм великою кількістю
небезпек, не поспішають залишити
нірку. Частіше за все зимують під зем�
лею, підростаючи і набираючи сил.

Болотяна черепаха — корисна
тварина. Вона поїдає безліч різної
шкідливої малечі, веде санітарний
відбір, поїдаючи хвору, уражену па�
разитами рибу.

Бережіть тітоньок Тортілл — по�
перше, їх солідний вік заслуговує на
пошану, а по�друге, якщо ми їх з’їмо,
тоді дійсно зовсім не залишиться жи�
вих динозаврів! 

Ярослава МЕЖЖЕРІНА
(З книги «Дика природа міст

України»)

ТІТОНЬКА
ДИНОЗАВРІВ






