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ЖУР НАЛ ДЛЯ ДІ ТЕЙ:
БІО ЛО ГІЯ, ЕКО ЛО ГІЯ,
ВА ЛЕ О ЛО ГІЯ



ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-ЗВІТ



Перша Всеукраїнська виставка-звіт дитячої твор -
чості «Країна юних майстрів» ві д бу лася 24 лю -
то  го 2011 року в м. Києві. Вис тавку від ві дали
Пре зидент України Віктор Януко вич, міністр ос -
 віти і науки, молоді та спорту Дмит ро Табачник,
голова Київської міської державної адміністрації
Олександр Попов.

У виставці взяли участь представники 15 ре -
гіо нів України: Вінницької, Волинської, Дніпро -
петровської, Донецької, Житомирської, Закар -
пат ської, Запорізької, Івано-Франківської, Київ -
ської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівнен -
ської, Тернопільської, Чернігівської областей та
м. Києва. 

Президент України Віктор Янукович виявив
особливий інтерес до експозицій «Голуби від
бать ка до сина», «Енергозбереження», «Екологи
України», «Кролик».

Юннати утримують і розводять спортивних
та декоративних голубів, беруть участь у націо-
нальних та міжнародних виставках.

Проблема енергоефективності, раціонального
використання ресурсів та найбільш ефективних
шляхів зменшення викидів парникових газів,
а, отже, і боротьби з глобальним потеплінням,
постійно в полі зору юних екологів.

Екологи-практики розповіли Віктору Федо -
ро вичу, зокрема, про озеленення териконів на
Донеччині.

Великою різноманітністю порід кроликів мо -
жу ть пишатися натуралісти України. На наших
фер мах їх понад 100. Юннати вирощують і справ -
ж  ніх велетнів, і мініатюрних кроликів. 

Окрасою наших навчальних закладів в будь-
яку пору року є квіти. Прекрасну можливість пізна -
ти секрети вирощування квітів, мистецтва флорис -
тики та фітодизайну ми має мо у творчих учнів -
ських об’єднаннях квітникарства, флористики,
аран жування та фітодизайну.

З давніх часів люди бережливо ставилися до
лісів, але з часом постало питання про збере-
ження та примноження лісових насаджень. У ви -
рішенні цього питання на допо могу працівникам
лісового господарства України сьогодні прийшли
453 учнівські лісництва.

Сучасний світ глибоко стурбован ий нестачею
продовольства в бага тьох країнах. 7 1
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НАУ КО ВОХУ ДОЖ НІЙ ЖУР НАЛ
ДЛЯ ДІ ТЕЙ ТА ЮН АЦ ТВА

Ви хо дить з 1995 р.

ЧИ ТАЙ ТЕ В НО МЕ РІ:

  1     Є. БОЙКО І Всеукраїнська виставка-звіт
юних натуралістів «Країна юних майстрів»

 3     К. ТРАЧУК Наш чорний біль
 5     Т. ІЩЕНКО Ніколи не пізно простягнути

руку допомоги
  8     І. ЗЛОБІНА Нам — 85!
  9     М. ФЕДОРЧУК Гумус
 11    З. БЕРЕСТ ЕМ-технології — вибір 

ХХІ століття
12    П. ВАКУЛЮК Щедрість лісу
15    Є. БОЙКО Виростити ялинку — це круто
16    Про що я думаю в тиші

 18    Небезпечні карантинні організми
22   Т. ЛЮБАК Найкращі очищувачі повітря —

рослини
24   А. СКВОРЦОВА Вирощування орхідей
26   Айстра однорічна або китайська
28    О. НАДЄІНА Лишайники — найхитріші 

та наймудріші
 31    О. ПРЯДКО, Р. АРАП, З. БЕРЕСТ, 

О. БАЙДАШНІКОВ Збережем!

37    А. МЕЛЬНИЧУК Синиця блакитна — 
птах 2011 року

37    М. ОНАНКО Вісники весни вже на порозі!
39    Пам’яті видатного орнітолога 

Л. Смогоржевського
40    Л. СМОГОРЖЕВСЬКИЙ Чайка. Дрімлюга.

Деркач
44   Кіт та кролик — тварини 2011 року
46   Хто такі ізоподи?
47    Ю. ФУРМАНОВ Подол
48    С. ЗАДИРА Дрібні гризуни — мешканці лісу
50    Л. ШТУРМАК Штучний бонсай 

та декоративні дерева
54   Н. ГУРКІНА Собачий Рай
57    В. ПОПОВІЦЬКА Навіки замерзлий,

нетанучий лід…
58    С. ЖЕСТЕРЬОВ Психогігієна психічного

здоров’я
62   А. ЗЕНЮК Продукти харчування, пам’ять,

характер
63   М. МАКАРЕНКО Золотий лимон
68    В. ЖЕСТЕРЬОВА Історія солоного тіста
    Кросворди Цікавинки Гумор

На 1 стор. об кла дин ки:

ДРОМАДЕР ЧИ БАКТРІАН?
З’ясувати, хто зображений
на обкладинці, складно.
Треба бачити, скільки горбів
у цього верблюда. Якщо
один горб, то це уродже-
нець аравійських пустель,
дромадер. Якщо два горба,
то це — бактріан. Бактріани
живуть і в Африці, і в Азії.
В м. Ахтубинську (Астрахан -
ська обл., Росія) встанов-
ле ний пам’ятник двом бак -
тріа нам Машці та Мишкові,
які служили у бойовій обслу -
зі командира гармати сер -
жан та Григорія Нестерова.
З бойової гармати, яку тягли
за собою ці верблюди, було
дано один із перших залпів
по Рейхстагу.

№ 1 (69), 2011



Чи знаєш ти, світе, 
Як сиво ридає полин, 
Як тяжко, як тужно 
Моєму народу болить!..

Б. ОЛІЙНИК

Чорнобиль. . . Чорний, гіркий біль
нашої землі. Довічна печаль і скор-
бота. Страшна трагедія, що сталася
26 квітня 1986 року. Вибух на атом-
ній електростанції. Величезні неви -
димі хмари радіації, що попливли
над ще квітучою землею, отруюючи
все довкола: воду, землю, повітря. . .

Чорнобиль. . . Спочатку так імену -
валося давнє поселення, потім —
міс то, а згодом — електростанція.
Наз ва ця, Чорнобиль, походить від
назви різновиду гіркого полину.

Чорнобиль — це невеликий ра -
йонний центр, що знаходиться в
130 км від Києва. В історію Чорно -
биль увійшов назавжди як місто,
що дало назву одній із найбільших
екологічних катастроф ХХ ст.

Як грізне попередження, була
по слана нам зірка Полин. Та мало
хто знав тоді, що у Біблії говориться
про полин і пов’язану з ним страшну

катастрофу: «. . . засурмив третій
Янгол,— і велика зоря спала з неба,
палаючи, як смолоскип. І спала во -
на на третину річок та водні джере -
ла. І ймення зорі тієї Полин.. . І стала
третина води, як полин, і багато
лю дей повмирало з води, бо згіркла
вона». Так, на жаль, і сталося. З того
часу місяць квітень завжди пов’я -
зується зі словом чорнобиль, бо
щороку 26 числа ми згадуємо про
цю біду, про зболену весну 1986 р.

Для України, для всіх, хто при-
четний до трагедії, життя поділено
на дві частини — до і після: до
26 квіт ня 1986 р. і після нього. Цим
частинам народ вже дав назву —
два кольори часу. В одну мить білий
світ став чорним.

. . . А ще вчора ніщо не віщувало
біду. Був чудовий весняний день.
Ясно світило сонце. Сяяло блакиттю
чисте і високе небо. Радісно співали
птахи. Ніжні пахощі зелені і квітів
заливали все довкола. І тихо несла
свої води річка Прип’ять.

І раптом. . . Коли вся Україна спа -
ла безтурботним сном, пролунав
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вибух. І над четвертим реактором
Чорнобильської атомної електро-
станції велетенське полум’я неспо-
дівано розірвало темряву ночі. З руїн
реактора вирвалися стовп зловіс-
ного вогню, уламки труб, арматури,
палаючих шматків графіту, обпале-
ний бетон. Страшне пекло смертель -
ного атому, що вирвався з-під конт-
ролю, пожирало всіх і все довкола.
Тієї ж миті остаточно закінчилась
ера «мирного атому». І наша земля
вже стала не та, і вода, і повітря.
Все стало вороже, небезпечне. Нав -
коло смерть. Без кольору, без запаху,
без смаку. Невидима смерть. І цим
ще страшніша.

У диявольському страшному вог -
ні Чорнобиля згоріли не лише хибні
уявлення про перемогу над силами
природи. Тут перетворилися на по -
піл людські долі, мрії, сподівання
на щастя, світлі плани на майбутнє.
У числі жертв Чорнобиля — пожеж-
ники й ліквідатори, працівники
стан ції, жителі радіаційно забрудне -
них населених пунктів, вся Україна
і весь світ. Чорна біда зігнала із об-
житих місць тисячі й тисячі людей.
Вони покинули надбане майно, за-
лишили рідні домівки, могили своїх
предків.

Першими до бою з непокірним
реак тором стали молоді пожежники
Володимир Правик, Віктор Кибенок,
Микола Вашук, Василь Ігнатенко,
Микола Титенок, Володимир Тишу -
ра.. . Вони першими ступили у небез -
печну зону. Вони першими кинулися
у зловісний вогонь, у небезпеку, за-
кривши собою не тільки близьких
своїх, а й усіх нас. І пішли у безсмер -
тя. А тим, хто вижив, хвороби й досі
нагадують про аварію. Герої Чорно -
биля відомі всьому світові. Їх подвиг
здивував людство. В гіркій печалі
і шанобі ми низько схиляємо голови

перед їх мужністю і героїзмом. Віч -
на слава і пам’ять вам, безстрашні,
низький уклін від врятованого на-
роду, від усіх людей світу.

Скільки б не минуло років, Чор -
нобиль завжди буде ятрити наші
ду ші чорним вогнищем скорботи. 

А зболена Чорнобильська земля
ди ча віє й досі. В наших серцях
вічно житиме пам’ять про безстраш-
них героїв-рятівників, які, не шко-
дуючи ні сил, ні свого життя, викона -
ли присягу на вірність народу Украї -
ни. І пішли у безсмертя.

Минає чверть століття від дня
жахливої трагедії, від тої миті, що
наг ло вторглася у наше життя. Сум -
ний ювілей. Трагічний. Адже Чорно -
биль залишається незагойною ра -
ною нашої землі, великою націо-
нальною катастрофою. І чим більше
проходить часу після цієї трагедії,
тим страшнішими є її наслідки.

І цього року, погідного квітневого
дня, теж сумно залунають церковні
дзвони. А ми запалимо свічі скор-
боти. Щоб пам’ятати тих, хто захи-
стив нас і нашу землю ціною влас-
ного життя. І хай ці поминальні
свіч ки стануть свічками надії, віри.
Ми будемо жити! І ніколи більше
не допустимо нових чорнобилів,
не завдамо рідній землі страждань
і мук.

Чорнобиль — останнє поперед-
ження людству. Будьмо пильні! Ми
не маємо права на помилку. За на -
ми — життя або смерть наших дітей,
онуків. За нами — буйне цвітіння
за ко сиченої барвінком і рястом ма-
тінки-землі або її знищення, страш-
ний вир чорного атому, дим і по-
пелище. 

Катерина ТРАЧУК, 
Слобідко-Охрімовецька ЗОШ І–ІІІ ст.

Віньковецького району
Хмельницької області4



З 2000 року Green Cross Ukraine
разом з лікарями Житомирської
обласної дитячої лікарні реалізують
соціа льно- медичну програму, спря -
мовану на допомогу людям, які по-
страждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Один раз на місяць або квартал
бригада медиків Зеленого хреста
(Green Cross Ukraine) здійснює
планові виїзди у віддалені райони
Житомирської області з метою
обстеження та надання консультацій
місцевим жителям.

Так, під час візиту в Овруцький
ра йон (третя Чорнобильська зона)
команда Green Cross Ukraine приїха -
ла на чергове обстеження мешкан-
ців с. Шоломки Житомирської обла-
сті, де і познайомилася з багатодіт-
ною родиною Оксани Дуб. Її доньці
Христині (2 роки) поставлено діаг-
ноз: класична фенілкетонурія, від-
ставання у психічному та моторно-

му розвитку. Це важке спадкове за-
хворювання, яке вимагає постійного
спеціального обстеження та лікуван -
ня в медико-генетичних центрах.
Лі кар-генетик Галина Туркова пові-
домила нам, що згідно з висновком
лікарської комісії, зараз Христині
вже приписана інвалідність. Якщо
не лікувати це захворювання, розви -
вається глибока психічна інвалід-
ність. Дитина назавжди може втра-
тити можливість говорити, рухатися
і сприймати навколишній світ. Дів -
чинка потребує постійного нагляду,
їй необхідно приймати безліч ме-
дикаментів для підтримки здоров’я.

Крім Христини в Оксани та її
чо ловіка Миколи є ще двоє дітей:
Ан дрій (6 років) і Діма (4 роки).
Вся сім’я має статус постраждалих
від Чорнобильської катастрофи. Во -
ни проживають на забруднених те-
риторіях, які належать до тре тьої

Чорнобильській зо ни. Рі -
вень радіації перевірявся
тут 4 роки тому. Окса на та
її чоловік — безробітні. До
того ж Микола страждає на
епілепсію. Жінка сама на -
ма гається утримувати сім’ю.
Їй, як може, допомагає брат
Анатолій, який підробляє
у колгоспі і отримує за це
600 грн. на місяць. Всі вони
живуть разом у старому бу-
динку, де є тільки одна кім-
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ПРОСТЯГНУТИ
РУКУ ДОПОМОГИ



ната. Такі умови — не для життя.
Ми зрозуміли це відразу, як тільки
приїхали до них додому. Перше, що
не можна не помітити — це сум в
очах як ді тей, так і дорослих. І Green
Cross тут, щоб допомогти їм.

Ми приїхали для того, щоб від-
вести Оксану та її хвору дочку на
обстеження в Житомирську обласну
дитячу лікарню, яка знаходиться в
160 км від їхнього будинку. Сім’я
не може з матеріальних міркувань
до зволити собі самостійно добира-
тися туди і тому планові обстеження
дівчинки проводяться рідко.

Дитина була оглянута педіатром,
було взято аналіз крові, проведено
УЗД щитовидної залози, в результаті
якого діагностовано її збільшення
2-го ступеня. Це свідчить про дефі-
цит йоду в організмі дівчинки, та -
кож характерні ознаки зоба. За хво -
рювання викликане тривалим про-
живанням на території Жито мир -
ської області, що постраждала в ре-
зультаті Чорнобильської аварії. Після
консультації ендокрино лога Оксані
було рекомендовано зверну тися з
Христиною до Києва, в Інсти тут ен -
докринології та метаболізму ім. Комі -
саренка для проходження подаль-
ших консультацій і лікування. Дитя -
чий хірург Віталій Заремба (керів-
ник проекту ГКУ «Здоров’я для

май бутнього» в Житомирській обла-
сті) встановив діагноз підшкірно-
підслизового парапроктиту (інфек-
ційне захворювання, яке супровод-
жується гнійними процесами прямої
кишки).

«Організм Христини ослаблений,
не отримує достатню кількість ко-
рисних речовин і тому схильний
до різних захворювань. Вашій дити -
ні надано стаціонарне лікування.
Ми призначили Христині лікування,
надалі вона буде перебувати на дис-
пансерному обліку, щоб запобігти
рецидиву і хронізації»,— повідомив
хірург матері Христини після обсте -
ження.

У кожної людини своє життя, іс-
торія і доля. Чи можемо ми хоч
якось допомагати одине одному
і не бути байдужим до чужих про-
блем, аби повернути нужденним
людям радість і сміх?

Ми в Green Cross віримо в це.
Здійс нюючи нашу місію, ми допома -
гаємо людям і даємо їм шанс боро-
тися за своє життя. Завдяки міжна-
родній програмі SOCMED, люди
в Україні мають шанс на нове друге
життя. Завдяки донорам і спонсорам
зі Швейцарії, які надають нам до-
помогу в рамках проекту «Здоров’я
для майбутнього», за останні 5 років
під час планових виїздів було об-
стежено 9874 дітей, в Житомир -
ській обласній дитячій лікарні об-
стежено 5249 дітей та проліковано
1721 хворих.

«Дай Бог вам і вашим родинам
здо ров’я, сил і благополуччя». Таки -
ми словами Оксана Дуб попроща -
лася з нами після того, як ми привез -
ли її з маленькою Христиною до -
дому. 

Т. І. ІЩЕНКО,
координатор GCU6
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1 Переймаються цією проблемою
і юні натуралісти, про що йшлося
у бесіді з міністром ос ві ти і науки,
молоді та спорту Д. В. Та бачником.

Юннати бережуть та продовжу -
ють традиції українського народу.
В гуртках вони набувають практич-
них вмінь і навичок народних реме -
сел, таких як декоративних розпис,
лозоплетіння, плетіння з рогозу та
соломи, української народної вишив -
ки, керамічної іграшки, гончарства.
Чудову нагоду вивчати народні тра-
диції юннати мають під час етногра -
фічних експедицій.

Біологи-дослідники беруть участь
у спільних українсько-американ -
ських експериментах Національної
аерокосмічної адміністрації США
(NASA). Юннати разом з вченими
та космонавтами успішно викону -
ють освітні програми по досліджен -
ню рослин в космосі.

«Досліджуємо, пізнаємо, вивчаємо
та охороняємо навколишнє середо -
вище, біоценози, агроценози, все

те, що оточує нас щодня, щохвили-
ни»,— так охарактеризував натура-
лістичне дійство на виставці дирек -
тор Національного еколого-натура-
лістичного центру учнівської молоді,
провідного позашкільного закладу
України, Володимир Вербицький.
Для цього у нас є відповідна мате-
ріально-технічна база: укомплекто-
вані сучасним обладнанням навчаль-
ні кабінети та лабораторії, куточки
живої природи, зимові сади, навча -
льні тваринницькі бази, теплиці,
навчально-дослідні земельні ділянки,
дендрологічні шкілки, бібліотеки, му -
зеї хліба, школи декоративно-ужит-
кового мистецтва.

Для більш глибокого ознайомлен -
ня з діяльністю учнівських об’єднань
еколого-натуралістичного спряму-
вання відвідувачі виставки мали
мож  ливість оглянути експозицію,
де були представлені науково-дослід -
ницькі проекти, квіткові та декора-
тивні рослини та роботи декоратив -
но-ужиткового мистецтва (керамічні,
гончарні, плетені з лози вироби).
Неаби який інтерес відвіду вачів ви-
кликали живі експонати — представ -
ники тваринного світу: кроликі, не-
звичайні породи курей, граціозні
голуби, нутрії, бабак.

Увазі відвідувачів було запропо-
новано виставку методичних напра -
цювань: програми роботи творчих
учнівських об’єднань, тематика та
методика проведення досліджень
з біології, екології, сільського та лі-
сового господарств, сценарії різно-
манітних еколого-натуралістичних
заходів з учнівською молоддю, ме-
тодичні рекомендації з питань ор-
ганізації еколого-натуралістичної
роботи з учнями тощо.

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-ЗВІТ
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Серед учасників першої Всеук -
раїнської виставки-звіту дитячої
твор чості «Країна юних майстрів»
були вихованці позашкільних на-
вчальних закладів еколого-натура-
лістичного профілю, учні загально -
освітніх шкіл, студенти вищих на-
вчальних закладів — переможці та
лауреати обласних, всеукраїнських
і міжнародних конкурсів, олімпіад,
фестивалів, змагань. Учасники роз-
крили зміст діяльності позашкільних
навчальних закладів, представили
свої творчі здобутки в сфері науко-
во-дослідницької роботи. Відвідувачі
виставки, за бажанням, могли взяти
участь у роботі майстер-класів з фло-
ристики, фітодизайну чи лозопле-
тіння, одержати вичерпні відповіді
на актуальні питання.

Є. О. БОЙКО,
методист НЕНЦ 

Шановний читачу!
Сподіваємось, що матеріали, надруковані

у журналі, зацікавлять тебе. Ми б хотіли
дізнатись, що ти думаєш про «Парос ток»?

Будемо дуже вдячні, якщо ти, твої друзі 
чи батьки надішлють на нашу адресу 
свої пропозиції, висловлять побажання
щодо змісту та оформлення журналу.

Запрошуємо тебе 
до співробітництва. 

Твої роздуми,
спостереження, невеликі 

оповідання, замальовки,
вірші, малюнки чи якісні

фотографії зроблять «Паросток» 
більш змістовним та цікавим.

НАМ — 85!
Наш юннатський ювілей —
Свято тих усіх дітей,
Що шанують світ тварин, 
Захищають світ рослин,
Любять квіти і птахів,
В зоопарку — хижаків,
І у цирку, і в Сахарі,
Де безкровнії сафарі*.
Так юннати-школярі
Служать матері-Землі,
Щоб цвіли сади і квіти,
Щоб були веселі діти,
Щоб теклі чистіші води,
Лагіднішала погода,
А природа розквітала
І людей оздоровляла.

Ілла ЗЛОБІНА,
заслужений працівник культури

* С а ф а р і (араб.) — мислівська експедиція.
Безкровне поювання може бути з фотоап-
паратом.
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Дуже часто в суспільстві можна по-
чути розмови або навіть сперечання
про багатство рідного краю — зем -
лю. Ми з вами постійно оперуємо
словами: «родючість ґрунту», «чорно -
земи» або порівняннями: «та в моєї
бабусі найкраща земля», «а в мене
яб лука як дині, а дині як гарбузи». . .
Це все добре, але що ж зумовлює
ро дючість ґрунту? Що є основним
компонентом в його плодоносній
структурі? Завдяки чому чорноземи
такі родючі? Так, кожен з вас чув
це слово «гумус», але можу поспере -
чатися, що не кожен знає його зна-
чення. Отже, гумус!

Гумус — (lat. H u m u s — земля)
органічні речовини ґрунту, представ -
лені сукупністю органічних речовин
кислотної природи, які виникли
під час руйнування відмерлих ор-
ганізмів. 

Гумус — це органічна речовина,
до складу якої входять поживні ре -
чо вини, доступні для рослин. Гумус
складає до 90% всієї органічної ча-
стини ґрунту.

Гумус є продуктом життєдіяльнос -
ті ґрунтових організмів, в тому чис -
лі дощових червів. Самі рослини
не можуть безпосередньо перероб-
ляти гумусні речовини. Тому «готу -
ють» (розкладають) гумус інші ор-
ганізми. 

Чорнозем — це найродючіший
ґрунт (а в нас його 50% світового
запасу), який містить 20—30 см за-
лягання родючого горизонту, нашо -

го з вами гумусу. Так, саме завдяки
високому вмісту гумусу він і зветься
чорноземом, бо гумус має темний
(чорний) колір. Чорноземи утворю -
ються в помірно вологому або по-
сушливому кліматі. Тож не дивно,
що основне розташування чорнозе -
мів — Лісостеп та Степ. 

Йдемо далі. Нам стало відомо
по ходження чорнозему, тепер треба
розібратися, як же все-таки утворює -
ться гумус. Це дуже просто.

Знову будемо користуватися до-
помогою чорнозему. Оскіль ки він
«живе» в Степу та Лі со степу, то ос-
новну складову в створенні його
гумусу беруть рослинні рештки
саме сте пових та лісостепових
(місцевих) рослин. Є ще
тваринні решт ки, але, як
правило, основу
о р г а н і ч н и х
решток скла-
дають рослини.
По закін чен ні вегетації (закін-
чення рос ту та розвитку рослини)
наземна частина багаторічників від-
мирає, а  у однорічних рос лин і ко-
ренева система, са ме вона й стане
майбутнім ро  дю чим горизонтом.
Але просто так нічого не буває, ось
тут для переробки органічних реш-
ток з’являються ґрунтові мікроорга-
нізми, ґрунтові гриби та круглі
черви (дощові). Саме це «дійство»
носить назву гумі фікація. Бактерії,
гриби, мікроорга  нізми, які розкла-
дають рештки для забезпечення
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себе поживними речовинами, разом
з цим роблять найвищу «послугу»
майбутньому гумусу, а потім і чорно -
зему. Звичайно цей процес прохо-
дить у зволоженому ґрун ті і при
наяв ності доступу кис ню. Про чер -
в’я ків ви знаєте не мен ше за мене.
Я впевнений, що всі бачили їх після
зливи. Ба га то хто з вас ловив на
них рибу або просто роздивлявся,
але ваш досвід дає уяв лення про
одного з «дру зів» нашого гумусу.
Саме дощові черви під час живлення
рослинними рештками перепус-
кають їх через свою травну систему
і виводять назовні вже готовий, пе-
ремішаний ґрунт.

Тепер ми знаємо, як утворився
гумус та чому так називаються чор-
ноземи. Залишилось з’ясувати, чому
ж у гумусі така сила і що то за по-
живні елементи та й ще доступні
для рослин?! 

Рослині, як і людині, всякому жи -
вому організму потрібні елементи
жив лення, просто кажучи — харчі.
От саме гумус і є своєрідним хлібом
для рослин. Зараз ви зрозумієте чому.

У гумусі зосереджені всі необхідні
елементи для життєзабезпечення
рослинних потреб. Це робить його
незамінним компонентом живлення
рослини.

Отже, до складу гумусу входять
макро елементи — азот, фосфор, ка -
лій, а також мікроелементи — хела-
ти, зольні елементи, сполуки різних
елементів, залізо, цинк, кальцій,
мідь та інші. 

Всі ці елементи отримуються з гу -
мусу рослинами при розчиненні в
природних розчинниках (вода та
лу ги). Ми вже знаємо, що гумус —
це, в першу чергу, продукт хімічний,
органо-хімічний, який має кислотну
природу. Розділяють 3 групи гумус-
них кислот: 

1.   Гумінові кислоти — розчиняють-
ся в лугах.
2.   Фульвокислоти — розчиняються
в воді, кислотах та лугах.
3.   Гіматомеланові кислоти — роз-
чиняються в спиртах (етанол).

Існує ще така органічна речови-
на, як гумін. Гумін не розчинний
в органічних розчинниках, але вхо-
дить до складу гумусу. Ви здогада-
лись, що доступним для рослин
його робить дощова вода. Бо саме
вона є тим природним розчинни-
ком і може ставати, в залежності
від рН ґрунту як кислотним, так
і лужним середовищем.

Ґрунти нашої Батьківщини по-
требують пильного догляду. А в ба-
гатьох випадках і допомоги. Як не
дивно, але сама людина є одним
з найстрашніших чинників знищен -
ня ґрунту. Вона бездумно ставиться
до використання ґрунту, не дотри-
муючись простих правил обробітку,
нехтуючи системами землеробства
та веденням науковообґрунтованих
сівозмін, використовуючи непра-
вильну меліорацію, вщент розо-
рюючи структуру ґрунту. Не дивно,
що в нас кожен рік майже 100 тис. га
ґрунтів виявляються непридатними
для користування. Неправильна
діяль ність використання ґрунту при-
зводить до його засолення та вис-
наження.

Часи йдуть. Змінюються госпо-
дарі, потреби господарств, системи
обробітку, вимоги до культур.
Змінюється й ґрунт. Не завжди до
кращого. 

Рослина живе за рахунок землі!
Тварини — за рахунок рослин! Я і ви —
за рахунок і тих, і інших. Відчуваєте,
що всі ми тут — завдяки нашій щедрій
землі? Пам’ятаймо про це!

Михайло ФЕДОРЧУК,
методист НЕНЦ10



Як що вас не по ко їть дум ка, як від -
но  ви ти пло дю чість зе млі, ви ро зу -
мі є   те, що «ве ли ка хі мія» — то ве -
лика бі да, ЕМ тех но ло гії са ме для
вас. Тож да вай те знай оми ти ся
з «Емоч ка ми» — так ла ска во на зи -
ва ють ЕМ (Ефек тив ні Мі кро ор га -
ніз  ми) у Клу бах Ор га ніч но го Зе м -
ле  роб ства. 

По хо дять ЕМ з Япо нії. Кра ї на ця,
як ви зна є те, до во лі ма лень ка, зе м лі,
на якій мож на ви ро щу ва ти сіль сь  ко-
гос по дар сь ку про дук цію, та кож ма -
ло, і з ча сом, від за стос у ван  ня хі -
міч  них доб рив та отру то хі мі ка тів,
во  на по ча ла де гра ду ва ти. Вро жаї
ско  ро ти лись. Японсь кі вче ні шу ка -
ли ви хід із цьо го ста но  ви ща, і од -
но  му з них по ща сти ло нат ра пи ти
на вір ний шлях. За раз ЕМ за сто со -
ву  ють не тіль ки на їх бать ків щи ні,
а й у ба гатьох кра ї нах сві ту.

У роз чи ні, який по ста вляє япон -
сь ка кор по ра ція, ЕМ зна хо дять ся
у не ак тив но му ста ні, во ни ні би
сплять. Ко ли ж їх роз бу ди ти, одер -
жи мо роз чин ЕМfА. Ак ти во ва ні мік -
ро ор га ніз ми мо жуть ба га то чо го:

від но ви ти пло дю чість зе млі, по тур -
бу ва тись про здо ров’я ро слин, до -
по мог ти виконати май же усі ро -
боти в оселі. 

Вес ня ні тур бо ти са дів ни ків та
го род ни ків осьfось на ко тять ся незу -
 пин ною хви лею, і доб ре в цей час
зга да ти про чу до дій ний розчин
(100 г ЕМfА на 10 л во ди), бо по -
ли ті ним гряд ки, а по тім при кри ті
ли стям, тра вою чи ін шою ор га ні -
кою ша ром 10—15 см, ві дро джу ю -
ть ся на очах. Зе мля роз пу шу єть ся,
а до що ві чер ви за люб ки в ній осе -
ля ють ся. На та кій під го то вле ній
гряд ці на сін ня ово чів та кві тів друж -
но зій де, на ній доб ре бу де ро сти
роз са да. Але ні чо го над при род ного
не від бу ло ся — це мі кро ор га ніз ми
швид ко пе ре ро би ли ор га ні ку, а рос -
ли ни, зра дів ши, що їм да ли смач ну
їжу, ви ро сли таки ми, яки ми й ма -
ли бу ти. 

У роз чи ні ЕМfА (1мл на 1 л води)
за мо чу ють на сін ня пе ред по садкою,
а по тім по ли ва ють та об прис ку ють
роз са ду (1 ст. лож ка на 10 л во ди).
Та ким же роз чи ном мож на побриз -
 ка ти са до ві су ни ці та ін ші рос ли ни
на ді лян ці, про ли ти ка на вки між
рос ли на ми на гряд ці. Тіль ки не
мож на по ли ва ти щой но ви са дже ну
роз са ду, бо мі кро ор га ніз ми, по тра -
пив ши у рос ли ну че рез трав мо ва -
ні ко рін ці, не роз бе руть ся і пе ре -
ро б лять її на біо гу мус. 

Пі сля об роб ки ЕМfпре па ра та ми, 11
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пі дви щу єть ся стій кість ро слин до
при мо роз ків, до хво роб, пло ди виз -
рі ва ють ско рі ше, пло до но сить рос -
ли на дов ше, а пло ди ста ють смач -
ні ши ми, та й збе рі га ють ся дов ше.
А ще зав дя ки ЕМ ви во дять ся ра діо -
ну клі ди та со лі важ ких ме та лів, що
теж, зго дь те ся, для нас ва жли во.

Це — на гряд ці, а вдо ма? Виявляє -
ть ся, роз чи ном ЕМfА, ро зве де ним
у во ді, ми ють скло і дзер ка ла, фар -
бо ва ні та по лі ро ва ні по верх ні, роб -
лять во ло ге при би ран ня та чи с тять
м’які ме блі, а та кож ми ють хо  ло -
диль ник, га зо ву пли ту, мі кро х ви -
льо ву піч, ках лі, взут тя, ка на лі за -
цію. Як що хо че те швид ко й гар но
від ми ти під ло гу, у во ду для миття
влий те кіль ка сто ло вих ло жок пре -
па ра ту. Та кож «емоч ки» здат ні ви -
да ли ти за пах ко тів — прот ріть міс -
це «во ле вия влен ня» ва шо го ву са то -
го зво ло же ною губ кою із не ве ли -
кою кіль кі стю пре па ра ту ЕМfА.
Мож на до да ти при близ но лож ку
пре па рату в ко тя чий ту ал ет та ли -
ши ти йо  го на ніч, щоб «емоч ки»
змо гли по діяти. Во ни на віть у пран -
ні до по ма га ють! На да чі, у ву лич -
ний туа л ет, час від ча су ви ли ва ють
роз чин ЕМfА, щоб нейтралізувати
неприємний запах.

А ще є ЕМfбо ка ші — це ЕМ, які
одер жа ли ме ля су та пше нич ні ви -
сів  ки. Во ни ду же зруч ні в ро бо ті,
бо ни ми по си па ють, а не по ли  ва -
ють. Роз си па ють на гряд ках, а потім
за гор та ють у ґрунт, під го до ву ють
до маш ні кві ти та до маш ніх тва рин,
осо бли во їх по лю бля ють ку ри.
ЕМfбо ка ші пе ре ро бля ють до маш ні
ор га ніч ні від хо ди, і ви одер жу єте
цін не доб ри во! Окрім цьо го, ЕМ-
по рош ком чи стять не тіль ки во ду,
а й зу би. З ЕМfтру бо чок мож на зро -
би ти лі ку валь ний бра слет. Фан та -
сти ка! Але ж ді ють. 

Зоя БЕ РЕСТ

Що нам дає ліс? Найкоротше мож -
на сказати так: із лісом пов’язана
доля кожного з нас. Усі ми, по-своє-
му,— господарі лісу, бо користуємося
йо го плодами.

Вчені підрахували, що для задово -
лення різноманітних потреб сучас-
ній людині впродовж життя необ -
хідно майже триста дерев!

Ліс — наймогутніший тип рос-
линного покриву, основний компо -
нент біосфери. Він регулює темпера -
туру: знижує її влітку на кілька гра-
дусів, а взимку підвищує. На залісе-
них територіях випадає на 5—15%
більше атмосферних опадів, ніж на
безлісих. Ліс нагромаджує сонячну
енергію, а завдяки фітонцидам повіт -
ря в ньому практично стерильне.

Один гектар лісу поглинає за
рік вуглекислий газ з 18 мільйонів
кубометрів повітря та відфільтровує
до 62 тонн пилу та газів. Недарма
ліс називають легенями планети.
Ліс — велика фаб рика кисню. Одна
стигла сосна «виробляє» кисень, не-
обхідний для жит тя трьох людей.

Неоціненна допомога лісу в сіль-
ському господарстві. Він не тільки
накопичує вологу, а й знижує швид-
кість вітру, тому на прилеглих полях
зменшується випаровування. Родючі
землі надійно захищені від руйну-
вання.

Ліс дає сировину для деревооб -
робної, меблевої, будівельної, папе -
рової, целюлозної та хімічної про-
мисловості. З деревини добувають
технічний спирт, глюкозу, оцтову
кислоту, каучук та ще багато чого
цінного, а з відходів — патоку, дьо-
готь, вугілля. Крім того, ліс дарує
нам ліки, пригощає смачними яго-
дами, грибами. . . Всього не пере-
лічити!

Ліс стоїть на заваді «парниковому
ефекту». Вчені вже давно почали



звертати увагу на небажане потеп-
ління клімату на планеті, що загро-
жує катастрофічними наслідками.
Одна з причин — надмірна концент -
рація в атмосфері вуглекислого газу.
Це зумовлено, передусім, розвитком
промисловості: спалюється чимраз
більше вугілля та нафти, а продукти
згоряння дедалі помітніше забруд-
нюють повітря. Водночас зросли
темпи вирубування лісів, що погли -
нають вуглець і виділяють кисень.

По-новому подивитися на зна-
чення лісу не лише для життя людей,
а й для самого існування планети,
спонукала проведена в японському
місті Кіото міжнародна конференція.
Дідусь неодмінно згадує про неї,
коли приходить до нас у школу на

зустрічі з юними шанувальниками
лісу. Особливе значення мають ліси
у формуванні клімату, зв’язуючи
46% світового запасу вуглецю. Висно -
вок незаперечний: більше лісу —
здоровіше довкілля.

Ліс оберігає нас від багатьох бід.
Ще одна загроза, від якої захищає
ліс,— промислове забруднення. Ліс —
природний фільтр, який охороняє
грунти й грунтові води від шкідли-
вих викидів промислових підпри-
ємств. Я просто перелякався, ді-
знавшись, скільки пилу в повітрі.
На один гектар лісу щороку його
випадає від 45 до 70 тонн! Уявляєте?
І там, де лісу немає, ми цим пилом
дихаємо. А шкідливі речовини, що
містяться в ньому, потрапляють до
нашого організму разом із водою
та їжею.

З’ясувалося, що отруйні викиди
в атмосферу небезпечні не лише
для людей, а й для самих дерев.
Ліси не витримують надто великого
навантаження і починають відми-
рати. Це загрожує екологічними ка-
тастрофами: ослаблений ліс не спро-
можний захиститися від наступу
шкідливих комах. Саме це й сталося
зі смерековими лісами Карпат. З ве-
ликими труднощами лісівники від-
новлюють гірські ліси в Карпатах,
рекультивуючи ґрунт, створюючи
там стійкіші змішані деревостани.

В Україні близько половини пло -
щі лісонасаджень становлять захисні
ліси. В охоронних смугах навколо
промислових об’єктів ліси захища -
ють нас від шкідливих викидів в ат-
мосферу. Не менш важливі й чис-
ленні водоохоронні ліси біля витоків
чи на берегах річок та озер. Це на-
дійна перепона для зсувів. Ліси за-
хищають грунти від водної та віт-
рової ерозії. Запобігають ліси ла-
винам і зсувам у горах, підтримують
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мікроклімат та бальнеологічні вла-
стивості оздоровниць. Послаблюють
силу вітру, захищаючи населені
пункти й ріллю. Прикрашають ланд-
шафт і милують око в місцях від-
починку. Навіть найменші вкрап-
лення лісу, розкидані серед полів,
чи група дерев поміж сільськогос-
подарських угідь, стають місцем
гніздування птахів, а це — охорона
від шкідливих комах.

Ліс — це, в певному розумін -
ні, фаб рика, яка виробляє деревину
й десятки інших продуктів, еколо-
гічно найчистіша фабрика у світі.

От скажіть, будь ласка, з чого
утво рюється деревина? Звісно, дере -
вину дає ліс, але що необхідно для
її появи? Цей досконалий продукт
спільної діяльності природи й лісів -
ників утворюється з сонячної енергії,
вуглецю, води та мінеральних спо-
лук ґрунту, які постійно перебувають
у кругообігу матерії. Годі й уявити
собі екологічно чистішу прод укцію!

Чи тільки деревину дають нам
ліси? Упродовж багатьох століть ве-
ликим захопленням українців є
грибне «полювання». Боровик, бабка,
лисичка, маслюк, підосичник, опе -
ньок — найпопулярніші серед грибів.
Щорічно збирають їх тисячі тонн,
частину експортують. Іншим лісо-
вим продуктом є чорниці. Це смачна
й дуже корисна ягода, улюблениця
багатьох.

Дехто називає ліс «зеленою ап-
текою», і це дуже слушно. Траво -
знав ство віддавна було нашою на-
родною традицією, воно визнається
й науковою медициною. У лісі росте
дуже багато лікарських трав. Але
виявляється, що краще вивчено вла-
стивості тропічних рослин, аніж
тих, які ми збираємо. Хто знає, чи
не зберегла природа для нинішнього
покоління засоби від невиліковних

хвороб, таких як СНІД або рак. . .
У лісовому повітрі в 50—70 разів
менше хвороботворних організмів,
ніж у повітрі міст. Це завдяки ефір-
ним оліям, які виділяють дерева,
переважно шпилькові. Як уже дове-
дено науковцями, до складу цих
олій входять близько 1500 хімічних
сполук, які або вбивають бактерії,
або діють як заспокійливі чи проти -
запальні засоби. Розділ медицини,
який займається лікуванням за до-
помогою ефірних олій лісових
дерев, має назву аромотерапія. Серед
найпопулярніших — олії із сосни
та ялівця.

Упродовж багатьох років добу-
вали з дерев живицю і виробляли
з неї каніфоль та скипидар. 

Деревина, трав’янисті продукти,
свіже повітря, захист від стихійних
лих, фабрика кисню, натхнення
для поетів та художників, місце від-
починку — це тільки частинка благ,
що дає ліс. Чи можна визначити,
скільки коштують ліси?

Над цим запитанням працюють
науковці багатьох країн. Проте вся
їхня робота зводиться до того, що
значення і вартість здійснюваних
лісами функцій з кожним розра-
хунком зростають. Але хіба можна
чимось виміряти благотворний
вплив лісу на людське здоров’я, оці-
нити його красу?

Ми всі — власники лісу. А лісів-
ники опікуються лісами від імені
суспільства, дбають про збереження
і примноження їх багатств для нас
і наших нащадків.

Підготував П. Г. ВАКУЛЮК14



Виростити ялинку —
це круто

Ялинка — пухнаста, з зеленими гілочками, що не
змі нюють свого кольору ні взимку, ні влітку,
невелич кого зросту. Справжня лісова красуня!
Хочеться постійно милуватися стрункою ялиною.
Тож посади і вирости її в себе у дворі, біля
будинку. 

Все починається із підготовки насіння.
На сіння в шишках дозріває наприкінці літа,
і восе ни його краще висівати свіжозібраним.
Насіння збирати слід лише із самостійно роз-
критих стиглих шишок. 

У пухкий родючий ґрунт додайте землі з-під лісових хвойних
дерев. Насіння посадіть на глибину 0,5 см, якщо глибше, то насіння може
не зійти. Цю роботу слід виконати в кінці літа — на початку осені, коли
починає жовтіти листя. Місце має бути в тіні.

У лісі ялини зазвичай ростуть під лісовим покривом. Можна на ді лян -
ці розмістити контейнер, закопати в землю. Важливо підтримувати
вологість ґрунту до появи сходів і, звичайно, поливати їх при посушливій
погоді. В контейнері має бути багато отворів (дірок), щоб надлишки во -
логи ішли в землю, бо ялинкові корінці при надлишку вологи загни вають.
До весни насіння промерзає разом із землею або, іншими словами, стра-
тифікується. Можна це зробити і в холодильнику, але справж ні красуні-
ялини потребують справжніх природних морозів. Весною слід знищувати
бур’яни і слідкувати за сходами. Густі сходи потрібно прорідити, і знову-
таки — знищуйте бур’яни. До осені сіянці виростають до 10—12 см. У лісо -
розсадниках ялинки можна розмножувати живцюванням з метою збереження
спадкових декоративних якостей материн ського дерева. Найкраще ялини
укорінюються здерев’янілими живцями. Їх беруть із верхівкових бічних
пагонів усередині крони, бажано із північного боку і у похмуру погоду.
Можна це робити і у жаркий літній день, але тоді береться молодий, не
здерев’янілий пагін. Його слід брати з верхівки або з кінця лапи. Живець
краще не зрізати, а обривати зі смужкою кори, котру злегка підрізати,
якщо відірвався дуже довгий хвостик.

Субстрат для пророщення живця — торф, пісок, листяна земля в рів -
них пропорціях. Живці повинні укорінюватися в тепличках при високій
вологості. За день їх зволожують 5—6 разів, розприскуючи воду туманом.
Парничок притінюють так, щоб було не дуже яскраво і не дуже темно.
Ялинка погано адаптується в кімнатних умовах, краще посадити її у дворі
будинку або саду. Хвойні рослини прикрасять твій двір у різні пори року.
Вперед! До роботи, юний господарю!

Євгенія БОЙКО,
методист НЕНЦ 15
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Коли я слухаю тишу
Коли я слухаю тишу, на душі стає
легко. Мені тоді затишно і мило.
Я дуже люблю тишу. Люблю самот -
ність. Мені подобається, коли нав -
коло не бігають, не шумлять, коли
не чути гуркоту тракторів, криків
людей, постійного гамору від до-
машніх тварин. . .

Не люблю перерви у школі —
ду же шумно. Не люблю голосних
роз мов, сварок. Навіть, якщо сваря -
ться не на мене — терпіти не можу
і. . . боюся.

А найбільше боюся, коли сваря -
ться між собою тато з мамою. Мені
тоді хочеться затулити вуха доло-
нями, залізти під ковдру і згорнутися
там калачиком, як наша киця Мар -
кіза, щоб не чути, не бачити. . . Для

Цим розділом ми започат -
ковуємо публікування 
творів-мініатюр з теми
«Про що я думаю в тиші»
Автори даних робіт — 
учні 4—6-х класів, які
мають власне бачення
світу, часто романтичне,
поетичне, іноді навіть 
філософське, а в цілому —
всі вони дуже люблять
нашу Землю, природу, 
«рослинку і травинку» 
і хочуть поділитися цим 
зі своїми ровесниками.
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чого сварки, для чого погані, образ -
ливі слова? Кому потрібен шум
і крик?

Адже на світі є безліч приємних
речей. Є тиша і спокій. Є сонце, ліс
і мамина усмішка. Татові теплі доло -
ні й муркотіння нашої кішки. Надій -
ний друг і хороші, цікаві книжки
чи фільми. Коли тиша, можна почу -
ти найважливіші слова і сказати їх
рідним людям: «Я люблю вас всіх!
Татка, маму, бабусю, братика Олежи -
ка, кицьку Маркізу, песика Джека.
Люб лю вас, дерева у лісі, трави
у по лі, птиці у небі. Люблю тебе,
цілий світе!» А найбільше люблю
тишу. Хай живе тиша!. .

Уляна ДУРАЧ, учениця 5 класу
Морозівської ЗОШ І—ІІІ ст.

Дунаєвецького району
Хмельницької області

Тиша (оповідання)

Тиша.. . Мій слух не вловлює жодно -
го звуку. Здається, ніби час на хвиль-
ку зупинився, аби допомогти мені
насолодитися красою природи.

Тиша огортає мене. І в цей мо-
мент загострюються відчуття — я

бачу, ловлю кожен порух. Ледь по-
мітний вітерець кружляє в безмов-
нім хороводі міріадів тендітних сні-
жинок, які легенькою пеленою огор-
тають землю: кожну гілочку, кожен
камінчик. Ось одна опускається ме -
ні на долоню і, зігріта теплом, пе -
ре  творюється на дрібненьку сльо-
зинку, яка випромінює рожеве сяйво.

Тиша... Жоден звук не наважиться
тривожити цієї краси. Підіймаю го-
лову, і мій погляд потопає у блакиті.
Жодної хмаринки, жодної плями
на прозорому зимовому небі.

Тиша. . . Моя душа відпочиває.
Я відчуваю, як вона тягнеться у ви-
сокість. В такі моменти відчуваєш
своє єднання з природою, розумієш,
що ти невід’ємна її часточка. Я ніби
та безсмертна сніжинка-краплинка,
яка зникає, щоби знову відродитися.
А може я — легенький вітерець, що
кружляє у веселім хороводі малень-
ких сніжинок. Напевно, я — земля,
яка простягає своє змерзле тіло до
небесного серденька. Чи небесна
блакить, яка вкриває своїм прозо-
рим мереживом земну твердь. Хто
ж я? Я — маленький атом світу, я —
життя!

Тиша. . .
Денис МЕГЕЛЬ, 10 років, 5 клас

Кам’янець-Подільська
ЗОШ І—ІІІ ст. № 7



Вид завдає шкоди лісовим плодовим
породам дерев. В його харчовому
раціоні відмічено близько 250 видів
рослин. Найбільш вживаними є шов-
ковиця, клен американ ський, яблуня,
айва, груша, бузина, вишня, слива,
волоський горіх, виноград, хміль.

Гусені шкідника повністю об’їда -
ють листя на деревах, що приводить
до ослаблення та загибелі окремих
рослин.

Морфолого-біологічні 
особливості
Метелик — розмах крил 25—36 мм,
довжина тіла 9—15 мм. Крила біло -
сніжні, блискучі, у деяких особин
на передніх крилах темно-коричневі
цяточки. Голова, груди, ноги і черевце
вкриті білими волосками. Волоски
чорні з білим запиленням. Яйця ку-
лясті, гладенькі, з пласкою основою
0,5—0,6 мм, щойно відкладене —світ -
 ле, пізніше — сіре. Гусениці моло д -
шого віку від 1,5—2 мм, світло-жовті,
з чорною головою, старшого віку —
оксамитово-коричневого кольору.

Лялечка видовжено-яйцеподібної
форми, довжиною 10—15 мм, ко-
ричнева.

Американський білий метелик
розвивається у двох поколіннях.
В ок ремі роки може спостерігатися
поява колоній гусениць 1—3 віку
третього покоління. Відродження
метеликів із лялечок, які перезиму-
вали, починається у кінці квітня —
на початку травня, а літнього поко-
ління — в кінці липня — на початку
серпня. Відроджені імаго здатні пе-
релітати на відстані у декілька кіло-
метрів. Тривалість життя самок вес-
ною 2—11 днів, влітку — 6 днів,
сам ці живуть від 1 до 4 днів. Мете -
ли ки не живляться. Після спарю-
вання через 1—2 години самка по-
чинає відкладати яйця з нижньої
поверхні листка, прикріплюючи їх
секретом. Гусениця в період роз-
витку проходить в основному 7 віків.
Гніздо гусениць 1—2 віків охоплює
кілька листочків, обліплених паву-
тиною. У гусені 5 віку гніздо може
досягти розмірів 1—1,5 метрів.
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АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЛИЙ МЕТЕЛИК
INSECTA LIPIDOPTERA ARCTIIDAE

HYPHANTRIA CUNEA



Розвиток гусениці протікає в се-
редньому від 28 до 38 днів. Гусениці
виділяють павутину, якою обгор-
тають спочатку 1—3, а потім велику
кількість листків. Перед заляльку-
ванням гусениці активно пересу-
ваються в пошуках сховища (до 10
м і більше). У цей час вони можуть
заповзати в тару, пакувальний ма-
теріал, сільськогосподарську про-
дукцію. Перед залялькуванням ли-
чинки плетуть навколо себе рихлий
павутинний кокон.

Шкідник розповсюджується шля-
хом природних перельотів із серед -
ньою швидкістю 30—40 км на рік.
Основним шляхом розповсюдження
є транспортні засоби при переве-
зенні сільськогосподарської про-
дукції та промислових товарів, па-
кувальний матеріал, лісоматеріали.

Імаго шкідника виявляють візуа -
льно в процесі обстеження насад-
жень. Для цього уважно оглядають
окремі гілки і періодично струшують
їх. Потурбовані метелики злітають
і через 5—6 м сідають. Їх можна від-

ловлювати вночі на світло або на
УФ-пастку (ультрафіолет) при тем-
пературі повітря вищій 15 oС. Шкід -
ника можна відловити за допо могою
пасток зі статевими феромо нами.

Фітосанітарні заходи
Гілки з гніздами зрізують та спалю-
ють. На уражених деревах видаля -
ють мертву кору і обмазують вапном.
Застосовують 2—3-кратні обробки
гусениць 1—3 віків інсектицидами
з інтервалом 1—10 днів (карате, ді-
мілін, маврік, фосбецид та інші).

19



Морфолого-біологічні 
особливості
Імаго — жуки довжиною близько
6 мм з переважно блідим жовтува-
то-чорним забарвленням тіла. На
над крилах є поздовжні смуги з чор-
них крапок. Стегна смолянисто-чор -
ні або бліді, а по зовнішньому краю
обведені чорним. На крилах самок
є три симетричні смуги. Черевце
у са  мок більше, а вусики коротші, ніж
у самців. Черевце самця тупе, а сам -
ки — гостріше.

Личинки білі з коричневою го-
ловною капсулою, мають 3 віки. Ля -
лечки білі, яйця дрібні, жовтуваті.

З яєць на великій глибині на другий
рік відроджуються личинки. Весною
при температурі 11 oС личинки по-
чинають живитися коренями куку-
рудзи, об’їдаючи їх з периферійної
зони, що призводить до полягання
кукурудзи. Живлення триває близько
30 днів.

Перед заляльковуванням влашто -
вують колисочки на глибині до
20 см. Стадія лялечки триває 5—10
днів. Ос новна маса лялечок містить-
ся в по верхневому шарі ґрунту, але
іноді зустрічаються на глибині до
20 см. Відродження імаго спостері-
гається з III декади червня і збігає -20

ЗАХІДНИЙ КУКУРУДЗЯНИЙ ЖУК
DIABROTICA VIRGIFERA
VIRGIFERA LE CONTE
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ться з появою приймочок на моло-
дих качанах кукурудзи, якими жуки
живляться. Тривалість життя самки
становить 19—26 днів. За цей період
(до кінця серпня) вони встигають
відкласти в ґрунт до 500—1000 яєць. 

Репродуктивний період триває
10—15 днів. Основна маса яєць роз-
міщена при основі стебла на глиби -
ні до 15—20 см.

Імаго живляться листками, пил-
ком, пасмами та верхівками качанів.
В пошуках корму дорослі особини
перелітають на поля кукурудзи та
інших культур. На нові території
перелітають в основному самки. 

Встановлено, що перенесення
яєць і личинок жуків можливе з
тран спортом, залишками ґрунту,
який прилипає до насіння, знаряд-
дями праці. 

Статевозрілі жуки можуть мігру-
вати самос тійно, їх розповсюджен-
ню сприяє вітер.

Фітосанітарні заходи
Регулярні обстеження посівів куку-
рудзи візуально і за допомогою фе-
ромонних пасток.

Основними заходами боротьби
є обробки рослин пестицидами
про ти жуків (децис) та внесення
в ґрунт при сівбі гранульованих
препаратів проти личинок (фурадан,
дурсбан). Пастки для виявлення
жука розміщують на кукурудзяному
полі з розрахунку 1 пастка на 5 га,
в період цвітіння — на суцвіттях
кукурудзи, причому клейова поверх-
ня пастки і феромонна капсула
мають бути зовні. Пастку встанов-
люють на рівні качана. Для спосте-
реження за розвитком шкідника па-
стки встановлюють у його вогнищах
і стежать за появою жуків спочат -
ку щодня, а потім — 1 раз на 3—5
днів. 

Визначають західного кукуруд-
зяного жука за типовим малюнком
на крилах та за іншими морфоло-
гічними ознаками. 21



Ви до магазину? Збираєтесь прид -
ба ти зеленого друга на підвіконня
чи на підлогу? Тоді пам’ятайте, що
озеленювати приміщення варто, ке-
руючись як власними вподобаннями,
так і властивостями рослин, що при-
носять користь здоров’ю людини.

Життєвий простір людини наси -
чений пилом, токсинами, електро-
магнітними хвилями, різноманіт-
ними газами, аерозолями…Вочевидь,
нині, як ніколи, гостро постало пи-
тання створення сприятливого клі-
мату та затишку, потрібного для
життя людини. Досягають цього за
допомогою рослин, адже вони, як
і ми, намагаються вижити у склад -
ному просторі, що нас оточує.

Рослини у приміщеннях адаптую -
ться до впливу залізобетонних конс -
трукцій, побутової техніки, електро -
ніки та синтетичних матеріалів. Во-
ни не тільки самі пристосовуються
до цих умов, але й допомагають
нам, знешкоджуючи отруйні речови -
ни, що оточують нас. Це такі спо-
луки, як трихлоретилен (входить

до складу лаків, фарб і клеїв), фор-
мальдегід (наявний у килимах, меб-
лях), фенол (полімерні матеріали
й меблі, виготовлені з ДСП) та бен-
зол (міститься у пластику, синтетич -
них волокнах і детергентах). Деякі
з цих речовин зв’язуються цито-
плазмою клітин і стають неактивни -
ми. Інші перетворюються з токсич-
них на нетоксичні й використовую -
ться самими рослинами. А речовини,
що вміщують сірку (сульфур), коре -
невою системою рослин акумулюю-
ться в ґрунті. 

У лабораторії космічної агенції
NASA провели тестування найбільш
популярних видів кімнатних рослин
на предмет їхньої здатності утво-
рювати кисень та очищувати повітря
від найпоширеніших токсинів.

Чемпіоном серед кімнатних очи-
щувачів повітря виявився хлорофі-
тум чубатий.

Декількох вазонів цієї рослини
досить, щоб за добу очистилося по-
вітря у квартирі середньої площі
від формальдегіду, мікробів та на22
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80% очистити кухню від оксиду вуг-
лецю, що утворюється під час зго-
рання газу у газовій плиті. 

Іншими важливими очищувача-
ми повітря є плющ звичайний, син-
гоніум, драцена, спатифілум, гербе-
ра, аглаонема, хризантема.

Експериментально доведено, що
фенол поглинають спатифілум, син-
гоніум, солянум, а формальдегід —
монстера, філодендрон, хлорофітум,
нефролепіс, фікус Бенжаміна, дра-
цена, плющ, шефлера, епіпремніум.

Полімерні матеріали, що вико-
ристовуються при будівництві й оз -
добленні приміщень, розчинники
лаків і фарб насичують наші квар-
тири толуолом, бензолом, етилбен-
золом, ксилолом, циклогексаном.
Найкраще їх нейтралізують хлоро-
фітум, драцена, сансевієра, плющ
звичайний. У боротьбі з ксилолом
та толуолом немає рівних фікусу
Бенжаміна, антуріуму, нефролепісу,
дифенбахії.

Забираючи речі з хімчистки, ми
відчуваємо характерний запах —
це пахне три- та чотирихлоретилен.
Ці речовини нейтралізують фікус
Бенжаміна, плющ звичайний, епі-
премніум, сансевієра.

Важкі метали поглинає аспарагус.
Аміак знищують хризантема кущова,
фікус Бенжаміна, драцена й азалія.

Знищують мікроби й оздоров-
люють наше житло ефіроносні рос-
лини, що виділяють фітонциди. Так,
стафілококи і стрептококи знищує
пеларгонія, яку ми зазвичай нази-
ваємо геранню, але, тримаючи її
в квартирі, треба бути обережним,
оскільки вона може викликати алер-
гічні реакції.

З вірусами й бактеріями борють-
ся лавр, розмарин, аглаонема, ди-
фенбахія, гібіскус, фікуси, каланхое,
хвойні, цитрусові, пеперомія, мирт.

В приміщенні, насиченому елект -
ронікою, варто тримати хвойні рос-
лини, а також цереус, кротон.

Всі рослини зменшують сухість
повітря в приміщеннях, а також
улов люють пил, особливо рослини
з опушенням. 

І не секрет, чим кращий догляд
за рослинами, тим вони благотвор-
ніше впливають на середовище
наших осель. Якщо постійно зми-
вати з рослин пил, то повітря в при-
міщенні стає чистішим на 40%. Газ
у 2—3 рази інтенсивніше поглинає -
ться чистими, вологими листками,
ніж запиленими і сухими.

Хоча опушені рослини поглина-
ють менше газів, проте пилу влов-
люють набагато більше. Пил з них
збирають пензликом. 

Скільки ж рослин повинно бути
в приміщенні? Вчені підрахували,
що на будинок площею 170 м2 необ -
хідно 15—18 великих вазонів. Ін -
шими словами, приблизно одна ве-
лика або декілька середніх рослин
на 10 м2 площі квартири.

То ви до магазину? Сподіваюся,
що ми вам допомогли з вибором
домашнього улюбленця.

Тетяна ЛЮБАК,
магістр садово-паркового

господарства,
ландшафтний архітектор 23



Вирощування
орхідей

Багато тисяч років тому, у бо ротьбі
за існування, орхідеї, притиснуті ін-
шими рослинами, піднялися з землі
до сонця, ви користовуючи для опори
гіл ки у верхівках дерев, високо про-
стертих над землею.

Зверху був простір і світло, але
так не вистачало життєво необхід -
ної вологи та поживних речовин.
Рослини були вимушені пристосо-
вуватися до цих досить суворих
умов, і їм це вдалося. Щоб утрима-
тися на висоті, де постійно буяють
сильні вітри, потрібно мати цупке
коріння, спроможне присмоктува-
тися до будь-якої поверхні, навіть
гладкої.

Коріння орхідей, так званих по-
вітряних, сильно відрізняється від
коренів звичайних наземних рослин.
Вони досить товсті, циліндричні чи
пласкі, вкриті шаром спеціальної
пористої тканини, який росте, кінчик
гладкий. У центрі коріння є пучки,
які можна порівняти з дротом. В су-
хому стані корені мають незвичай-
ний білий, а інколи металево-сріб-
лястий колір, створюючи іноді великі
сплетіння, що звисають з гілок дерев.
Це видовище справляє приголом-
шуюче враження на мандрівника,
який вперше потрапив у тропіки.

Рідкий гість залишається байду-
жим, побачивши у тепличці колек-
ціонера маленьке диво — чудові кві -
ти на безлистому пучку коренів,
що ніби то довгими пальцями об-
хоплюють звисаючий шматок дере-
ва. Екзотичну красу квітки доповнює
приємний аромат, властивий бага-
тьом орхідеям. Орхідеї можуть жити24

дуже довго. Цю неймовір-
ну красуню дуже по-
любляють та обо-
жнюють у всьому
світі.

Складний рецепт
суміші для орхідей: соснова кора
середнього розміру, деревне вугілля,
мох, кварцовий пісок у співвідно-
шенні 5 :1 :1 :1 : 0,5. 

Спочатку утворюємо шар дрена-
жу у формі купки з каміння на дні
горщика. Після цього рослину зану-
рюють у горщик, підсипаючи суміш
спочатку більшої, потім меншої
фракції. Поверхню бажано прикри-
ти шаром моху так, щоб він зали-
шався трохи нижче верхнього краю
горщика.

Рослину пересаджують раз у
1—3 роки.

Аліса СКВОРЦОВА,
квітникар-аматор
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Знайдіть вірне співвідношення визначень:

ЗнАйДи ПарУ

1   ФІТОНЦИД
     

2  ВІТАМІН

3   ФІТОГОРМОН

4  МІКРОЕЛЕМЕНТ

5  АЛКАЛОЇД

а Речовини, що регулюють обмін речовин
в рослині.

б Отруйні речовини, що виробляються
рослиною.

в Речовина, що виробляється рослинами
та потрібна для нормальної життєдіяль-
ності організму людини.

г Речовина, що виділяється рослинами
та згубно діє на мікроорганізми.

ґ Елементи, які необхідні для її життєді-
яльності рослини та використовуються
організмом людини для підтримання
певних процесів.

Олена ШАМРАЙ,
методист відділу екології НЕНЦ

ВІДПОВІДІ: 1в, 2ґ, 3б, 4а, 5г.



Од на з най по пу ляр ні ших кві ток — ай стра од но річ на, поfнау ко -
во му на зи ваєть ся кал лі сте фу сом (що оз на чає «пре крас ний ві -
нок»), а до ро ду ай стр (у пе ре кла ді з ла ти ни «зір ка») від но ся ть -
ся ба га то річ ні рос ли ни. По хо дить квіт ка з Ки таю, звід ки її на сін -
ня бу ло та єм но ви ве зе но до Євро пи. Тут во на знай шла свою дру -
гу бать ків щи ну, адже євро пейсь кі квіт ни ка рі, в то му чи слі
й ук ра їнсь кі, ви ве ли ба га то но вих сор тів. На сьо год ні ми ма є мо
низь коf, се редньоf та ви со ко ро слі рос ли ни, що ма ють пр  о с ті й
мах ро ві кві ти різ них форм і за бар влен ня. У сві ті на лі чу єть ся
близь ко 800 різ но ма ніт них сор тів кал лі сте фу са ки тайсь ко го.

Пре крас ні сор ти айстр бу ли ви ве де ні в На ціо наль но му бо та -
 ніч но му са ду НАН Ук ра ї ни ім. М. М. Гриш ка Л. М. Яре мен ко та
Н. І. Че ред ни чен ко: Ве рес не ва, Го лу бой пау чок, На ре че на, Сап фи -
ро вое пла мя та Л. М. Яре мен ко — Ран ко ва зо ря; в Ін сти ту ті са дів -
ниц тва УА АН Н. М. Алек сє є вою, Н. В. Ко лен до, В. В. Ме нь  шо вим:
Неж ность, Ру бино вые звёз ды, Звез да По ле сья, а та кож Н. А. Алек -
сє є вою — Ні на, Ок са на, Ос ін ній ве чір та ін ші; в Уман сь ко му
сільсь ко гос по дар сь ко му ін сти ту ті А. С. Ве лич ко: Да ру нок ма те -
рі, На тал ка�Пол тав ка то що. 

Ви ро щу ють ай стру од но річ ну роз сад ним та без роз сад ним ме -
то дом, ви сі ваю чи на сін ня у від кри тий ґрунт во се ни (ли сто пад)
та вес ною. Одер жа ти доб ре на сін ня піз ніх сор тів в на ших умо -
вах мож на ли ше при роз сад но му спо со бі ви ро щу ван ня.

При ви ро щу ван ні роз сад ним спо со бом на сін ня ай стри ви сі -
ва ють на по чат ку бе рез ня в ящи ки чи на пів те плі пар ни ки на
гли би ну 0,5—1 см. За тем пе ра ту ри 18—22 °С схо ди з’яв ля ють ся
на 5—7 день пі сля по сі ву. Рос лин ки зрід ка але до стат ньо по ли -
ва  ють зран ку те плою від стоя ною во дою та ре гу ляр но про ві трю -
ють пар ни ки. За два тиж ні до ви сад ки роз са ду по чи на ють за гар -
товувати. В кін ці квіт ня — на по чат ку трав ня її мож на ви сад жу -
ва ти у від кри тий ґрунт. 

Гряд ки для айстр го ту ють заз да ле гідь, для вес ня но го по сі -
ву — во се ни. Рос ли на ця не ви ба гли ва, але по тре бує лег ко го
пло дю чо го, не ки сло го ґрун ту. Не пе ре но сить у ґрун ті сві жо го
гною — силь но ура жу єть ся фу за ріозом. Доб ре по чу ваєть ся на
со няч них міс цях, за хи ще них від хо лод них ос ін ніх ві трів. З осе -
ні на ді лян ку вно сять пе рег ній — 1 ві дро на 1 м2, а за по тре -
би — й вап но. Кра щі стро ки ви сі ву на сін ня 15—20 квіт ня, адже
необхід но, щоб у зе млі збе ре гло ся до стат ньо во ло ги. Про рос -
тає на сін ня ай стри од но річ ної за тем пе ра ту ри 15—16 °С. Схо -
ди та за гар то ва на роз са да ви три му ють ко рот ко ча сні при мо -
роз ки до –3—5°С.

Для то го, щоб рос ли ни не зах во рі ли на фу за ріоз, на сін ня про -
т р ую ють у тем но-ро же во му роз чи ні мар ган це во ки сло го ка лію
(мар ган ців ки). По тім йо го про су шу ють і ли ше пі сля цьо го ви сі -
ва ють. 

Най кра щі по пе ред ни ки для ай стри од но річ ної — на гід ки та
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чор но брив ці. Айстри не мож на ви сад жу ва ти пі сля гла ді олу сів,
тюль па нів, гвоз ди ки, ка пу сти. Ґрунт пе ред по сі вом ре тель но об -
ро б ля ють, ро блять бо ро зен ки і ви сі ва ють на сін ня на гли би ну 2—
3 см. Від даль між ряд ка ми 0,2—0,5 м. Пі сля по сі ву ді лян ку за кат -
ко ву ють. До по яви схо дів гряд ку при кри ва ють по ліе ти ле но вою
плів кою. Її зні ма ють, ко ли з’яв лять ся пер ші схо ди. На сін ня ай -
стри од но річ ної лег ко на бу хає та про рос тає. За сприят ли вих
умов схо ди мо жуть з’яви ти ся на 3—4fй день. Мо ло ді рос лин ки
ре гу ляр но по ли ва ють та про по лю ють. Як що з’яв ля ють ся пер ші
оз на ки зах во рю ван ня на «чор ну ніж ку», ґрунт по ли ва ють роз чи -
ном мар ган це во ки сло го ка лію на си че но го ро же во го кольо ру.
Ко ли з’яв лять ся 2—3 справ жні лист ки, схо ди про рі джу ють на від -
стань 2—3 см, а у фа зі 4—5 лист ків — на 10—15 см. Рос ли ни, що
ви да ле ні, ви ко ри сто ву ють як роз са ду. Ви сад жу ва ти їх тре ба у ве -
чір ній час або в хмар ну по го ду. Пі сля ви сад ки де я кий час рос -
ли ни при ті ня ють. 

Пі сля то го, як у рос ли нок з’явить ся дру га па ра лист ків, їх пі -
джи в лю ють азот ни ми доб ри ва ми — 15—20 г/м2. Дру ге пі джи в-
лен  ня про во дять че рез 3 тиж ні, вно сять 8—10 г амі ач ної се лі три
або се чо ви ни, 15—20 г су пер фос фа ту, 10—15 г суль фа ту ка лію чи
хло ри сто го ка лію на 1 м2. Доб ри во мож на вно си ти як у сухо му
ви гля ді, так і в роз чи не но му. Ку ря чий по слід (1 :20) ви ко  рис то  ву -
ють ли ше на збід не них ґрун тах. Пі джи влю ють рос ли ни і у фа зах
бу то ні за ції та цві тін ня. В цей час азот ні доб ри ва ви лу ча ють зі
скла ду пі джи влен ня. За су хої по го ди ай стри по ли ва ють, але тре -
ба пам’ята ти, що во ни по га но ре а гу ють на над ли шок во ло ги.

Цві туть ай стри з лип ня по жов тень. Їх мож на роз ді ли ти за
стро ком цві тін ня на ран ньо кві ту чі — цві туть з лип ня по ве ре -
сень, се редньокві ту чі — по ча ток сер пня до по чат ку жов тня та
пізньо кві ту чі — з се ре ди ни — кін ця сер пня до гли бо кої осе ні. Ці
гар ні кві ти ши ро ко ви ко ри сто ву ють для де ко ра тив но го офор м -
лен ня те ри то рії — ви сад жу ють на ра бат ках, бор дю рах, клум бах,
бал ко нах.

Най більш роз пов сю дже ною хво ро бою айстр є фу за ріоз —
в ни жній ча сти ні рос ли ни ли стя по чи нає жов ті ти, як пра ви ло,
з од ні єї сто ро ни, по тім во но стає ко рич не вим, скру чу єть ся та
за си  хає, зго дом на сте блі з’яв ля ють ся тем ні сму ги, й рос ли на
ги не. Спо ри гри ба, який ви кли кає хво ро бу, зна хо дять ся у ґрун -
ті, на рос лин них реш тках, де мо жуть збе рі га ти ся до 4—5 ро -
ків. Для про фі лак ти ки зах во рю ван ня рос ли ни об прис ку ють
0,01—0,0,5% роз чи ном мі кро е ле мен тів: мар ган це во ки сло го ка -
лію, бор ної ки сло ти, мо ліб де но во ки сло го амо нію, сір ча но  кис -
лих со лей цин ку, мі ді, маг нію, ко баль ту. Та кож необхід но ви -
да ля ти та спа лю ва ти хво рі рос ли ни при пер ших сим пто мах
зах во рю ван ня. 

Зоя БЕ РЕСТ
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Дорогі друзі!
Глобальне потепління клімату, забруднення атмосфери, зміни природних
ландшафтів людиною, на жаль, призводять до втрати біологічного різнома -
ніття. Десятки видів вже зникли з природи впродовж останніх 20—30 років,
інші лишились тільки у ботанічних садах, зоопарках чи колекціях. Наш
уряд дбає про збереження біорізноманіття України, тому Верховна Рада
ухвалила низку законів щодо виконання міжнародних договорів, що регу -
люють питання збереження та використання біологічного і ландшафтного
різноманіття. Координацію та реалізацію положень законів та відповідних
програм здійснює Національна Комісія з питань збереження біорізноманіття
та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.
Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Загальнодержавної програми
збереження біорізноманіття на 2005—2025 роки.

Минулий, 2010-й рік, був проголошений Організацією Об’єднаних
На цій Міжнародним роком біорізноманіття, щоб підвищити рівень гро-
мадської обізнаності про вирішальне значення біологічного різноманіття,
про негативні втрати, яких зазнає людство внаслідок його зникнення,
а також з метою залучення світової спільноти до активного захисту усіх
форм життя на Землі. Рік минув, але проблема все ще лишається ак туа -
льною і болючою для екологічно свідомих жителів нашої планети.

Деякі природні об’єкти, зокрема лишайники, неможливо зберегти
у штучних умовах, як, наприклад, зберігаються деякі види рослин і тварин
у ботанічних садах та зоопарках, їх існування можливе тільки у природному
середовищі. Водночас, із шкільної та університетської програм відомо
зов сім мало про ці організми та їх роль у природі, історії людства, їх ес -
тетичні та фармакологічні властивості. 

Нещодавно розпочато проект «Аридні лишайники Червоної книги Ук -
раї ни: вивчення, збереження та перспективи» за участю фахівців Інституту
ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної Академії Наук України (м. Київ),
Херсонського державного університету та Одеського державного універ-
ситету ім. І. І. Мечнікова. Ми прагнемо розвинути національну ідею збе-
реження біорізноманіття та громадського моніторингу поширення рід -
кісних видів наґрунтових лишайників у степових та лісостепових регіонах
України, в якому можуть взяти участь юннатські організації та гуртки
з областей України.

Пропонуємо вам долучитись до цього природоохоронного заходу!
Отримана під час проекту інформація, а також дані про тих, хто її надав,
буде відображена у монографії «Наґрунтові лишайники степів України:
вивчення, збереження та перспективи» та розміщена на Інтернет-сайтах
www.ruffordsmallgrants.org/rsg/projects/olga_nadyeina, www.lichens.od.ua,
www.lichenologist.net. Матеріали також будуть враховані при укладанні
нового видання Червоної книги України. 

Дякуємо за співпрацю!
Керівник проекту, Ольга НАДЄІНА, канд. біол. наук., мол. наук. співроб.

Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
тел.: (097) 358 34 93, (050) 576 53 37

e-mail: steppe.lichen@gmail.com
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Лишайники не є організмами, во -
ни є асоціацією гриба з водорістю,
що існують разом у так званих сим-
біотичних відносинах. Тіло лишай-
ника (або талом, слань) сформоване
грибом, а водорість знаходиться
всере дині. Лишайниковий гриб жи-
виться за рахунок цукрових сполук,
що ви робляє водорість, а водорість,
окута гіфами гриба, отримує надій-
ний за хист від несприятливих умов
середовища. Тобто, лишайники є ав -
тономними та самодостатніми і не
зале жать від наявності орга ніч -
них ре чо вин зовні. Такі відносини
між двома різними організмами є
унікальними у природі, тому деякі
вчені метафорично називають ли-
шайники «грибами, що винайшли
сільське господарство». Дійсно, взає-
модія між компонентами лишайни -
ка нагадує сільськогосподарську дія -
льність людини, наприклад, виро-
щування картоплі або розведення
овець. Культури картоплі загинуть
без догляду господаря (засохнуть,
будуть поїдені колорадським жуком
чи іншими шкідниками, занедбають-
ся у бур’янах), але і людина без кар -
топлі свого життя не уявляє. Так

і ли  шайникові гриби «одомашнили»
водорості для свого живлення і на-
віть включили їх у своє тіло — щоб
поживне джерело завжди було по -
руч. Тож лишайникові гриби є «най-
мудрішими» або «найхитрішими»
серед інших грибів, що залежні
у своєму існуванні від живлячого
субстрату рослинного чи тварин-
ного походження. Однак, як плата
лишайників за таку незалежність,
їх ня слабкість у конкурент ній бо-
ротьбі за місце існування з ін шими
організмами: вони розвиваю ться
повільніше ніж, скажімо, трав’я нис -
ті рослини або мохи, які ділять із
ними одну й ту саму еколо гічну ні -
шу. Обмін речовин і ріст у лишай-
ників відбувається дуже повільно:
у найбільш «швидких» з них слань
збільшується лише на кілька мілі-
метрів за рік. 

Отже, лишайники — це гриби, що
пристосувалися до існування в асо-
ціації з водоростями. У світі нарахо -
вується близько 15 000 таких грибів,
з них понад 1 500 (або 10%) зроста -
ють в Україні. Переважна більшість
лишайників утворена грибами від-
ділу Ascomycota, що співіснують 29



із водоростями роду Trebouxia (тре-
буксія). У степовій зоні України за
попередніми розрахунками зростає
близько 400 видів лишайників, що
трапляються на корі дерев, на мохах,
кам’янистих відслоненнях або на
ґрунті. Наґрунтові лишайники, що
зростають у степу, є найбільш враз-
ливими у сучасному світі, коли саме
існування степових екотопів знахо -
диться під загрозою повного зни-
щення. Крім того, зазвичай ця група
лишайників лишається маловідо-
мою широкому загалу і є малодослі -
дженою фахівцями. Тому у нашому
проекті ми зосередили увагу на до-
слідженні саме цієї групи степових
лишайників.

Як можна допомогти у реалізації
проекту?

Інформація — найцінніша скла-
дова будь-якого дослідження, роботи
і спілкування. Тому для нас дуже важ -
ливими є ваші спостереження та
ві домості про лишайники, що зро-
стають у вашому регіоні. Як саме
ви можете повідомити про це, зале -
жить від вашого бажання і можли-
востей: можна надсилати фотографії
степових ландшафтів вашої місце-
вості і фотографії лишайників або
зразки лишайників. При цьому

ДУЖЕ ВАЖЛИВО не забирати з при-
роди цілу слань лишайника! Часто
у природі не можна з достовірністю
сказати, до якого виду належить пев -
ний зразок лишайника. Для точного
визначення у лабораторії достатньо
частинки лишайника (наприклад,
збирається кілька лопатей або гіло -
чок слані лишайника 2—3 см у діа-
метрі), тоді як для збереження біо-
різноманіття необхідно, щоб у при-
родному місцезростанні зберігалась
більша частина лишайника, що мо -
же розмножуватись і поширюватись
на даній території. Всі лишайники
здатні розмножуватись вегетативно
частинками слані, навіть ті, що ра -
зом з вегетативним мають статеве
роз мно ження спорами. Таким чи -
ном, після того, як ви відібрали ма-
ленький шматочок слані, лишайни -
кова особина продовжує існувати
у природі без загрози зникнення,
а ми маємо її частинку у гербарії —
для достовірної документації зрос -
тання у певний проміжок часу. 

Зразки збирають у паперові кон-
верти. На конверті має бути зафік-
сована інформація про те, де зібра -
но зразок: область, район, населе-
ний пункт чи околиця, заповідна
чи не заповідна територія, як вико-
ристовується територія (пасовище,
занедбане поле, балкові сільгосп-
неугіддя), ПІБ колектора, дата збору
і ваші контактні дані. 

Усі питання, побажання і відгуки
щодо проекту, а також зразки і фо-
тографії лишайників люб’язно про-
симо надсилати на адресу:

04074 м. Київ-074, вул.
Вишгородська, 19

Національний еколого-натуралі-
стичний центр учнівської молоді

Ірина Андріївна ГУЗІЄНКО
моб. 097 848 63 13

e-mail: vidd-bio@nenc.gov.ua30



ЗБЕРЕЖЕМ!
ПЕРШОЦВІТИ

ТА ЇХНІ
ЗАПИЛЮВАЧІ

У Національному природному парку
«Голосіївський», який знаходиться
в південній частині м. Києва та на
його південній околиці, розквітають
весною первоцвіти — перші весняні
квіти-ефемероїди. Вони мають до-
сить короткий період цвітіння й при -
крашають ліси лише наприкінці бе-
резня та у квітні.

Першим після довгої зими в пар -
ку з’являється підсніжник білосніж-
ний, занесений до Червоної книги
України. Місцезростання цього виду
в парку пов’язані з дубово-грабови -
ми лісами Голосіївського лісу. Раніше
підсніжник білосніжний досить час -
то зустрічався в лісах цього масиву.
Але зривання на букети та витопту-
вання знищили цю елегантну квітку
в більшій частині парку. На сьогод -
ні збережені окремі локуси природ -
них місцезростань підсніжника.
Ренатуралізація його в екосистеми
дубово-грабових лісів Голосіївського
лісу є основою для відновлення
в місцях його природного зростан-
ня. Чимало зусиль доклали до по-
вернення в Голосіївський ліс підс-
ніжника школярі. Висаджені ними
рослинки в дубово-грабовому лісі
парку ім. М. Рильського добре при-
жились і поширюються на прилеглі
території.

Не менш цікавою та рідкісною в
Голосіївському лісі та в мішаних лі -
сах південної частини парку є про-
ліска дволиста. ЇЇ ніжні блакитні кві -
ти здалека видно ранньою весною.
Нині цей вид є рідкісним у межах
Києва і занесений до списку видів,
що охороняються в Києві та його
зеленій зоні.

З листяними лісами парку пов’я -
зані рясти. Вони з’являються в лісах
пізніше попередніх видів і утворю-
ють різнобарвні килими в Голосіїв -
ському лісі, на масиві Теремки та
в лис тяних лісах заплави р. Віта.
У парку зростають три види рястів:
ряст порож нистий, ряст ущільнений
та ряст про міжний. Рясти здавна
любить наш народ. Згадайте висло-
ви: «мені вже рясту не топтати»,
«дожити до нового рясту». Найбільш
показна рослина в гурті рястів є
ряст порож нистий. Саме цей вид
найбільше зри вають на букети. Хоча
він швидко в’яне, і часто люди ви-
кидають його букети, так і не до-
нісши їх додому. Внаслідок цього
ряст порожнистий нині стає все
більш рідкісним. З метою охорони
його занесли до списку видів, які
охороняються в м. Києві.

Зовсім інші первоцвіти прикра-
шають соснові ліси парку. Одним
із перших з’являється тут сон широ -
колистий, великі лілові квіти якого
приваблюють відвідувачів. Щоб збе-
регти цю рослину, її занесли до Чер -
воної книги України, охороняється
вона і на світовому рівні (Дода -
ток №1 Бернської конвенції). На
території парку ця рослина зустрі-
чається ще в значній кількості. На
сухих піщаних пагорбах у масивах
соснового лісу південної частини
парку трапляється сон чорніючий,
також занесений до Червоної книги
України. Ця рослина з характерними 31
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пониклими темно-фіолетовими кві-
тами дзвоникоподібної форми. 

Ми познайомили вас із найбільш
рідкісними первоцвітами парку, які
є гордістю цієї території. Усім їм
за грожує зникнення, тому що парк
знаходиться в місті, й потік відвіду-
вачів, особливо у вихідні дні, тут
до сить значний. Якщо ви зустрінете
ці напрочуд гарні первоцвіти в на-
ціональному парку, пригадайте, що
всі вони є нині рідкісними, і дуже
вразливі. 

Усі знають, що квіти потребують
запилення. Не є винятком і перво-
цвіти. Гудуть на квітучих галявинах
парку заклопотані великі джмелі,
опускаються на квіти, п’ють нектар,
діловито перелітають з квітки на
квітку. Це самки джмелів (1). Вони
перезимували і тепер заклопотані
вибором місця для гнізда, відкладан -
ням яєць і годуванням розплоду. По -
ки не з’явилися в гніздах їхні поміч -
ниці, доводиться їм усе робити са -
мим. Перелітаючи з квітки на квітку,
переносять вони на своїй мохнатій
шубці пилок. Працюють джмелі на-
віть у прохолодну і похмуру погоду,
коли бджоли не літають. Та й літати
весною джмелі починають набагато
раніше бджіл.

Крім джмелів та бджіл запилюють
ранньовесняні квіти й метелики.
Більшість з них проспали усю довгу
зиму в щілині чи під корою, на го-
рищі, у підвалі чи іншому тісному
та темному місці, а тепер вони мо-
жуть вільно змахнути крилами й
піднятись над галявиною, над вес-
няним лісом. 

Присіла на квітку кропив’янка.
Її червоно-оранжеві крила несуть
візерунок із темних та світлих плям,
а на краєчку крил — крихітні сині
«дзеркальця». На весняному сонечку
гріється кутокрилка С-біле (2). Цього

метелика ви також побачите на га-
лявинах парку. Пізнати його мож -
на за вибагливо вирізаними крила-
ми, а коли він їх складе, на зворот-
ному боці вирізняється біла літера
С. Метелик денне павичеве око (3)
розкрив крила з несподівано вели-
кими «очима» — це він відлякує
птахів. Зрідка край лісової дороги
присяде темний метелик із світлою
отблямівкою на крилах — жалібни-
ця. Зимою, переховуючись у якійсь
шпарці, вона втратила жовтий колір
облямівки, й тепер краї крил вигля-
дають майже білими. Невеликого
метелика — рябокрилку мінливу
вес  ною ви побачите у жовто-корич -
нево-червоному вбранні. Над кві-
тучими галявинами пролітає гарна
світло-жовта лимонниця (4) з ро-
дини білани. Але лимонне забарв-
лення мають тільки самці, а самочки
білуваті чи зеленкуваті. Весною уз-
довж лісових доріг парку літає ще
один гарний метелик із цієї роди-
ни — зоряниця. У самців метелика
верх ня половина передніх крил
оран жева. Побачиш його в лісі й
посміхнешся, адже він наче соняч-
ний промінчик серед темних стов-
бурів дерев. Самочки зоряниці за-
барвлені у скромніші, білі тони. 

Придивіться до метеликів. Їхнє
тіло густо вкрито щетинками й во-
лосинками. Опускаючись на квітку,
вони, як і джмелі, набирають на
них пилок і переносять його з квітки
на квітку. Отже, перші весняні квіти
мають старанних помічників —
джме лів та метеликів, що запилю-
ють їх. 

О. І. ПРЯДКО, Р. Я. АРАП,
З. Л. БЕРЕСТ, О. О. БАЙДАШНІКОВ,

Національний природний парк
«Голосіївський»32
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Peltigera rufescens (Пельтігера рудувата)

Chlorociboria aeruginosa (Хлороциборія синьо-зелена) —
гриб-аскоміцет, живиться мертвою деревиною, на якій зростає

Xanthoria parietina
або «Настінна золотянка» —

найвідоміший з лишайників

Agrestia hispida (Агрестія щетиниста) —
рідкісний вид степового Криму



До c. 28–30

Cetraria steppae (Цетрарія степова) 

Squamarina lentigera
(Сквамарина сочевиценосна) —
надзвичайно рідкісний вид
в Україні

Лишайники роду Usnea (уснея) 
у народі називають «бородатий мох»

Aspicillia fruticulosa (Аспіцилія кущиста) —
рідкісний вид степового Криму

Слань листуватого
лишайника
Parmelia sulcata
(Пармелії
бороздчатої)
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П ВІСНИКИ ВЕСНИ
ВЖЕ НА ПОРОЗІ!!!

Вже настала весна, і до нас починають
при літати птахи. З поверненням до міс -
ця гніздівель, птахи будують гнізда. Особ -
 ливо це важливо для птахів, які гніздяться
в дуплах. На жаль, не зав жди вистачає
дупел для всіх бажаючих, а таких чимало
в нашій орнітофауні. Це: шпак звичайний,
синиця велика, блакит на та чубата, гаїч -
ка-пухляк, повзик, підкоришник звичай-
ний, горихвістка звичайна та чорна,
хатній та польовий горобець та всі види
дятлів.

Цілий рік ці птахи зайняті корисною
справою — знищенням комах у весня-
но-літній період, а взимку — знищен-
ням ля ле чок та личинок. Приміром,
80% гусениць метеликів білана жилку-
ватого, що обернулися в лялечку і зи-
мують на дере вах, знищуються синиця-
ми. Особливо велику користь приносять
птахи в весняно-літній період, коли по-
чинають вигодовувати пташенят. На -
приклад, велика синиця приносить пта-
шенятам корм 400 разів на день, зни-
щуючи при цьому велику кількість комах.
Було підраховано, що за 9 днів шпак
звичайний прилітав до гнізда 1357 разів
з повним дзьобом їжі.

Ми, люди, повинні допомагати на -
шим пернатим друзям. Зробити це дуже
легко, треба лише побудувати шпаківні
та синичники. У вас, мабуть, виникає за-
питання, чим відрізняється синичник
від шпаківні? Синичник за будовою —
така ж сама шпаківня, тільки менша за
розмірами. Для виготовлення пташиних
будинків нам знадобляться дошки тов-
щиною 1—2 см та обапіл. В спеціальній
літературі дуже часто пишуть, щоб дах
був під кутом, але обапіл не гірший,
знаю з власного досвіду, я завжди будую
дах з обаполу. На передній стінці по
центру робимо льоток, відступивши 3 см
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від верхнього краю дошки. Якщо ж
у вас немає змоги зробити круглий
льоток, можна зробити квадратний,
птахи не будуть нехтувати таким бу-
диночком. Розміри льотка повинні
бути 5 см для шпака і 2—3 см для
синиці. На задню стінку необхідно
прибити палицю довжиною 1 м.

Стінки всередині шпаківні залиша -
ють необробленими, шорсткими і не-
рівними. Це для того, щоб птахи
мог  ли чіплятися кігтиками за ст інки.

Після того, як ви підготували всі
необхідні частини, починайте зби-
рати шпаківню. До передньої дошки
прилаштуйте дві бокові, потім задню
стінку. Дах та дно прикріплюємо в
останню чергу. Фарбувати шпаківню
не бажано.

Також не слід прибивати полички
під льотком, такими «зручностями»
може скористатися сорока і витягти
пташенят із гнізда. Готовий будино -
чок прикріп люємо на висоті приб -
лизно 2—4 м у затишному місці.
Не бажано прибивати шпаківню до
дерева, це пошкодить деревину, кра -
ще прив’язати за допомогою дроту. 

Якщо ви зробите все правильно,
то в хатинці, яку ви змайстрували,
обов’язково оселяться шпаки, си-
нички чи горихвістки, і вони віддя-
чать вам своєю працею та прекрас-
ним співом. Бажаю успіху!

Максим ОНАНКО,
студент Національного

Університету біоресурсів
і природокористування України

Креслення шпаківні (у дужках подані розміри для синичника)
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ПАМ’ЯТІ 
ВИДАТНОГО 
ОРНІТОЛОГА

Виповнилося 90 років від дня наро -
дження Леоніда Олександ ро вича
Смогоржевського — орнітолога, док-
тора біологічних наук, професо ра
кафедри зоології Київського дер -
жав ного університету ім. Т. Г. Шев -
ченка. Нелегкий шлях від юнната
до Вчителя пройшов мій батько:
участь у Великій Вітчиз няній війні,
навчання на біологічному факуль-
теті столичного вузу, відбудова зруй-
нованого міста, близькі й далекі екс -
педиції, особливо цікаві у несходже -
ні райони Далекого Сходу, захист
кан дидатської та докторської дисер-
тацій. 

Цікавість до всього, що пов’язане
з природою, особливо з птахами,
легкість, із якою брався до всякої
справи, доброзичливість та бажання
допомогти ледь не кожному виріз-
няли мого батька. Численні учні
Леоніда Олександровича з повагою
і теплотою згадують його. Комусь
він допоміг вибрати наукову тему,
що потім стала основою дисертації,
хтось, завдяки його клопотанню,
був прийнятий на роботу, когось
він вчасно підтримав добрим сло-
вом, чи ділом, а я під його впливом
назавжди пов’язала долю із зооло-
гією та письменництвом, адже у до -
робку батька статті в Українській
Радянській енциклопедії, мислив -
ській енциклопедії, різних довідни -
ках, він автор практикумів та нау-
ково-популярних книжок. 

Із УДЕНЦ, а тоді Станцією юн-
натів, Л. О. Смогоржевського єднав
особливий, натуралістичний погляд
на життя. Він радо читав тут лекції.
Йому було цікаво зустрічатись із
одно думцями, хоча й маленькими.
Але ж вони виростали, приходили
до університету, ставали учнями,
по мічниками, друзями. Спілкую -
чись із дітьми, він згадував свої
ди тячі роки, коли прийшов до гурт-
ка юннатів у Київському зоопарку,
і вже у 12 років проводив наукові
орнітологічні спостереження, на-
віть сам вночі в лісі. Цей юннатів -
ський доробок допоміг йому не
тіль ки обрати свій шлях у науці, а
й збагатив знаннями та досвідом.
Ще в юнацькі роки батько зміг ба-
гато чого дізнатись про пернатих
улюбленців і все життя поповнював
свої знання, спостерігаючи за пта-
хами, проводячи дослідження жив-
лення птахів, хомінгу. Своїми знан-



нями Леонід Олек сандрович щедро
ділився з учнями та читачами.

Пропоную вам нариси про пта-
хів, які були опубліковані у книзі
Л. О. Смогоржевського «Пернаті
друзі». Писав батько завжди про те,
що особисто спостерігав, допов-
нюючи нариси літературними да-

ними щодо розповсюдження та зи-
мування, тому його коротенькі
описи вирізняє особлива достовір-
ність, яка притаманна розповідям
від першої особи.

Зоя БЕРЕСТ,
кандидат біологічних наук
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Л. СМОГОРЖЕВСЬКИЙ

Чайка
«Чиї-ви, чиї-ви» — можна по-
чути на луках і болотах туж-
ливий одноманітний пташи-
ний крик. Це кричить чайка.
Серед наших куликів вона ви-
діляється чубом із довгим пі -
р’ям. Поширені чайки в Європі
(крім північних районів), на
півдні Сибіру, у Казахстані, на
Далекому Сході. Птахи зиму -

ють у Північній Африці, Малій Азії, частково в Закавказзі та Середній
Азії. На гніздування прилітають дуже рано, у лютому — березні, коли ще
лежить сніг. Після прильоту можна спостерігати токуючих птахів на гніз-
дових ділянках. Гніздо вони будують на землі. У кладці 4 яйця глинистого
кольору з великими темними плямами. Яйця грушовидної форми і лежать
у гнізді гострими кінцями до середини, тому досить великі яйця займають
невелику площу. 

Чайки завжди зустрічають небажаного гостя тривожними криками
і стають агресивними, коли хтось наближається до гнізда чи до пташенят.
Яйця насиджують обидва птахи пари. Молоді птахи кочують і відлітають
на південь разом із дорослими.

Чайки дуже корисні. Вони знищують безліч шкідливих комах, особливо
жуків. Восени збираються великими зграями на скошених луках, де зни-
щують багато саранових.

Чайки, як і деякі інші птахи, під час токування видають звуки внаслідок
вібрації певних частин оперення під час швидкого польоту з пікіруванням.
Ці звуки створюють видовжені махові пера. У родича чайки — бекаса —
цю роль виконує крайня пара рульових пер, які мають потовщений
стрижень та дуже вузьке зовнішнє опахало. Пікіруючи майже вертикально
вниз під час токування, бекас розпускає хвіст віялом. Коли він летить із
швидкістю понад 9 метрів на секунду, починається вібрація. Звук нагадує
жалібний голос ягняти. Ось чому бекаса в народі називають баранчиком.
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Дрімлюга
Ви йдете лісом. Несподівано з-під
ніг вилітає крапчастий буруватий
птах, трохи менший за голуба. Про -
летівши кілька метрів, він сідає на
суху гілку, що лежить на землі.
Зачаївшись, птах наче зливається
з нею. Підходите, а він, заплющивши
очі, дрімає. От дрімлюга! Так і хоче-
ться його в цю хвилину спіймати.

Цікавий випадок трапився з
одним учасником зоологічної експедиції в районі Комсомольська-на-
Амурі. Зібравшись спостерігати за рибним пугачем, він сидів у маску-
вальному одязі на пеньку, вдивляючись у темряву й прислухаючись до
різних звуків лісу, річки. Та ось щось сіло йому на голову, почувся
знайомий голос «те-ке, те-ке, те-ке, те-ке, те-кете-ке, те-ке». Величезний
дрімлюга! Дрімлюги мають звичку сідати на пеньки і звідти подавати
голос. Напевно, сидячу людину він сприйняв за пеньок. 

Великий дрімлюга поширений від Забайкалля до Тихого океану.
Дрімлюга звичайний мешкає в помірних широтах Євразії, на схід до
Забайкалля, та у північно-західній Африці. Живе в лісовій зоні, в лісостепу,
напівпустелі та в пустелі, передгір’ї і горах. На місця гніздування прилітає
в другій половині квітня — на початку травня. Коли настають вечірні
сутінки, чути муркотіння дрімлюг: «уеррерррр. . .ерр. . .», що триває до
5 хвилин. Закінчивши муркотіти, птах кілька разів викрикує «уік…уік»,
потім гучно хлопає крилами. Іноді можна побачити в темряві й силует
птаха.

Дрімлюги гнізд не будують. Самка відкладає на землю два сірувато-
білих або фарфорово-білих із світло-сірими і сіро-бурими цяточками
яйця, які насиджує 17—18 днів. Пташенята вилуплюються зрячі з густим
буруватим пухом. Батьки годують пташенят і тоді, коли вони вже добре
літають. Відлітають дрімлюги з місць гніздування в серпні — в кінці
вересня. Переліт триває до початку жовтня. Зимують у Африці та Індії.

У дрімлюг дуже цікавий спосіб життя. Це — сутінкова і нічна тварина,
яка виловлює чимало комах. Рот у птаха дуже великий, а в кутках його
щетиноподібне пір’я, яке збільшує ловильну поверхню. У нього є білі
плями на боках горла, на трьох першорядних махових перах і на
верхівках двох крайніх рульових пер хвоста. Вони особливо помітні в
темряві і тому птахи не налітають один на одного. Політ легкий, стрімкий,
віртуозний і маневровий. Очі великі, опуклі.

Дрімлюга належить до найкорисніших комахоїдних птахів. Багато
поїдає метеликів (п’ядунів, совок, шовкопрядів), жуків (травневих і черв-
невих хрущів) та інших комах. Любить літати біля худоби, коли вона
увечері повертається додому або ночує в полі, бо тут збираються нічні
комахи. У давнину існувало повір’я, ніби цей птах доїть кіз. Звідси
виникла його російська назва «козодой».



ВІДПОВІДІ: 1. Горобці. 2. Шпак.
3.Щиголь. 4. Синиця. 5. Лас -
тівк а. 6.  Трясогузка. 7. Грак.
8.Сіра ворона. 9.  Сорока.
10.Лебеді.
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Деркач
Увечері й уночі на лузі, поблизу річки часто
лунає розмірене низьке крякання: «крек-крек,
крек-крек, крек-крек», неначе хтось розриває
полотно чи папір. Це голос деркача. Побачити
птаха майже неможливо, він неохоче вилітає
на відкрите місце. Якщо наближається людина,
деркач перебігає на інше місце, і серед трави,
кущів його не видно. Деркач — поширений
в Єв ропі та Азії, на схід до верхів’я Лени і Бай -
калу. Гніздиться в лісовій та степовій зонах.
Оселяється на лу ках, у полі, на великих вируб-
ках, лісових галявинах. Особливо любить гніз-
дитися на сінокісних луках і ланах поблизу
річки. Прилітає на місця гніздування в квітні
— травні. Гніздо будує на землі серед трави,
кущів. У кладці 8—12 яєць. Насиджують їх
птахи 15—17 днів. Яйця блідо-зелені з сіру-
ватими або рудувато-бурими плямами.

На відміну від інших виводкових птахів,
у пташенят деркача махові пера, тобто пера
крила, відростають дуже пізно, через те вони
довго не літають. Але в пташенят рано розви -
ваються ноги, і вони рятуються від ворогів
швидким бігом. Крім того, вони непомітні
серед сухої трави. Новонароджені пташенята
вкриті чорним пухом, який змінюється пером,
схожим на оперення дорослих птахів, і лише
брови, шия, воло і груди руді. Відлітають
птахи на південь у вересні — листопаді. Літа -
ють вони неохоче, зате бігають дуже швидко.

У цього птаха є багато родичів: нелітаючі
пастушки, новозеландська султанська курка,
пастушок уека, що живуть у Новій Зеландії, а
з наших птахів — лиска, водяна курочка.

Живиться деркач різними комахами, мо-
люсками та насінням. 
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 1.  Які найчисленніші відомі
наші птахи давно вподобали
місця поряд з житлом лю-
дини? Тут вони живляться
та в’ють гнізда, виводять пта -
шенят і зимують.

 2.  Який птах одним з перших
прилітає до нас весною з
місць зимівлі? У цю пору
його скрипучу пісню можно
почути в міських парках та
скверах.

 3.  Який найгарніший птах
нашої фауни?

 4.  Які відомі нам красиві птахи
мають жовту грудку?

 5.  Із якими птахами з давніх
часів у людини скалалися
добрі відносини? Існує давнє
повір’я, що коли образити
цього птаха, буде горе.

 6.  Останнім часом у наших
містах частіше можна зу-
стріти невелику витончену
пташку з біло-чорною го-
ловою та довгим чорним
хвостом. Хто це?

 7.  У середній смузі Росії ці
птахи першими прилітають
з місць зимівлі. В Україні
вони взимку нікуди не ле-
тять. У період, коли мало
корму, вони збираються у
великі зграї та відвідують
звалища, де знаходять собі
їжу.

 8.  Який птах — давній супут-
ник людини?

 9.  Який чорно-білий птах із
довгим хвостом відомий
своїм гучним голосом?

10. Два види цього роду — ши -
пун та кликун розповсюд-
жені в Україні. Які це птахи?

Юлія УСЕНКО,
Борис ПЕДЕНКО,
гуртківці НЕНЦ
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2011-ий рік за японським горос -
копом — рік кота, а за китайським —
кролика. Обидві ці тварини є дуже
поширеними, їм не загрожує зник-
нення, і більшість з нас добре з ни -
ми знайома. 

Багато хто тримає вдома цих ла-
гідних тварин, але не всі знають,
що нормальна температура тіла у кі -
шок близько 38 °C, (а у безшерстих
порід нормальна температура ще
вище і досягає 43—46 °C), близько
10% всіх кісток кішки припадає на
хвіст, який допомагає їй тримати
рівновагу. Котяче вухо повертається
на 180 градусів, коти можуть бачити
на відстань до 60 м. Поле зо ру —
185, а периферійний зір — близько
285 градусів.

Цікаво, що блакитноокі білі кіш -
ки часто бувають глухими. 

Кішкам, щоб бачити, достатньо
1/6-ої світла, необхідного людині.
Їх нічний зір дивовижний! У темряві
очі кішки використовують навіть
світло, яке відбилось від сітківки.
Але в абсолютній темряві кішки ба -
чити не можуть.

Малюнок поверхні носа котів

уні кальний, як відбиток пальця у лю-
дини.

Крім носа, коти можуть вловлю-
вати запахи за допомогою так званої
«трубки Якобсона», розташованої
на верхньому піднебінні за перед-
німи різцями. Кішка користується
нею, коли повністю зосереджується
на якомусь особливо цікавому запа -
ху, втягуючи в себе повітря, злегка
підвівши верхню губу і ніс.

Вуса допомагають коту визначи-
ти, чи пролізе він в отвір. Усього
у кішки по 24 основних вуса, роз-
ташованих у чотири ряди з кожного
боку. Двома верхніми рядами кішка
може керувати незалежно від ниж-
ніх. Але якщо у кішки боки випи-
рають далі, ніж щоки — вона втрачає
правильність сприйняття: не дивуй-
теся, якщо кішка полізе в отвір,
в який задня її частина не пролазить. 

Під час бігу домашня кішка мо -
же робити ривки зі швидкістю до
50 км/год, легко стрибає на висоту,
яка в п’ять разів перевищує її зріст.

Падаюча кішка завжди діє одна-
ково. Спочатку вирівнюється голова,
потім спина, потім ноги, а в кінці
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спина вигинається, щоб пом’якшити
приземлення.

Кішки розуміють тон голосу.
Коли звертаєтесь до кота, пам’ятайте
про це.

Вони муркочуть не тільки від за-
доволення, але і висловлюючи біль
або страх. 

Кішка — незамінний помічник
для людей, що працюють в сільсько -
господарській галузі. Полюючи на
мишей, рятує в рік до 10 тонн зерна.
В Англії кішок використовують для
охорони зерносховищ та інших
харчових складів, причому працю-
ють вони офіційно. Коти також
охороняють від мишей книги та
інші реліквії Британського музею.
А в Австрії кішка, яка прослужила
в охороні складів кілька років, от-
римує довічну пенсію, яка видається
молоком, м’ясом і бульйоном.

Але годі вже про котів, кролик —
не менш цікава тваринка. 

Кролики — не гризуни, вони від-
носяться до родини зайцеподібних.

Кролики в дикій природі живуть
групами. Це відрізняє їх від зайців,
які більш схильні до самотності.

Кролики відрізняються від зайців
також тим, що їх дитинчата зазви-
чай народжуються сліпими та голи -
ми і вирощуються в норах.

Хижак може налякати кролика
до смерті.

Кролик може стрибнути майже
на метр у висоту.

Двокілограмовий кролик може
випити стільки ж води, скільки де-
сятикілограмовий собака.

Кролики можуть видавати звуки,
схожі на котяче муркотіння.

Очі кроликів розташовані таким
чином, що вони можуть бачити,
що відбувається позаду, не повер-
таючи при цьому голови. Але, в той
же час, прямо перед носом кролика
є сліпа зона, в якій він взагалі нічо -
го не бачить.

Кролик — страшний звір! Вже
150 років із ними борються в Авст-
ралії, намагаючись скоротити по-
пуляцію або взагалі знищити. Цікаво,
чи буде наступний рік щас ливим
на цьому материку?

Матеріали з сайту
www.eco-live.com.ua



Ізоподи — це рівноногі раки. Біль -
шість ізопод живе у морі. Вони схо -
жі на мокриць, які зустрічаються
в саду чи на городі. Ізоподи виду
Bathynomus giganteus більші за мок-
рицю у 50 разів. 

Під час проведення геологічної
розвідки на дні Мексиканської за-
токи до глибоководного телекерова -
ного апарату на глибині 2,6 км при -
чепився гігантський ізопод. Він
якийсь час мандрував разом із апа-
ратом, а потім був піднятий на по-
верхню води. Оператори носили
тва рину на руках та дружно з ним
фотографувалися. Ізоподи цього
ви ду траплялись людям і раніше,
їх довжина була до 60 см, а вага —
до 1,4 кг. Цей екземпляр виявився
рекордсменом: його довжина 75 см,
а вага — 1,7 кг. 

Bathynomus giganteus мешкає на
глибині 170 метрів і нижче за ви-
сокого тиску та температури 4 oС.
Більша частина ізопод виловлена
на глибинах від 365 до 730 м. За -
звичай гігантські рівноногі раки
мешкають на дні та живляться решт-
ками риб, кальмарів та китів. Вони
полюють на здобич, яка повільно
пересувається — морські огірки, губ -
 ки, нематоди, навіть живу рибу,
іноді атакують карабіни риболове -
цьких тралів.

ХТО ТАКІ
ІЗОПОДИ?
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Юрій ФУРМАНОВ,
доктор медичних наук

ПОДОЛ
Кто здесь когдаfто жил и рос
За переплётами окошек,
В приюте одичавших кошек,
Скажи, невыловленный пёс?
В твоих глазах привычный страх,
Давно уже не веришь людям,
Своим обидчикам и судьям,
Зачемfто рыщущим в дворах.
Поджавши хвост, скорей беги,
У нас ни колбасы, ни сыра,
В твоей норе темно и сыро,
Но ты себя побереги!
А здесь не втоптанные в грязь
Увековеченные чувства,
Плоды кузнечного искусства —
Над входом буквенная вязь.
Былых хозяев имена,
Когдаfто живших в этих стенах?
История в безмолвных сценах
Потомками овеществлена.
Беда, а может быть, вина,
Прожив, и следа не оставить,
Уйдя, забыть себя заставить,
Стерев дела и имена…
Пойдём и тихо навестим
Могилы прежних поколений,
Без горьких слёз и умилений
Над их следами погрустим.

Пошли, подышим стариной
На узких улицах Подола.
Здесь поfвесеннему так голо.
Решилась? Поспеши за мной.
Заглянем в тёмные дворы:
Век поколений тихо длился,
Спорыш уверенно пробился,
Но где же крики детворы?
Старинный быт и простота,
Ворот открытых кособокость,
Старение всегда жестокость,
Детей потеря — пустота.
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ДРІБНІ
ГРИЗУНИ –
МЕШКАНЦІ ЛІСУ
Вся історія та успіхи популяційної
екології переконливо свідчать про
те, що практичні заходи щодо охо-
рони, відтворювання та раціональ-
ного використання тварин у приро -
ді, регулювання чисельності шкід-
ників повинні ґрунтуватися на гли-
бокому вивченні особливостей їх
популяцій та популяційних регуля-
торних процесів, у тому числі і в умо -
вах інтенсивних антропогенних
впли вів на середовище існуван ня
тварин.

Із середини XX ст. популяційним
дослідженням дрібних ссавців по-
чали приділяти велику увагу, цей
напрям екологічних досліджень вже
багато десятиліть залишається ос -
нов ним. При вивченні популяції
тварин спеціаліста цікавлять, голов -
ним чином, чотири основні проце-
си, які впливають на розмір та
структуру будь-якої популяції: на-
роджуваність і імміграції, в резуль-
таті яких розмір популяції збільшує -
ться. 

Популяції тварин рідко є дина-
мічними утвореннями. Вони безпе-
рервно змінюються, здійснюючи
процес пристосування, і саме ця
якість цікавить дослідників найбіль-
ше як в теоретичному відношенні,
так і в прикладному.

Дрібні гризуни вже давно є най-
зручнішим об’єктом сучасної попу -
ляційної екології та біогеографії.
Завдяки їх великій чисельності на
цих екземплярах можна виявити
особ ливості динаміки популяції та

механізмів її регуляції. Але є багато
труднощів, що перешкоджують уза-
гальнення результатів спосте режень,
перешкоджаючи їх порівнянню та
аналізу.

Варто розглянути основні харак -
теристики (ареал, морфологічні оз -
на ки, кормові ресурси) тих видів,
які є об’єктами багатьох досліджень
на теренах нашої країни.

Руда нориця (Clethrionomys
glareolus Schreber) — поширений,
багаточисельний вид дрібних гри-
зунів. Загальноприйняте систематич -
не положення виду: ряд Гризуни
(Rodentia), родина Норицеві (Mic -
rotidae), рід Лісові нориці (Cleth rio -
nomys). Такої номенклатури даного
представника дотримується біль-
шість дослідників. Але інші вважа -
ють: ряд Гризуни (Roden tia), родина
Норицеві (Arvicolidae), рід Лісові
нориці (Myodes), нориця руда (Myo -
des glareolus).

Середні розміри дорослих осо-
бин характеризують наступні циф -
ри: довжина тіла 93—107 мм, хвоста
37—52 мм, задньої ступні 16—18 мм,
висота вушної раковини 11—14,2 мм.
Середня маса тіла коливається від
18 до 31,7 г. Шкіра має типову для
ссавців будову: складається з епідер -
місу, дерми, підшкірної жирової
клітковини, волос, сальних та пото -
вих залоз. Волосяний покрив рудої
нориці довгий та густий, влітку тем-
ний, червоно-коричневий, взимку
більш світлий. Протягом життя осо-
бини хутро міняється декілька разів.
Регулярна зміна хутра у дорослих
особин відбувається навесні та во-
сени.

Статеві і сезонні зміни у розвитку
шкірних залоз рудої нориці, вира-
жені в їх розмірах та секреторній
активності, свідчать про можливу
участь цих залоз у хімічній комуні-



49

кації, яка направлена на пошук
парт нерів і має значення у регуляції
чисельності, підтриманні просто-
рової структури популяції.

Поширення рудої нориці пов’яза-
не з лісовою зоною, її ареал охоп-
лює Європу та частину Азії — від
Великої Британії та Ірландії на захо -
ді до річки Єнісею на сході. Цей
вид населяє всі гірські системи, які

входять у його ареал, та, як правило,
не підіймається вище середньогір’я.

Асортимент кормів рудої нориці
надзвичайно широкий і різноманіт -
ний. У її раціон входять всі частини
трав’янистих рослин, листки, кора,
пло ди і насіння деревних порід,
мохи, лишайники, гриби, різнома-
нітні без хребетні, інколи навіть
дрібні хребетні тварини.

Жовтогорла миша (Apode -
mus flavicollis Melchior) належить
до ряду Гризуни (Rodentia), родини
Мишачі (Muridae), роду Лісові миші
(Apodemus). Часто в літературі зустрі -
чається інша назва цього виду Sylvae -
mus tauricus (=flavicollis): ряд Ro -
dentia, родина Muridae. Жовто гор -
ла миша — великий гризун з дов -
жи ною тіла до 117 мм, хвоста —
115 мм, ступні — 28 мм, вуха —
28 мм. Хвіст цьо го виду майже го -
лий, круглий у перерізі, довжина
його значно перевищує половину
дов жини тіла. У більшості видів ро -
ду морда витягнута і загострена,
а ву ха значно довші. Жовтогорла
миша дуже схожа на малу лісову
мишу, відрізняється лише величи-
ною, на грудях завжди є жовта
пляма. У каріотипі 2n = 48.

Загальний ареал жовтогорлої
миші охоплює Західну Європу від
Великої Британії, Данії, Швеції і Фін -
ляндії до Піренеїв, Альп, Греції і Ру -
мунії. На Кавказі цей вид багаточи-
сельний на Чорноморському узбе-
режжі, рідше зустрічається у Вірменії
і Грузії, звичайний для Криму.

Жовтогорла миша тримається пе -
ре важно області широколистяних
лісів і найбільш чисельна в лісах,
де переважаючими породами є бук
і дуб та добре розвинений підлісок
ліщини.

У березні — квітні жовтогорла
ми ша живиться в основному насін-

Мал. 1. 1 — нори рудої нориці; 
2, 3 — сліди; 4, 5 — асортимент кормів

(гриб, кора); 6 — грабова діброва.

Мал. 2. 1 — жовтогорла миша; 2, 3 — місця
мешкання; 4 — сліди; 5, 6 — асортимент

кормів (жолуді та шишки).
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Мистецтво бонсай прийшло з япон -
 ської культури і завоювало числен -
них прихильників у ба гатьох країнах.
Воно поєднує в собі високий стиль
і глибину східної фі ло софії, яка праг-
не підкреслити гар монію людини
і навколишнього світу. 

Бонсай зародився понад тисячу
років тому в Китаї, але саме в Японії
цей метод розвивався і піднявся до
рівня витонченого мистецтва. У япон -
ській мові слово «бонсай» означає
не прос то карликову рослину, а куль-
туру її виведення на підносі або
в неглибокій ємкості. Бонсай — це
карликова рослина в неглибокому
горщику. Проте виростити живий
бонсай доволі непросто. Для цього
потрібен не лише тривалий час і спе-
ціальні знання, але й особливий мік -
ро клімат. На жаль, поєднати всі ці
умови в квар  тирі буває непросто.

Тому багато хто вибирає штучний
бонсай, який не вимагає ретельного
та копіткого догляду і стає чудовою
прикрасою інтер’єру дому чи кабі-
нету. 

Штучні бонсаї імітують натураль-
ні мініатюрні дерева і виготовляють-
ся з використанням натуральних гі -
лок та коряг, із засушених сухоцвітів
або штучного листя, квіточок, хвої.
Деякі бонсаї просто неможливо від-
різнити від натуральних дерев.

ням бука, дуба і ліщини, яке також
складає велику частину осінньо-зи-
мового раціону гризуна. Лише не-
велику частину (2—10%) вмісту
шлунка складають вегетативні час -
тини рослин. У червні частота на-
явності зелені різко збільшується
і доходить до 100%, а об’єм зеленої
маси — 10—25%. У літньому раціоні
з’явля ються ягоди суниць, чорниці,
ожи ни. Залишки тваринної їжі ви-
явлені лише в 10% шлунків і лише
у весняно-літній період.

Сезонні зміни еколого-фізіоло-
гічних ознак рудої нориці та жовто-
горлої миші є видоспецифічними.
Короткочасні прогнози зміни чисель -
ності цих видів засновані на да них
щільності та структури популяції, а
також фізіологічному стані звірків
із врахуванням особливостей погод-
них та кормових умов за певний пе -
ріод. Для успішного прогнозу істотне
значення мають встановлені для
певного регіону закономірності ди-
наміки чисельності нориць та мишей.

За останні десятиліття антропо-
генний фактор суттєво позначився
на популяціях рудої нориці та жов-
тогорлої миші. І якщо дивитися на
цю проблему крізь пальці, то наслід -
ки в майбутньому можуть бути фа-
тальними. Адже гризуни є однією
із найважливіших ланок живлення
багатьох птахів та ссавців. І не мож -
на ні в якому разі думати: «Яка різ-
ниця — це звичайні гризуни, до то -
го ж і мешканці лісу. Це не наші до-
машні улюбленці!» 

Все починається із шанобливого
ставлення до живого, до рідної ма-
тінки-природи!!!

Світлана ЗАДИРА,
методист відділу біології НЕНЦ
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штучних бонсаїв використовуються
різні декоративні горщики, миски,
підставки, контейнери й інші єм-
кості, які декоруються. 

Виготовлення штучних бон саїв —
це, насамперед, творчий процес,
який передбачає ручну працю, що
робить його унікальним і неповтор -
ним. Це, свого роду, справжній вит-
вір мистецтва, в якому виражається
один із головних принципів япон -
ської філософії — втілити велике
в малому. 

Штучні бонсаї гармонійно впи-
суються в інтер’єри будинку, офіс-
них приміщень і майже не вимага -
ють догляду. Якщо бонсай вигото-
вити комусь у дарунок, то він надов -
го залишиться в пам’яті, на відміну
від звичайних штампованих дріб-
ничок, які ми купуємо й які потім
припадають пилом на полицях.
Бонсай принципово відрізняється
тим, що разом з ним людина отри-
мує щось цікаве та ексклюзивне.

Виготовлення штучних бонсаїв
відкриває необмежені творчі мож-
ливості, адже це традиційне япон -
ське мистецтво, згідно з яким бон-
сай втілює в собі цілий всесвіт. Це
маленьке деревце відразу займе
цент ральне місце в будь-якому ін-
те р’єрі, приковуючи до себе увагу.
З психологічної точки зору штучний
бонсай добре допомагає відволік-
тися від швидкого темпу життя, за-
спокоїтись і привести до ладу думки
та мрії.

Отже, якщо ви маєте творчий по -
тенціал, а це властиво більшості лю -
дей і особливо дітей, та трохи віль -
ного часу, можна навчитися влас-
норуч робити штучні бонсаї (мал. 1).

Матеріали, які необхідні для ство-
рення майбутнього бонсаю: гілка
або коряга красивої форми, шматоч -

Мал. 1

Мал. 2

ки моху, штучна хвоя або листочки
з квітами, штучні чи засушені, клей,
квітковий горщик чи плоске блюдо,
невеликий пористий камінь, що
імітує скелю, матеріал для закріп-
лення дерева в посуді (алебастр,
цемент, гіпс тощо).

Інструменти: ножиці, шило, клей,
клеєвий пістолет (за наявності). 

За основу беремо красивий корч
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чи гілку, треба брати їх сухими, так
легше клеїти елементи, а сирі гілки,
висихаючи, можуть втрачати форму.
Потрібен відповідний пластиковий
або керамічний вазон із низькими
бортами, краще у формі блюда. 

Укріплюємо корч цементом, гіп-
сом або іншими технічними при-
йомами. Зверху маскуємо цемент
камінням, мохом чи якимось син-
тетичним матеріалом. Потім присту -
паємо до створення самого деревця.
Якщо гілка чи корч у вас світлого
ко льору. то надаємо йому темного
кольору, обробивши морилкою або
лаком для дерева. 

Хвою, листя чи квіти можна при-
дбати в магазинах декору або про-
сто на ринках. Розрізаємо їх на ок -
ремі елементи і наклеюємо на гілку
чи корч. Клей можна використати
будь-який — прозорий універсаль-
ний або клеєвий пістолет із гарячим
клеєм. Можна в стовбурі бонсаю
шилом чи свердлом зробити загли-
бини, в які потім вклеювати хвою. 

Крім звичайних хвойних бонсаїв,
досить популярні, особливо серед
жінок, квітучі бонсаї — «сакури».
Вони виготовляються за таким же
принципом, але замість хвої вико-
ристовуються квіточки, які імітують
квітучу японську вишню — сакуру
(мал. 2).

Японська культура в європей-
ських країнах набула нових рис.
І крім бонсаїв у традиційному япон -
ському стилі — «мінімалізм», почали
виготовляти так звані бонсаї, але в
європейському стилі — декоратив-
ному, який передбачає пишноту
форм, велику кількість різного ма-
теріалу та декоративні елементи.
Відтоді почали створювати такі «де-
коративні деревця».

Гілку чи паличку для стовбура
деревця беруть уже більш рівну,

Мал. 3

Мал. 4
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можна навіть і пряму. Закрі-пивши
її в декоративному горщику, який
може бути різного кольору чи при-
крашений різними декоративними
елементами, зверху прикріпляють
матеріал для фіксації квітів чи інших
елементів, з яких ви створюєте де-
ревце. Це може бути кулька із спе-
ціальної флористичної губки
(оазис) для сухих чи штучних квітів,
кулька з пінопласту, сухого моху
чи просто з пластиліну. Тепер можна
приступати до виготовлення крони
деревця. Беремо засушені рос лини
чи штучні, нарізаємо їх на відрізки
однакової довжини, формуємо з них
багато однакових маленьких буке-
тиків на ніжці з дротика або зубо-
чистки і щільно та рівномірно роз-
міщуємо на підготовленій основі
методом втикання. На основі з оази-
су та пластиліну квіти будуть трима -
тися добре, а в пінопластовій основі,
щоб запобігти випаданню букетиків,
краще, перед втиканням в основу,
дріт чи зубочистку змастити клеєм.

Добре підходять для створення
подібних дерев такі засушені рос-
лини як геліхрізум,  статіца (кермек),
амобіум, засушені троянди, гіпсо-
філа та інші. Красиво виглядає
також додавання атласних стрічок
чи бантів з них (мал. 3).

При виготовленні декоративного
деревця, можна використати шиш -
ки різних хвойних дерев, жолуді,
горіхи, коробочки маку, ірисів, штуч-
ні плоди та ягоди, новорічні іграшки,
банти, інші різноманітні новорічні
елементи. Елементи можуть бути
і натуральні, і фарбовані  у золотий,
срібний, білий, зелений чи черво-
ний колір (мал. 4).

Ще один приклад створення де-
коративних дерев: крона деревця —
напівпрозора декоративна кулька,
а елементи декору можна розміщу-

Мал. 5

Мал. 6
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Наталія ГУРКІНА

Собачий 
Рай

Кожного разу, коли я дивлюся на
фотознімок свого мопса Вільки, я
пригадую мамині слова: «Не плач,
маленька, Віллі зараз у собачому
Раю, йому там добре і затишно.
А ще у нього, напевне, є гарна по-
дру га. Вона скоро народить йому
багато-багато маленьких мопсиків.
Віриш мені?»

Звісно, я тобі вірю, мамо! Та
і Віл лі мені сьогодні приснився. Я у
нього гостювала.

Розповісти вам про те, який він,
собачий Рай?

Так ось, слухайте. . . 
Коли я вчора заснула, то опини-

лася на міській вулиці. По обидва
боки були дерев’яні будинки з ве-
ликими вікнами і кольоровими таб-
личками біля входу. На них значи-
лись імена: Муся, Джек, Ліза, Бобік
і так далі. . . Біля кожної домівки
росли квіти, алеї потопали в зелені.
Навколо бігали щасливі песики,
а на дахах красувалися флюгери
у вигляді кісточки. 

Що за дивина! — подумала я,
розглядаючи дивовижне місце. Аж
раптом:

— Привіт, Оленко,— лизнув мою
руку Вілька.

— Віллі?! — здивувалася я.— Але
ж ти пішов з життя. Тиждень тому. . .

Мопс посміхнувся:
— Це я пішов з вашого, людського

світу. Але, як бачиш, зі мною все
добре: тепер я живу тут,— і мій пес
показав лапкою на диво-місто. 

Хіба таке можливо? — подумала

вати всередині кулі. Для виготов-
лення такого дерева проводимо під-
готовчі роботи, про які зазначалося
в попередніх варіантах. Але зверху
до стовбура приєднуємо виготов-
лений заздалегідь напівпрозорий
транспарентний шар. Виготовляємо
його з ниток, або з лози  (мал. 5).

Кулю з ниток виготовити досить
просто, ідея ця не нова. Нитки по-
трібно брати товсті або навіть мо -
тузки. Потрібно надути гумову куль-
ку круглої форми, змастити поверх-
ню жирним кремом чи олією.
Прив’язати нитку до кульки і рівно-
мірно намотати нитку по поверхні
кульки, це робиться так, як при на-
мотуванні звичайного клубка ниток. 

Але щоб нитка трималася, по-
трібно її змащувати клеєм при на-
мотуванні. Для цього підійде будь-
який клей: силікатний, ПВА або
просто клейстер із крохмалю. 

Можна це зробити іншим спосо -
бом: спочатку намотати нитку на ку -
лю, а потім клейстером чи розчи-
ном желатину за допомогою маляр-
ної щіточки добре змазати шар звер-
ху, щоб нитка просочилась розчином.

Коли намотування закінчене, кі-
нець нитки зав’язати вузлом і пові-
сити кулю, щоб вона висохла. Суши -
ти кульку потрібно довго, зазвичай
добу, щоб вона гарно затверділа.
Потім повітряну кульку здуваємо,
а готову кулю з ниток прикріплюємо
до стовбура деревця як крону, можна
її також пофарбувати.

І декоративне деревце готове,
зверху можна прикріпити штучних
метеликів чи квіти або всередині
кульки розмістити засушені квіти
чи декор (мал. 6).

Любов ШТУРМАК,
методист НЕНЦ
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я.— Це все сон. Так, Віллі? Ти мені
снишся?

— Смішна ти, Оленко,— прочитав
мої думки мопс.— Звісно, що я не
міг повернутися у світ людей, тому
і запросив тебе до себе: щоб ти по-
бачила, як я живу, щоб перестала
плакати. Адже мама тобі казала про
те, що існує собачий Рай?

— Казала.
— Тоді чому твоя подушка ночами

мокра? 
— Звідки ти це знаєш? 
Мопс посміхнувся і пояснив:
— Я тепер, Оленко, не залежу від

тіла. Тобі ж відомо, що у всіх живих
істот є душа?

— Так.
— От і у нас вона є. Після того,

як ми проживемо з вами, людьми,
своє земне життя, ми йдемо у собачу
країну — собачий Рай.

— Але ж це все казки, Віллі! Не-
має собачого Раю! Це дорослі вига-
дали навмисне, щоб ми, діти, не
плакали.

— А ти зараз, Оленко, де? — запи-
тав мопс і потягнув за руку.— Хо -
дімо, я тобі місто покажу. 

І ми пішли дивовижними вулич-
ками…

— Тут Ліза мешкає,— кивнув на
один з будинків Віллі.— Пам’я -
таєш її?

— Звісно,— посміхнулася я.— А це
хто? — запитала, дивлячись на ма-
леньких цуценят, що вовтузилися
на подвір’ї.

— Це її дітки. Вона не так давно
мамою стала. Рухливі такі, все праг-
нуть у мене тапки забрати.

— А це? Це ж Полкан! Так, Віллі? —
я показала на великого кудлатого
пса.

— Так, Оленко, це — Полкан. Ста -
рий, добрий дядько Полкан. Як я
його боявся, бр-р-р,— пригадуючи,
Вілька аж затремтів.— Скільки разів
я втікав від цього велетня! А у цьому
світі ми товаришуємо, він до нас
частенько на чай заходить.

— Куди на чай?— не зрозуміла я.
— У мене тут свій дім,— пояснив

мопс.— А ти як думала? — і він так
гордо випнув вперед груди, що я
не стрималася і розсміялася.— А ще
у мене є подруга, та поки я зважую:
одружуватися чи ні?

— Але ж ти, Віллі. . . 
— А що? Я наречений хоч куди:

за характером лагідний, турботли-
вий. А ще я добрий господар і зав -
жди у всьому допомагаю.

А й справді,— подумала я.— Він
у мене наречений видний.— Стоп!
А що це у мене за думки такі? 

— Нормально, нормально,— під-
моргнув Віллі. 

Ми ще довго блукали вулицями
собачого міста. І ви знаєте, там бу -
ло чому дивуватися. Ніде ні гавкоту,
ні писку. Місто жило своїм, звичним,
спокійним життям. 

Особливо добре те, що у них все
безкоштовно. Немає голодних і не-
доглянутих собак. Всі, навіть ко-
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лишні бездомні песики, живуть у
власних будинках, а на кожній ву-
лиці є продуктовий магазин. Чого
там тільки немає! У мене навіть
слинки потекли, коли я побачила,
скільки там смачних ковбасок і який
вибір морозива!

Ми з Вількою набрали цілу ко-
робку ласощів і пішли до нього до-
дому. 

— Привіт, коханий,— відчинила
двері болонка. 

Я мало не випустила пакунок
з рук. 

— Привіт, Лапочка,— лизнув по-
дружку Вілька.— Я не сам, це —
Оленка. 

Бачачи в її очах запитання, він
пояснив:

— Я раніше мешкав у їхньому бу-
динку. 

— Лапочка,— привіталася бо -
лонка.

Я збентежилася. Оце так! Мама
мала рацію: у Віллі є по друга!

— Тепер будеш знати,— відповів
на мої думки мопс і підштовхнув
у дім. 

Знаєте, я навіть і не здогадувалася,
що мій Віллі такий модник. Пас -
тельні стіни будинку були прикра-
шені його фотографіями: ось він
у кепочці, тут — в комбінезончику,
а там — у рибальському костюмі.
Бачачи моє збентеження, пес по-
яснив:

— Так, Оленко, я люблю рибалити.
Просто у світі людей ніхто не запи-
тує собак, чого вони насправді хо-

чуть. Навіть, живучи у хороших
умовах, ми лише забавка для своїх
двоногих товаришів. Ви гуляєте
з нами тоді, коли вам зручно, а не
тоді, коли у нас є настрій чи бажан -
ня. В туалет ми повинні терпіти. . .,—
і сумно відвернувши мордочку вбік,
Віллі змінив тему розмови.

— Поглянь ось сюди,— показав
він на полиці з книгами.— Це ро-
мани мого батька.

— Твого тата? 
— Так, мого тата. Він у мене був

письменником. Це він описав при-
значення собаки і людини, їх жит-
тєві шляхи і місце в земному і ду-
ховному світах. Це його книги тут
у кожній домівці. На них виховую -
ться наші, собачі діти, в них знахо-
дять відповіді на свої запитання
дорослі собаки.

— Ні-чо-го собі!
— А ти думала! — задер носика

мопс.
— До столу, прошу вас до столу,—

запросила Лапочка.
— Вже йдемо,— потерся в шию

болонки Вілька. 
Чаюючи, ми ще довго пригаду-

вали різні смішні історії з нашого
життя. А коли настав час прощатися,
у Віллі на віях заблищали сльози:

— Дякую тобі, Оленко, за все. Я
тебе дуже люблю. Якщо вдасться, я
знову запрошу тебе до себе у гості.

— Я з радістю, Віллі,— тільки
і встигла поцілувати друга у мордоч -
ку. Все швидко почало танути, і я
знову опинилася у своєму лі жечку.

Ось такий дивовижний сон мені
наснився цієї ночі. Але я знаю: все
це було насправді, і я справді го-
стювала у Віллі. 

— Правда, маленький? — підморг-
нула, дивлячись на його фотозні-
мок.— Я знаю, що ти зараз щасли-
вий. А це найголовніше! 
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…Це найчудовіший із усіх каменів 
планети Земля, чарівний, загадковий,
могутній, має понад 40 облич міне-
ралів: гірський кришталь, аметист,
ко тяче, соколине, тигрове око, аван-
тюрин, халцедон, хризопраз, розмаїт -
тя агатів і яшм — це все він!

Стародавні люди називали його
«навіки замерзлий, нетанучий лід»
і виявилось, вони мали рацію.
І кварц, і вода мають структуру. Фо -
то структур показують їх абсолютну
спорідненість і схожість. Кварц
може бути рідким! Він може розчи-
нятись у воді! Для цього треба лише

кристалізаційну судину заповнити
водою на 85%, герметично закупо-
рити і нагріти до температури ки-
піння води. З подальшим підвищен-
ням температури починає рости
тиск, підвищується температура ки-
піння, кварц починає розчинятися
і починається процес: кварц пере-
ходить в рідкий стан. Го ловне —
кварц має могутню влас-тивість на-
копичувати на свою крис-талічну
решітку енергію зовнішньо-го се-
редовища: Землі, Космосу. При ве-
ликому насиченні енергією криста-
ли починають вібрувати, віддаючи
енергію в зовнішнє середо вище.

І, як не дивно, такою ж здатністю
володіє і вода. Але якщо кристал
квар цу змочити водою, викид енер-
гії збільшиться в рази. Виявляється,
моди (графіки) коливань кварцу
і води майже ідентичні. При накла-
данні один на одного точки піку
спів падають і підсилюють викид
енер гії. 

Подивіться уважно на оточуючий
вас світ! Мінерал кварц — один
із найпоширеніших на Землі. Якщо
ви хочете, щоб ваші домашні квіти
тішили вас красою, покладіть у ва -
зон шматочок кварцу. Дуже скоро
ви побачите позитивний результат.
Якщо ви хочете відхилити від себе
негативні впливи зовнішнього се-
редовища, одягайте прикраси з на-
туральних кварців. Якщо ж ви зай-
маєтесь розумовою працею, покла-
діть на свій робочий стіл кристали-
ки кварцу — він надасть вам енергії,
бадьорості духу, здоров’я і впевне-
ності в собі. 

Успіху вам у спілкуванні з приро -
дою! 

Валерія ПОПОВІЦЬКА,
вихованка ОДЕЦ «Ексампей»

при НВК «Кіровоградський
колегіум» 

НАВІКИ
ЗАМЕРЗЛИЙ,
НЕТАНУЧИЙ

ЛІД...
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Психічне здоров’я — це стан пов -
ної душевної рівноваги, уміння во-
лодіти собою, яке виявляється в стій-
кому настрої, здатності швидко при-
стосовуватися до різних складних
ситуа цій, а у разі необхідності —
вправ но долати будь-які труднощі.
Порушен ня психічного здоров’я за-
звичай ма ють тимчасовий характер
і спостерігаються у більшості людей.

Практично у всіх галузях життя
(в школі, на роботі, вдома, у суспіль -
стві) існують чинники, які травму -
ють і негативно впливають на пси-
хічний стан людини. Виявленням
цих чинників та їх нейтралізацією
займається психогігієна (розділ гі-
гієни, що вивчає вплив середовища
на психіку людини, розробляє нор -
ми праці, відпочинку та побуту).

Людина є біологічним видом,
який сформувався досить давно.
Відтоді його постійно супровод-
жують різні зміни умов життя, які
певним чином впливають на люди -
ну, виконуючи роль сильних подраз -
ників. Оточена звуковими та світло -
вими подразниками, сучасна люди -
на здатна пристосовуватися до ви-
соких рівнів роздратувань. Проте у
неї при цьому знижується гострота
слухових і зорових аналізаторів,
тобто людина може адаптуватися
до навколишнього середовища, вит-
рачаючи певні психічні та емоційні
сили. Вона відповідає на подразники
підвищеною психічною збудливістю,
дратівливістю, порушеннями сну.
Щоб уникати перевантажень, спеціа -
лісти рекомендують правильну ор-
ганізацію навчального та робочого
часу, а у вільний від роботи час —
створення обстановки, позбавленої
надмірних подразників: це спокій,
вечірні прогулянки у парках, здоро -
вий спосіб життя, відмова від алко-
гольних напоїв та тютюнового диму,
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дозований перегляд телебачення,
прослуховування радіо, а за можли -
вості — повноцінний відпочинок
у вихідні дні на лоні природи.

З точки зору психогігієни, здоро -
в’я та діяльність кожної людини по-
винні максимально відповідати її
внутрішнім бажанням і здібностям.
Якщо сфера діяльності людини не
відповідає її здібностям та внутріш-
нім потребам, це викликатиме у неї
в майбутньому почуття незадоволен -
ня та нереалізованості, негативний
емоційний стан.

Негативні реакції на зовнішні
подразники можуть виникати як
вдома, так і в школі. Слід пам’ятати,
що настрій і його прояв викликають
відповідний резонанс серед тих,
хто нас оточує — весела людина
під німає настрій, засмучена та озлоб-
лена — відповідно засмучує. Одне
різке слово, одна несправедливість
вже викликають негативні емоції.
Досить часто навчальні, робочі або
внутрішньосімейні стосунки, які не-
правильно склалися, травмують пси-
хіку. Прагнення одних людей під-
корити, принизити, покарати інших
порушує психічно здоровий клімат
всього колективу, класу, сім’ї. За від-
сутності любові, доброти, розуміння,
за наявності жорстокості, в дітях
розвиваються певні негативні яко-
сті — упертість, неслухняність, бояз -
кість, безініціативність тощо. Часто,
в очікуванні на покарання, у дітей
виникає тривожний настрій, який
легко переходить в агресію, спочатку
по відношенню до слабкішого (мо-
лодші діти, тварини), а потім до од-
нолітків. Колектив, у якому присутня
жорс токість, злість,— психічно не-
повноцінний. Негативно позначає-
ться на психіці людей відсутність
психологічного комфорту під час
навчання або на роботі. У виникаю -

чих конфліктних ситуаціях важко
зберігати об’єктивність та спокій.
Підвищений фон емоційної напруги
спотворює у людей оцінку того, що
відбувається. Навіть нейтральні сло-
ва і вчинки конфліктуючих осіб
сприймаються неадекватно. Реакції,
що є відповідями на конфлікт,
стають необ’єктивними. Через дея-
кий час від початку конфлікту в лю -
дей втрачається відчуття справедли -
вості. Знижується ефективність на-
вчальної або трудової діяльності,
погіршуються особисті взаємини.
Ключ до запобігання таким ситуа-
ціям — підвищення особистої і сус-
пільної культури спілкування, взає-
модопомога, повага до товаришів,
доброзичливість, взаєморозуміння.
Це в однаковій мірі відноситься як
до стосунків людей, рівних за поло -
женням та статусом, так і до керів-
ників та їх підлеглих. Культура спіл-
кування полягає, перш за все, в са-
мовладанні, умінні не проявляти
поганого настрою, негативних емо-
цій, в такті — умінні співвіднести
свої переживання з переживанням
сусіда, не робити, не говорити того,
що неприємно йому почути. Куль-
тур ні люди, які вміють контролю-
вати свою поведінку, легкі і приємні
у спілкуванні, вміють створювати
той необхідний позитивний мікро-
клімат, який сприяє гарному наст -
рою і щадить психіку оточуючих.

Дотримання норм психогігієни —
необхідна умова не лише психічно -
го, але і фізичного здоров’я. Вона
оберігає від різних функціональних
порушень. Зрозуміло, не можна го-
ворити про дотримання норм пси-
хогігієни тоді, коли матеріальна ос-
нова психіки — мозок людини —
піддається дії сильнодіючих і отруй -
них речовин. Зловживання алкого-
лем, вживання без необхідності або
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без відповідного медичного конт-
ролю різних засобів психічної дії
(заспокійливі, збуджуючі) порушу -
ють режим сну, відпочинку, роботи.
Виключення цих психотравмуючих
чинників є обов’язковою вимогою
психогігієни.

Істотну роль в психогігієні грає
гігієна розумової праці і навчання.
Найбільше навантаження в процесі
навчання падає на психічну сферу,
на основні психічні функції: інтелек -
туальну, вольову, емоційну, а також
на органи зору і слуху. Тривале збе-
реження сидячої пози приводить
до одноманітного навантаження на
певну частину м’язової системи,
тоді як інша є повністю пасивною.
Все це підсилюється недоліком кис -
ню у закритому приміщенні, знижен -
ням об’єму дихання та вентиляції
легенів. Тому, основними умовами
успішного навчання є рівномірність,
поступовість, різноманітність наван -
таження у поєднанні з фізичними
вправами, які мають розумні рамки.
Цих умов потрібно систематично
дотримуватися, особливо на початку
навчання, коли створюється чіткий
стереотип занять. Через певні про-
міжки часу дитина повинна постри-
бати, погаласувати, після чого по-
вернутися до уроків. Доцільно чер-
гувати навчальні заняття з фізич-
ними вправами. З роками в процесі
навчання зросте адаптованість до
одноманітних і нерівномірних за
інтенсивністю занять.

Пропуск занять — це не лише
про пуск у знаннях, але і зниження
тренованості, на тлі якої навіть зви-
чайне навантаження стає важким.
Тому прогресуюча втрата інтересу
учнів до навчання, особливо тих,
хто погано вчиться і пропускає за-
няття, має не лише моральне, але
і фізіологічне пояснення — втрата

працездатності виникає внаслідок
неспроможності правильно трену-
ватися.

Одноманітність занять призво-
дить до перевтоми, втрати інтересу,
фізичної млявості, слабкості. Непо -
мірність і складність навчального
на вантаження призводить до пси-
хічної перевтоми. Коли людина ста-
вить перед собою завдання, вищі
за свої психічні і фізичні можливо-
сті, коли дитина вимушена викону-
вати честолюбні вимоги батьків —
це призводить до поганих наслідків.
Виникають не лише ознаки фізич-
ної втоми, але і погіршується пси-
хічний стан, що може проявлятися
у пригніченості, необґрунтова них
тривогах, відчутті своєї неповно-
цінності у порівнянні з товаришами
по навчанню. В результаті можуть
з’явитися такі риси характеру, як
упертість, заздрість, злісність. На -
вчан ня дитини із дотриманням пси-
хогігієнічних норм залишило би її
здоровою, в майбутньому — ко рис -
ною для суспільства людиною.

За період відпочинку людина
повинна звільнитися від переван-
тажень повсякденного життя і від-
новити сили. Вид відпочинку кожен
обирає індивідуально. Слід мати на
увазі, що неправильно організова-
ний відпочинок може не лише не
відновити сили, але привести до
втрати здоров’я.

Таким чином, постійне, розумне,
раціональне дотримання правил
психогігієни протягом всього життя
людини та за умови консультації
в необхідних випадках із фахів-
цем — гарантія збереження повно-
цінної психічної діяльності людини
впродовж всього життя. 

Сергій ЖЕСТЕРЬОВ,
психолог НЕНЦ
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Серед квітів справжня баба —
В жовтій хусточці — . . . .

Червоніють там, де злаки,
Квіти поля, дикі . . . .

Кольорові візерунки
На віночку у . . . .

Біле плаття, тонка талія —
Травень — і цвіте . . . .

Знає навіть птаха-галка:
Синя, в лісі, це — . . . .

Стрінеш на лугах рослину.
Для кролів рвуть . . . .

Неба увібрав відтінок
Красень, лісовий . . . .

Зачарує, як ворожка,
Синім поглядом . . . .

Де галявина й пеньочок —
Задзвенить до нас . . . . 

Не піде із звіром в бій
Жовта квітка . . . .

Наталія ГУРКІНА
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Сучасний ритм життя примушує людину працювати
з великою віддачею. У цьому велику роль відіграють

продукти харчування. Правильне харчування стимулює
пам’ять, активізує роботу мозку та швидкість мислення.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ І ПАМ’ЯТЬ
Шотландські вчені встановили, що солодкі напої стимулюють пам’ять.

Склянка чаю з ложечкою цукру допомагає зберігати і відновлювати
інфо рмацію. Провали в пам’яті і забудькуватість виникають в тих, у кого
низький рівень цукру в крові. Концентрувати увагу допомагають апельсини,
ананаси, брюссельська капуста. Активізують розумові реакції арахіс і фі -
ніки. Нормалізують роботу мозку і відновлюють клітинний обмін кефір
і йогурт. Швидкість мислення підвищує цибуля. Поліпшує пам’ять і пере-
шкоджає віковим змінам головного мозку часник. 

РОЛЬ ФРУКТІВ В ОРГАНІЗМІ
Що роблять фрукти в організмі?

Лимон — робить еластичними стінки судин. 
Хурма — корисна при недокрів’ї.
Яблука — регулюють вміст цукру в крові, 

нормалізують вміст холестерину в печінці.
Груші — виконують протизапальну функцію. 
Вишні та черешні — цілюще діють на нервову 

систему, послаблюють болі при стоматитах. 
Сливи — покращують травлення.
Персики — підсилюють серцеву діяльність, поліпшують роботу печінки.
Мандарин — протигрибкова дія (використовують часточки плодів для

натирання уражених частин тіла).
Апельсин — допомагає організмові при авітамінозі.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ І ХАРАКТЕР
Наш характер пов’язаний із тим, якими продуктами ми харчуємось.

Які ж риси характеру притаманні людям, що надають перевагу тим чи
іншим стравам?
Молочні продукти обирають щирі, відкриті, гостинні, 

м’які і спокійні люди.
Морепродукти, рибу — миролюбні й готові йти на компроміс.
М’ясопродуктам надають перевагу ті люди, у яких проявляються 

якості лідерів, категоричність, агресивність.
Вегетаріанські страви, фрукти та овочі вибирають люди 

принципові, вперті, доброзичливі.
Аза ЗЕНЮК, НЕНЦ
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Лимон був відомий ще з давнини
в усіх куточках світу. Якщо вірити
легенді, ароматні яскраво-жовті пло -
ди подарували Гері, коли вона ви-
ходила заміж за Зевса. «Його аромат
веселить розум, шкірка та зерна ко -
рисні для серця, м’я коть — відмінна
їжа, а сік — вгамовує спрагу»,— так
казали древні боги.

Саме ж слово «лимон» було запо -
зичене з перської мови і вперше
з’явилося на Русі наприкінці ХVІ
сто ліття. В Європі лимон з’явився
зав дяки Олександру Македонському.
Його воїни, окрім усіляких диковин,
привезли із Індії лимони, ще їх на-
зивали індійськими яблуками. 

Ли мон — вічнозелене плодове де-
рево висотою до 5—8 м. Існує досить
багато сортів цього пре красного де-
рева. У багатьох плодів — товста
шкірка.

Ще з давніх часів люди приділяли
лимону велику увагу через його ці-
лющі властивості. Плід використо-
вують як косметичний засіб (відбі-
лює шкіру, омолоджує, пом’якшує
гру бі ділянки шкіри на ліктях та
сто пах ніг, допомагає позбутися
зуб ного нальоту, надає блиск волос -
сю, укріплює нігті, а також може
слу гувати дезодорантом), як лікуваль -

ний засіб (при головних болях,
при застудних захворюваннях, при
укусах комах та навіть скорпіонів).
Лимон є незамінним помічником
для господинь (видаляє плями, іржу,
повертає металевому посуду блиск).

А які смачні страви з цього цит-
русу! Лимон споживають у свіжому
вигляді, а також використовують
при виготовленні кондитерських
виробів, безалкогольних напоїв і на-
віть у парфумерній промисловості.
Як пряність лимон додають до різ-
них фруктових салатів, до солодких
страв, печива, в соуси, до риби, пти -
 ці та страв із рису. З нього варять
чудове варення, а ще лимони дода -
ють при виготовленні соусів, кремів,
сиропів та напоїв. Лимонними доль-
ками прикрашають головні страви.
Шматочки плодів лимону кладуть
у чай. Дуже смачними є лимонні
торти та пироги.

Рулет з лимоном
Для тіста: 300 г борошна, 1/2 стакана
сметани, 2 яйця, 2 столові ложки
вершкового масла або маргарину,
2 столові ложки цукру.
Для начинки: 2 лимони або 1 лимон
та 1 апельсин, 200 г цукру, 2 яєчних
білка.

ЗОЛОТИЙ ЛИМОН
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Вітер його друг у повсякденному 
труді

І він, як млин і електростанція,
Техно-тест корисний добрих дій,
Реальний пафос в екоакціях,
Як чисте джерело енергії природи
Красиво продукує гарні сходи.

По вертикалі: 1. Одна з дев’яти бо-
гинь поезії, мистецтва та науки
з давньогрецької міфології. 2. Пучок
зібраних і складених квітів. 3. Верх -
ня частина дерева, сукупність його
гілок. 7. Сірий заєць, у якого колір
шерсті не змінюється. 8. Дуже по-
ширена комаха ряду Двокрилі.
9. Народна назва деяких кущових
порід верби. 11. Рух повітряного
потоку в горизонтальному напрямі.
12. Маленька водяна хребет на тва-
рина, що має плавці та шкі ру, вкриту
лускою. 13. Хижий птах із блискучим
дзьобом. 14. Великий хижий птах
із блискучим чорним пір’ям. 15. Тра -
ва, яка відростає на місці скошеної.
15. Соковитий корм для худоби.
21. Дерево родини Мас ли нові.
22. Свій ська птиця. 23. Ко люче де-
рево з червоними дрібними плода-
ми, які використовуються для ліку-
вання. 27. Прозорий, частіше без-
барвний мінерал, коштовний камінь.
28. Дикий гірський баран, пошире-
ний у центрі Азії. 31. Наука про ви -
ди і сорти винограду. 34. Зла кова
рослина із золотистим суцвіттям
(харчова, технічна культура). 35. Ба -
гаторічна тропічна і субтропічна
рослина з довгастими пло дами.

По горизонталі: 2. Чагарник має
великі волоті лілових, фіолетових,
білих запашних квітів. 4. Хижа пріс -
новодна риба. 5. Хижий нічний
птах. 6. Дрібні частинки деревини,

Спосіб приготування
Із борошна, сметани, яєць, масла

і цукру замісити некруте тісто і дати
полежати 2 години. Тим часом при-
готувати начинку: цілі лимони зва-
рити. Теплі лимони розрізати, ви-
далити зерна, пропустити через
м’ясорубку, перемішати з цукром,
потім уварити. Тісто тонко розкача-
ти і змазати білком. Посередині ви-
класти начинку, згорнути в рулет,
змазати його яйцем. Випікати в доб -
ре розігрітій жаровій шафі протягом
30 хвилин. Готовий завиванець по-
сипати цукровою пудрою.

Мармуровий пиріг
Для тіста: 175 г вершкового масла
або маргарину, 150 мл молока, 4 яй -
ця, 350 г борошна, пакетик розпу-
шувача, 150 г цукру, 1 столова ложка
лимонного соку, 1 стакан вишень
(свіжоморожених або консервова-
них), 1 яблуко, 1 пакетик ванільного
цукру, 30 г маку, 2 столові ложки
цукрової пудри.
Спосіб приготування

Масло або маргарин розтопити,
додати всі інгредієнти для тіста та
перемішати. Яблуко почистити, на-
терти на крупній тертці і збризнути
лимонним соком. Розділити тісто
навпіл. Одну половину перемішати
з маком, а іншу — з яблуком.

Форму змастити вершковим мас-
лом і наповнити спочатку яблучним
тістом, а зверху — маковим і рівно-
мірно розкласти вишні. Випікати
в жаровій шафі при температурі
180 оС протягом 50 хвилин. Готовий
пиріг дістати із жарової шафи і дати
постояти у формі ще 5 хвилин, по -
тім вийняти його і посипати цук -
ро вою пудрою. 

Марина МАКАРЕНКО,
лаборант НЕНЦ
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які утворюються під
час різання її пилкою.
10. Невелика хижа
тварина родини Ку -
ни цеві. 11. Рвучкий
круговий рух вітру.
15. Зелене, з багатою
рослинністю і пріс -
ною водою, родюче
місце. 17. Багаторічна
напівку щова або тра-
в’яниста рослина, що
містить ефірну олію.
18. Письмовий знак,
літера. 19. Хижа тва-
рина родини Куни -
цеві. 20. Великий травоїдний ссавець
з хоботом і дво ма бивнями. 24. Бага -
торічна трав’я нис та дрібна плавуча
рослина. 25. Збір ник географічних,
історичних та інших карт, таблиць.

26. Дерево з плодами,
що ма ють їстівне ядро
у міц ній шкаралупі.
27. Тра в’я  ниста тропіч-
на рослина, з волокна
якої ви го товляють мо-
тузки, грубу тканину.
29. Сса вець родини
Котячі, що поширений
в Аме риці. 30. Хи жа
хутрова тваринка ро-
дини Ку ни  цеві, яка мо -
же мешкати в домаш-
ніх умовах. 32. Елект -
рич ний прилад для по-
д а в а н н я  з в у к о в и х

сиг   налів. 33. Ужи  вається для ви-
словлення захоплення, здивування.
36. Вид легкоатлетичних змагань.
37. Однорічна трав’яниста олійна
рослина. 

ВІДПОВІДІ

По вертикалі:1. Муза. 2. Букет. 3. Крона. 7. Русак. 8. Муха. 9. Лоза. 11. Вітер. 12. Рибка. 13. Сокіл.
14.Ворон. 15. Отава. 16. Силос. 21. Ясен. 22. Курка. 23. Глід. 27. Алмаз. 28. Архар. 31. Ампелографія.
34.Сорго. 35. Банан. По горизонталі: 2. Бузок. 4. Щука. 5. Сова. 6. Тирса. 10. Ласка. 11. Вихор. 15. Оазис.
17. Рута. 18. Буква. 19. Норка. 20. Слон. 24. Ряска. 25. Атлас. 26. Горіх. 27. Агава. 29. Пума. 30. Тхір.
32.Зумер. 33. Ого. 36.Марафон. 37. Соняшник.
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Ка рась — ка ра се ві:
— Слу хай, дру же, ти ме ні, зви чай -
но, мо жеш не по ві ри ти, але той ри -
бал ка, у яко го я зір вав ся з гач ка, ва -
жив ні як не мен ше 90 кг!

* * *
У жар кий літ ній день ве ли ка ро ди -
на, на ван та же на пле да ми, шез лон -
га ми, ко ши ка ми з їжею й ре ча ми
для ку пан ня, пе ре ти нає пляж у на -
прям ку до ав то сто ян ки. Че рез де -
сять хви лин про це сія вер та єть ся на -
зад. По пе ре ду йде бать ко ро   ди ни й
ка же своє му ма лень ко му си ну:
— Ну а те пер, ди тин ко, по ка жи та -
то ві, ДЕ ТИ ЗА КО ПАВ КЛЮ ЧИ КИ?!

* * *
Згі дно з остан ні ми ас тро но міч ни -
ми дос лі джен ня ми, ро зум ні іс то ти
в кос мо сі всеfта ки є, але від нас во -
ни во лі ють три ма ти ся на со лід ній
від ста ні, що зай вий раз до во дить
їх ню ро зум ність.

* * *
— Че бу раш ка, ти ме не чуєш?
— Ген, ну ти на ме не по глянь,—
чую, зви чай но.

* * *
Бать ко був при єм но зди во ва ний,
по чув ши, що йо го балакуча донька
за кін чи ла те ле фон ну роз мо ву усьо -
го за 20 хви лин. Зви чай но во на
роз мо вля ла не менш го ди ни.
— То бі по дру га дзво ни ла? — по ці ка -
вив ся він.
— Ні, це хтось по ми лив ся но ме ром.

* * *
Йде бать ко з доч кою.
— Та ту, ку пи ке ди!
— От ще!
— Ну, ку пи ке ди!
— І не по ду маю!
— Ку пи!
— Які ке ди, ти ще ков за ни не зно -
си ла!

Все, як у людей...
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68 вироби з яскраво забарвленого
тіста. У індіанців такі фігурки з тіс -
та раніше мали символічний або
міс тичний зміст. У Гімалаях вико-
ристовують дерев’яні форми для ви -
готовлення жертовних культових
фі гур з ячмінного борошна. 

Коли головним символом Різдва
стала ялинка, бідні люди виготов-
ляли з хлібного тіста різдвяні при-
краси. Для збереження прикрас від
поїдання мишами і комахами, в
тісто додавали велику кількість солі.

Так виникло солоне тісто.
На Русі фігурки з цього мате-

ріалу дарували на Новий рік
на знак благополуччя, ро-
дючості, ситості. Ще в ті
часи, коли на Русі Новий
рік святкували 1 вересня,
а заодно і весілля грали,
було прийнято дарувати фі-
гурки з солоного тіста. А при-
крашали їх розписом, характерним
для тієї місцевості, де жили. Вважа -
лося, що будь-який виріб із солоного
тіста, який знаходиться в будин-
ку, — символ багатства і благопо-
луччя в родині. І хліб із сіллю бу -
дуть завжди на столі. Ось чому ці
фі гурки нерідко називали дуже про-
сто — «хлібосол».

В Україні такі вироби з тіста ви-
готовлялися не лише для весняних
обрядів, але і для зимових свят,
а та кож весіль. Фігурки дарували
разом із побажаннями здоров’я,
благополуччя, багатства і удачі. Хоча
вироби з тіста — стародавня тради-
ція, їм знаходиться місце і в сучас-
ному світі, тому що зараз цінується
все екологічно чисте і зроблене
своїми руками. 

Тісто — дивно пластичний мате-
ріал для ліплення різних фігур і ком -
позицій: ніжний, м’який. На відміну
від звичайного пластиліну, тісто не

бруднить руки. При правильному
замісі солоне тісто не кришиться,
не тріскається, зберігається досить
тривалий час. Хоча слід зазначити,
що тісто — матеріал досить крихкий
при недбалому поводженні. З соло-
ного тіста можна виготовити прості
фігурки і вироби, наприклад, ли-
сточки, грибочки, яблучка і досить
складні варіанти — дерева, фігурки
тварин і людей, а також різні бага-
топланові композиції. Відмінною
особливістю при роботі з цим ма-

теріалом є те, що в про-
цесі роботи не потрібно
ніяких спеціальних ін-

струментів і присто-
сувань. Найкраще
ліпити руками.

Необ хідно зазначити,
що вироби з солоного

тіста досить важкі (щіль-
ні), це не дозволяє створювати

композиції великих розмірів. Тому
об’ємні композиції і панно не по-
винні бути дуже великими. Солоне
тісто в останні роки стало дуже по-
пулярним для ліплення. Воно вия-
вилося прекрасним матеріалом для
дитячої творчості. Робота з ним
приносить задоволення і радість.
Навчитися роботі з солоним тістом
можна в багатьох позашкільних
установах, у тому числі і в Школі
народних ремесел Національного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді. Ми чекаємо всіх,
хто хоче і може займатися творчою
роботою з природних матеріалів.
Приготування солоного тіста:
2 ложки борошна змішати з 2 лож-
ками солі та 2 ложками води.
Вимісити тісто, як на вареники (ела-
стичне, не дуже тверде).

Валентина ЖЕСТЕРЬОВА,
методист НЕНЦ
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Колись давним-давно, ще в сиву
давнину, люди почали ліпити хлібні
коржі з борошна й води та пекти
їх на розжареному камінні. З тіста
випікали не тільки хліб, а й декора-
тивні вироби.

Виготовлення тіста з борошна,
солі і води є старовинним звичаєм
і застосовувалося для виконання
фігурок, що уособлювали героїв з
народних переказів в релігійних
цілях. Ще давні єгиптяни, греки й
римляни використовували фігурки
з солоного тіста для поклоніння
своїм божествам.

У Німеччині та Скандинавії здав-
на було прийнято виготовляти пас-
хальні, різдвяні сувеніри з солоного
тіста. Різні медальйони, вінки, кільця

і підкови вивішувалися в отворі ві -
кон або кріпилися до дверей. Вва -
жа лося, що ці прикраси приносять
господарям будинку, який вони при-
крашають, успіх і добробут.

У країнах Східної Європи попу -
лярні великі картини з тіс та. У сло -
в’я нських народів такі картини не
розфарбовуються і мають звичай-
ний для випічки колір, що вважа-
ється особливо привабливим.

У Китаї, починаючи з ХVІІ сто-
ліття, робили маріонетки з тіста.
У Греції та Іспанії під час урочисто-
стей на честь Богоматері на вівтар
кладуть прекрасні хлібні вінки, при-
крашені пишними орнаментами.
Навіть у далекому Еквадорі майстри
художніх промислів робили  67
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