
ÆÓÐÍÀË ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ
ÅÊÎËÎÃÎ-ÍÀÒÓÐÀË²ÑÒÈ×ÍÎÃÎ 
ÍÀÏÐßÌÓ

ÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊ

²Í
ÄÅ

ÊÑ
 74

56
1

ÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊÏÀÐÎÑÒÎÊ

²Í
ÄÅ

ÊÑ
 74

56
1

¹ 1 , 2015

«Ã³ñòü ç Çàïîð³ææÿ», 
Ôîò³é Êðàñèöüêèé





1

П
А

Р
О
С
Т
О
К

У лютому 2015 року відбувся фінал Національного 
туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів 

з енергоефективності «Енергія і середовище», під гаслом 
«Енергоефективність – найбільше, чисте і дешеве джерело 
енергії».

Конкурс проводився в рамках міжнародного освітнього про-
екту SPARE та всесвітньої декади Організації Об’єднаних Націй 
«Освіта для сталого розвитку» Національним еколого-натура-
лістичним центром учнівської молоді спільно з Національним 
координатором проекту SPARE в Україні (School Project for 
Application of Resources and Energy) – громадською ор-
ганізацією «Екологічний клуб «Еремурус» – за підтримки 
Норвезького товариства охорони природи та INFORSE Europe 
(Європейська мережа розвитку сталої енергетики).

Щороку конкурс охоплює понад 20 країн Європи, Кавказу 
та Центральної Азії. В Україні він проводився вже десятий 
ювілейний раз. За ці роки серед 4275 учасників (1459 вчите-
лів та 2816 учнів) відзначено 424 призери Національного туру 
та 9 призерів Міжнародного туру.

За умовами конкурсу для школярів було передбачено дві 
номінації:

Номінація 1. Проекти на тему з енергозбереження, енерго-
ефективності та відновлюваної енергетики.

Номінація 2. Інформування суспільства/пропаганда енер-
гоефективності.

Всього до оргкомітету надійшло 257 учнівських проек-
тів з різних регіонів України, з яких лише 46 потрапили до 
фіналу. 17 лютого 2015 року журі визначило 6 переможців 
Національного етапу конкурсу.

Двоє переможців Міжнародного конкурсу «Енергія і серед-
овище» поїдуть до міжнародного табору – Міжнародної літ-
ньої школи SPARE, яка буде проходити в передгір’ях Тянь-
Шаню (Казахстан), в перші дні червня 2015 року.

Підготувала  
Катерина ДЗЮБЕНКО

Міжнародний конкурс «Енергія і середовище»
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Цибуля коса – багаторічна релік-
това рослина заввишки 30–60 см. 
Цвіте у червні–липні. Розмножується 
насінням. Єдине місце знаходжен-
ня – долина р. Смотрич біля села 
Устя Кам’янець-Подільського району. 
Росте на стрімких вапнякових схилах. 
Трапляється в угрупованні оману ме-
чолистого.
Дифазіаструм сплюснутий – бага-
торічна трав’яниста рослина з довгим 
(30–100 см) підземним або назем-
ним повзучим стеблом. Гілки сплю-
щені, вилчасторозгалужені. Численні 
стробіли на бокових гілках мають до-
вгі ніжки, розгалужені на 2–3 коротші 
(до З см). Головна вісь, як і бокові, 
завершується стробілом. Спороносить 
у липні – вересні.

Червона книга України 
є офіційним документом, 
що відображає сучасний 
стан видів рослин і грибів 
України, які перебувають 
під загрозою зникнення, 
або потребують охорони. 
На основі цього докумен-
ту розробляються наукові 
і практичні заходи, спрямо-
вані на охорону, відновлен-
ня та раціональне викорис-
тання природних ресурсів 
України. В цій статті я по-
знайомлю читачів з росли-
нами, які знаходяться на 
межі зникнення.

Перлини з Червоної книги України
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тою. Має білі або рожеві квіти в густих звисаючих 
китицях до 15 см завдовжки. Недарма латинська на-
зва клокички походить від грецького «стафіллі» – 
кисть, китиця. Цей високодекоративний кущ трапля-
ється рідко і нерівномірно. Росте в дубово-грабових 
і грабових лісах Придністров’я. Любить світло і бага-
ті на кальцій ґрунти. Рослина має дуже оригінальні 
плоди – сильно здуті плівчасті пониклі коробочки, 
усередині яких містяться по одній – дві кулясті на-
сінини. Вирощують клокичку перисту в ботсадах, по-
декуди в лісосмугах і парках. Охороняється у заказ-
никах: Панівецька Дача, Циківський, Совий Яр.
Баранець звичайний – багатолітня спорова росли-
на із стеблом, що підводиться, густо покритим дріб-
ними лінійними гострими листками. Вид, чисельність 
популяцій якого різко скорочується. Вид з широким 
ареалом. Спори дозрівають з липня по жовтень. 
Добре розмножується вегетативним способом. За 
останніх 20 років у Карпатах вид сильно винищений 
унаслідок збору його як лікарської сировини. Там, 
де 15–20 років тому він зустрічався порівняно часто 
(полонина Рівна, гори Пікуй, Пожижівська та ін.), 
на сьогодні є рідкістю.
Зозулині черевички – реліктовий вид на східній 
межі ареалу. Багаторічна трав’яниста рослина з ро-
дини Орхідних. Цвіте у травні – червні великими бі-
лими квітами, які не мають нектару, запилюються 
бджолами та джмелями, яких приваблюють вирости 
епіхілія. Перший надземний листок з’являється на 
8-му році після проростання, зацвітає на 10–12-му. 
Зростає на узліссях, галявинах, серед чагарникових 
заростей поодинці або групами по декілька особин. 
Охороняється в Княжпільському заказнику.
Курочка болотна – багаторічна рослина, що росте 
на болотистих лісових галявинах і луках, серед осо-
кових боліт і чагарникових заростей. У червні–лип-
ні розпускаються строкаті, білувато-рожеві численні 
квіти у верхівковому суцвітті. Знищують її на букети. 
Гине вона і при викошуванні трав. Якщо зустрінете 
цю гарну рослину – не чіпайте її. Хай інші помилу-
ються квітучою болотною орхідеєю.
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стебла, на яких попарно розташоване яскра-
во-зелене листя завдовжки до 1,5 см, округ-
лої форми, покриті знизу тонкими бурими 
волосками. Сальвінію плаваючу акваріумісти 
успішно використовують не тільки для де-
корування акваріума, але для створення тіні 
іншим рослинам, що не переносять пряме 
яскраве світло. У природних умовах взимку 
рослини зазвичай гинуть, а навесні із спор 
розвиваються нові. У акваріумі в сприятливих 
умовах сальвінія росте круглий рік. Створює 
«живий килим», що захищає мешканців аква-
ріума від яскравого світла, служить нересто-
вищем і укриттям для мальків.
Змієголовник австрійський – реліктовий 
вид. Багаторічна трав’яниста, опушена росли-
на. Цвіте у травні – липні, розмножується на-
сінням. Причини зміни чисельності – зриван-
ня на букети та випасання худоби. Росте на 
вапнякових відслоненнях, серед чагарників, 
на світлих трав’янистих схилах. Охороняється 
у державних заказниках: Панівецька Дача, 
Сатанівська Дача та Совий Яр.
Скополія – багаторічна рослина з товстим ко-
реневищем, названа так на честь італійського 
лікаря та відомого натураліста Г.А. Скополі. 
Це – середньоєвропейський лісовий вид на 
східній межі ареалу, пов’язаний з буковими 
лісами. На Україні зустрічається в Карпатах, 
а на схід доходить до східної межі букових 
лісів, на Поділлі – до р. Збруч. Скополія 
– лікарська рослина, використовується як 
основна сировина для отримання алкалоїдів 
атропіну і скополаміну. Використовується і як 
декоративна рослина, в Англії, наприклад, 
в культурі з 1780 року. Ареал виду катастро-
фічно скорочується внаслідок знищення місць 
розповсюдження цієї рослини. Потребує охо-
рони шляхом організації заказників.

Олена ЗАРИПОВА
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Кров в організмі людини цир-
кулює по кровоносних суди-

нах: артеріях, венах і капілярах.
Кровотеча (bleeding) – це 

вихід крові з кровоносних су-
дин, внаслідок порушення ці-
лісності судин при травмуванні 
(уколі, розрізі, ударі, розтя-
гу) тощо.

Інтенсивність кровотеч зале-
жить від кількості пошкодже-
них судин, їхнього діаметра, 
характеру пошкоджень і виду 
пошкодженої судини (арте-
рія, вена, капіляр). На її інтен-
сивність також впливає рівень 
артеріального тиску, вид кро-
вотечі (зовнішня чи внутріш-
ня), вік потерпілого і стан його 
здоров’я.

Втрата крові може спричи-
нити гостру недостатність кро-
вопостачання тканин і органів, 
мозку, легенів, серця, що при-
зводить до смерті.

Через небезпеку інфекції 
рятівник не повинен доторкати-
ся до рани руками, промивати 
її водою чи ліками, присипати 
порошками.

Види зовнішніх кровотеч за-
лежать від характеру пошко-
дження судин (капілярів, вен, 
артерій) і бувають: капілярна, 
венозна, артеріальна, кровоте-
чі з рота, з вух тощо.

Капілярна кровотеча вини-
кає при поверхневих ранах, 

пошкодженні шкіри. Кровотеча 
може зупинитись сама завдяки 
згортанню крові. На таку рану 
накладають тугу стерильну 
ватно-марлеву пов’язку і бинт. 
Виток бинта повинен іти знизу 
вгору від пальців до плечей.

Венозна кровотеча виникає 
від глибоких ран, кровотеча 
інтенсивніша, колір крові тем-
но-червоний. Потрібно підняти 
вгору поранену кінцівку і після 
дезінфікування шкіри навколо 
рани розчином йоду чи спирту 
накласти тугу пов’язку.

Артеріальна кровотеча – 
пряма загроза життю люди-
ни, – виникає при глибоких ру-
баних або колотих ранах, кров 
ясно-червона, б’є струменем 
у ритмі пульсу (б’є фонтанчи-
ком), бо є під великим тиском.

Надаючи допомогу при 
сильній кровотечі, кровоносні 
судини можна притиснути паль-
цями руки. 

Також накладають джгут 
або закрутку (гумову труб-
ку, краватку, рушник) вище 
місця пошкодження, поближче 
до серця.

Правила накладання джгу-
та. Джгути бувають пневма-
тичні або еластичні. Перед 
накладанням джгута кінцівку 
піднімають на 2–3 хвилини 
для знекровлення. Джгут на-
кладають тільки на обгорнуту 

Долікарська допомога при пораненнях і кровотечах
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поверх закоченого рукава одя-
гу. Джгут накладають вище від 
рани, але якнайближче до неї, 
щоб при необхідності його 
можна було перенести вище. 
Через 1 годину бажано на 10–
15 хвилин звільнити руку від 
нього; після накладання джгу-
та кінцівку фіксують до тулуба 
з метою профілактики больо-
вого шоку і сповзання джгута. 
Час накладання джгута вказу-
ють у записці або пишуть на 
тілі чи одязі.

Тимчасово можна зупинити 
кровотечу згинанням кінцівки 
в колінному та тазостегновому 
суглобах.

При пораненні шийних вен, 
зокрема підключичних, може 
виникнути повітряна емболія – 
важке смертельне ускладнен-
ня, зумовлене засмоктуванням 
повітря у венозне русло, тому 
необхідно притиснути підклю-
чичну вену до ключиці.

Кровотеча з рота. Потер-
пілого кладуть горизонтально 
і швидко викликають лікаря, 
також це роблять при крово-
течі з вух, що є ознакою по-
рушення внутрішньочерепного 
тиску при травмі черепа.

Внутрішні кровотечі (капі-
ляротоксикоз) – дуже небез-
печні. Різко блідне обличчя, 
частішає пульс, настає загальна 
слабкість, запаморочення, за-
духа, спрага, утворюються чор-
ні крапки на стегнах та животі 
у вигляді висипки. Потерпілий 

повинен перебувати у напів-
сидячому положенні (підкла-
дають подушку під спину) 
із зігнутими в колінах ногами. 
Потерпілому суворо забороне-
но давати пити.

Захист рани від забруднен-
ня. Рана – це механічне пошко-
дження цілісності судин, шкіри, 
слизових оболонок або органа 
тіла, яке супроводжується бо-
лем і кровотечею. Кожна рана 
забруднена мікроорганізмами, 
що розмножуються на пошко-
джених тканинах. Гнійні мікро-
би можуть з кров’ю потрапити 
в організм, викликати сепсис, 
запалення крові, що нерідко 
стає причиною смерті.

Забруднення ран зем-
лею може викликати правець 
(стовбняк). Тому необхідно 
обробляти шкіру навколо рани 
розчином йоду, спирту, зелен-
ки або чистим спиртом. Ними 
рятівник обробляє і пальці сво-
їх рук. Заборонено з рани ви-
даляти згустки крові, не можна 
до неї доторкатися. Рану обро-
бляє лише лікар.

Щоб запобігти розвитку ін-
фекційних ускладнень, насам-
перед здійснюють первинне 
закривання рани асептичною 
пов’язкою, основна мета якої – 
не допустити інфекції, запобіг-
ти розвитку ранової інфекції.

Підготувала  
Юлія КИСЛИЦЬКА
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Проблеми утворення від-
ходів і поводження 

з ними є надзвичайно го-
стрими для України. За да-
ними, що були озвучені на 
Другому Національному фо-
румі «Поводження з відхо-
дами в Україні: законодав-
ство, економіка, технології» 
(4–5 листопада 2014 р.), 
щороку в Україні з’являється 
катастрофічна кількість сміт-
тя – майже 450 млн тонн, але 
на переробку йде не більше 
3 % відходів. Інша частина 
захоронюється на полігонах 
або залишається на стихійних 
звалищах. Полігони і несанк-
ціоновані звалища твердих 
побутових відходів займають 

площу, більшу ніж територія 
природно-заповідного фонду 
(близько 5,5 %). Крім засмі-
чення, деякі види відходів ма-
ють значний токсичний вплив 
на довкілля. Наприклад, бата-
рейки, акумулятори забрудню-
ють навколишнє середовище 
свинцем, ртуттю, кадмієм та 
іншими важкими металами. 
Одна батарейка здатна за-
бруднити 20 квадратних метрів 
ґрунту або 400 літрів води!

У країнах ЄС поводжен-
ня з хімічними елемента-
ми живлення регулюється 
Директивою 2013/56 ЄС 
«Про батарейки та акумуля-
тори, а також відходи батаре-
йок та акумуляторів». У нашій 

Проблеми сучасної цивілізації. Відходи
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може переробляти хімічні еле-
менти живлення безпечно для 
довкілля.

Істотну загрозу довкіллю 
становлять ртутовмісні лампи 
та відходи електричної і елек-
тронної техніки: холодильники, 
пральні машини, комп’ютери, 
що вийшли з ладу. У багатьох 
країнах світу з цієї техніки ви-
лучають цінні метали: золото, 
нікель, платину – і повторно 
використовують при виробни-
цтві нових приладів.

Згідно зі ст. 32 Закону 
України «Про відходи», з 1 січ-
ня 2018 року забороняється 
захоронення непереробле-
них побутових відходів, тому 
роздільне збирання сміття 
є раціональним розв’язанням 
проблеми накопичення від-
ходів. Значна їх частка може 
бути повторно використана. 
За оцінками експертів, склад 
сучасних побутових відхо-
дів є приблизно таким: папір 
та картон – 41 %, сміття – 
17,9 %, деревина, шкіра, 
гума – 8,1 %, харчові відхо-
ди – 7,5 %, метали – 8,7 %, 
скло – 8,2 %, інше – 8,6 %. 
Папір, скло, пластик, ме-
тал, органічні відходи можна 
і потрібно збирати окремо для 
вторинної переробки. Хоча 
в Україні роздільне збиран-
ня сміття запроваджено вже 
давно, масштабного розви-
тку ця практика ще не набу-
ла. Розв’язання цієї проблеми 

пов’язане з рівнем екологічної 
свідомості та екологічної куль-
тури населення.

Саме з метою привернен-
ня уваги учнівської молоді до 
екологічних проблем міста 
(області, районного центру, 
мікрорайону) і насамперед 
до проблеми створення сти-
хійних сміттєзвалищ у населе-
них пунктах та навколо них, 
Національним еколого-натура-
лістичним центром учнівської 
молоді спільно з Державним 
підприємством «Центр еко-
лого-експертної аналітики» 
за підтримки Міністерства 
екології та природних ресур-
сів України було проведено 
Всеукраїнський конкурс для 
школярів «ЕКОoб’єктив».

Учасниками конкурсу 
стали учні та учнівські ко-
лективи загальноосвітніх, 
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шкільних навчальних закладів, 
які надіслали більш ніж 300 
проектів за номінаціями:

– «Фотозвинувачення»: 
проект на тему «Вплив сміт-
тєвих звалищ на навколишнє 
середовище та способи бо-
ротьби з ними у вашому насе-
леному пункті» з кольоровими 
фотографіями;

– «ЕКОінновація»: винахід-
ницький або раціоналізатор-
ський проект з вирішення про-
блеми сміттєзвалищ.

Найактивнішими учасни-
ками конкурсу були шко-
лярі з Дніпропетровської, 
Запорізької, Хмельницької, 
Рівненської та Черкаської об-
ластей. Не за-
лишили цей кон-
курс поза увагою 
і юні екологи 
Національного 
еколого-натура-
лістичного цен-
тру. Їхній проект 
з кольоровим 

фоторепортажем посів 
ІІІ місце.

«На території м. Києва мож-
на знайти багато несанкціоно-
ваних звалищ твердих побуто-
вих відходів, які утворюються 
переважно на пустирях, на 
берегах річок, у балках, в пар-
ках, на пляжах та на території 
з малою поверхневою забу-
довою. Яскравим прикладом 
є несанкціоновані звалища 
вздовж залізничної колії (зу-
пинка «Вишгородська» місь-
кої електрички) на Пріорці. 
Це та дорога, якою йдуть 
школярі з Оболоні до музею 
«Хата на Пріорці». Невже саме 
такою нам бачиться доро-

га до Тараса? 
Ми пройшли-
ся цією до-
рогою, запро-
шуємо і вас. 
Сподіваємось, 
що хоча б у рік 
ювілею Тараса 
Григоровича 
тут щось змі-
ниться!» Так 

думали юні екологи під 
час виконання проекту.

Вже після наших 
зйомок усі смітники 
були прибрані кому-
нальними службами!!! 
Чаклунство? Телепатія? 
Чи просто так має 
бути завжди?

Підготувала  
Тамара РАДЧЕНКО
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Відразу скажу: економія 
води – справа вигідна і ко-

рисна. Спершу наведу при-
клади статистичних даних. 
Наприклад, всесвітня орга-
нізація «World Bank» опри-
люднила розрахунки росту 
споживання води, які, якщо 
вірити аналітикам, вказують 
на масовий дефіцит чистої 
прісної води вже на 2030-ий 
рік. Економія води – необхід-
ний крок в суспільстві, адже 
людство споживає води на 
300 % більше, ніж 60 років 
тому.

Розумники скажуть, мов-
ляв, води то багато, і будуть 
праві. Води багато, але прісної 
води дуже мало. Менше 3 %.

Повернемося до організації 
«World Bank», які обрахували  
скільки потрібно води для ви-
робництва товарів:
• джинси = 7000 л;
• яловичина 1 кг = 13000 л;
• легковий автомобіль = 

= 150000 л;
• салат 1 порція = 23 л;
• пшениця 1 кг = 1000 л;
• сталь 1 тонна = 235000 л;
• цемент 1 тонна = 5500 л.

Економія води – це вам не жарти
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лошувати про свідомість ра-
ціонального використання 
ресурсів, про те, що трети-
на людства відчуває спрагу 
прямо зараз. Краще уявіть 
денну норму витрати води 
на 1 людину, встановленої 
Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я – це 450 
літрів чистої, прісної води.

У цю цифру входять не 
тільки побутові витрати, 
але громадське використан-
ня, наприклад, що ллється 
з крана лікарень, шкіл і під-
приємств. У більш свідомій 
Західній Європі, де економія 
води – звична справа, спо-
живання на рівні 140 л на 
день, в США - 200 л, в краї-
нах колишнього СНД – 350-
400 літрів. 

Тепер перейдемо безпосе-
редньо до способів, що зни-
жують ваші витрати води. 

Економія води:
1. Перевірка сантехніки.
• Закрийте всі крани і за-

пишіть показники лічильни-
ків гарячої та холодної води.

• Чекайте годину.
• По закінченню години – 

звірте показники лічиль-
ника з вашими записами. 
Відрізняються? Значить про-
тікає. Невдача.

• Якщо є протікання – має 
сенс запросити сантехніка, 
так як протікаючий кран ви-
трачає 8000 л води на рік, 
а протікаючий зливний бочок 

забирає 260 л на день (біль-
ше 90000 л  на рік). 

2. Непопулярні заходи 
економії.

• Не залишайте кран по-
стійно включеним при чи-
щенні зубів (200 л на тиж-
день) і голінні (300 л на 
тиждень).

• Про ванни доведеть-
ся забути. Душ вирішує цю 
проблему (економія води 
в 4-7 разів менше).

• Зведіть перебування 
в душі до 5 хвилин (більше 
150 л на тиждень).

• Не використовуйте унітаз 
як сміттєве відро (150 л на 
тиждень).

• Прання проводити тільки 
при повному завантаженні.

• Вмикайте посудомийну 
машину тільки при повно-
му завантаженні. А якщо ви 
миєте посуд руками – запо-
вніть одну з раковин (або 
іншу ємність) водою з ми-
ючим засобом, в іншій обпо-
ліскуйте посуд слабким на-
пором теплої води (більше 
60 л на день).

• Мийте фрукти і ово-
чі в наповненій ємкості (до 
10 л на день).

Упевнений, існує ще без-
ліч неназваних мною спосо-
бів економії води. Давайте 
зменшувати витрати води.

Підготував  
Ілля БІБОВ
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Навколишнє середовище – 
це місце, де ми живемо, 

вчимося, працюємо і відпо-
чиваємо. Забруднене сере-
довище в містах завдає бага-
то шкоди рослинам, тваринам 
і людям. Дим із заводів, фа-
брик, вихлопні гази машин, 
хімічні добрива, отруйна 
вода, сміття – все це знищує 
світ навколо нас. Слідкують 
за тим, щоб навколишнє сере-
довище не забруднювалося, 
екологи. Вони розповідають 
людям про те, чому висиха-
ють річки, гине риба, рослини, 
вивчають стан води, повітря, 
слідкують, щоб підприємства 
не викидали сміття в річки та 

ліси. Вони докладають багато 
зусиль, щоб люди зрозуміли, 
що охорона природи – необ-
хідна. Багато років тому 22 
квітня дванадцять американ-
ських школярів запропону-
вали святкувати День Землі 
й закликали всіх землян під-
тримати їхню пропозицію. 
Так у календарі з’явилося ще 
одне свято, яке закликає всіх 
людей об’єднатися і разом 
очистити планету від бруду 
і сміття. У цей день кожний 
повинен пригадати, що він 
зробив корисного для своєї 
планети, щоб вона залишала-
ся чистою й зеленою.

М

іжнародний день 
Зе

мл
і
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• Доглядай землю плідну, як матір рідну.
• Без труда нема плода.
• Хто про землю дбає, вона тому повертає.
• Про землю піклуйся – золотим зерном милуйся.
• Чисто там, де не смітять.
• Бережіть свій край – і зробіть із нього рай!
• Як дбаєш про природу, так і маєш!

Не хочу
Метелика ловити я не хочу:
Він – квітка неба, хай живе собі!
Хай крильцями барвистими тріпоче,
Щоб радісно було мені й тобі!
І квітку лісову не стану рвати.
Її додому я не понесу,
Бо вдома їй джмеля – не погойдати
І не попити ранками росу!
І ні стеблинку, гілку чи травинку
Я не ображу:
Це – страшний гріх!
Бо в кожній з них
Живе тремка живинка,
Що світиться довірою до всіх!
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Швейцарський Зелений 
Хрест та Інститут Блексміта 

представляють у звіті про дже-
рела забруднення навколиш-
нього середовища за 2014 рік 
десять найперспективніших кра-
їн по санації місць забруднень.

Забруднення – найбільш важ-
лива глобальна проблема у сфе-
рі охорони здоров’я та захисту 
навколишнього середовища.

По всьому світі щорічно від 
наслідків впливу джерел за-
бруднення довкілля вмирає 
9 мільйонів чоловік; більшість 
з них – діти. Це майже в три 
рази більше, ніж від малярії, 
і в чотирнадцять разів більше, 
ніж від ВІЛ/СНІД. 5 мільйонів 
чоловік вмирає щорічно через 
зміни клімату – тобто істотно 
менше, ніж через забруднення 
навколишнього середовища.

Джерела забруднення на-
вколишнього середовища – це 
недооцінені ризики глобально-
го масштабу в сфері охорони 
здоров’я.

Той факт, що частіше ніж 
кожен сьомий випадок смерті 
в світі пов’язаний із забрудню-
ючими навколишнє середови-
ще речовинами і факторами, 
дає лише поверхневу картину. 
За нею ховаються надзвичайно 
великі витрати у сфері охоро-
ни здоров’я та економіки, що 
є наслідком забруднення се-
редовища проживання людини. 
Близько 200 мільйонів людей 

мають найчастіше невідновні 
і невиліковні травми та захво-
рювання, у тому числі головно-
го мозку, внаслідок того, що 
вони знаходяться під впливом 
свинцю, ртуті, хрому, пестици-
дів і радіонуклідів у тисячах 
забруднених цими речовинами 
місць. Незважаючи на масштаб 
і важкі наслідки для людей, на 
боротьбу із забрудненням на-
вколишнього середовища при-
падає лише мала частка фі-
нансових інвестицій та заходів 
у порівнянні з трьома інфек-
ційними захворюваннями гло-
бального масштабу – малярі-
єю, ВІЛ/СНІД, туберкульозом, 
а також двома проблемами 
з навколишнім середовищем, 
що стосуються всієї земної 
кулі – зміною клімату і зник-
ненням біологічних видів.

«Але забруднення навко-
лишнього середовища, зміна 
клімату і загроза біологічному 
різноманіттю тісно пов’язані між 
собою, – підкреслює Наталі Гізі, 
що представляє Швейцарський 
Зелений Хрест. – Зменшення 
забруднення середовища про-
живання і усунення накопи-
чених раніше забруднень не 
тільки ведуть до поліпшення 
здоров’я людей, а й сприяють 
поліпшенню здоров’я природ-
ної екологічної системи, яка 
оточує всіх нас і від якої ми 
всі залежимо. Складена з де-
рев, рослин та інших організмів 

Десять найперспективніших країн по санації місць забруднень
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форм життя) зелена інфра-
структура природи постачає 
нас киснем, очищає повітря 
і водойми, зупиняє повені, об-
межує негативний вплив посух і, 
не в останню чергу, є життєво 
важливим джерелом продуктів 
харчування та будівельних ма-
теріалів. Неможливо мати здо-
рові водно-болотні угіддя або 
ліс, які справно виконують свою 
призначену природою функцію, 
якщо вони піддаються шкідли-
вому впливу високих концентра-
цій важких металів, отруйних 
пестицидів або радіоактивних 
відходів».

Десять найбільш перспек-
тивних проектів санації місць 
забруднень в різних країнах 
у 2014 році

На відміну від традиційно-
го списку десяти найбільш по-
страждалих від забруднення 
навколишнього середовища 
місць, у звіті про джерела за-
бруднення навколишнього се-
редовища за 2014 рік наведено 
десять найперспективніших кра-
їн по санації забруднених свин-
цем, ртуттю, хромом, пестици-
дами або радіонуклідами місць. 
Звіт про джерела забруднення 
навколишнього середовища 
за 2014 рік можна завантажи-
ти з веб-сайту www.greencross.
ch. (Список топ-тем наведе-
но в алфавітному порядку по 
країнах).

• В’єтнам – Донг-Май – ви-
трати в розмірі $ 20 на людину 
дозволили припинити отруєння 
свинцем цілого села.

• Гана – Агбогблоші – не-
безпечне спалювання старої 
електроніки замінено механіч-
ною переробкою для викорис-
тання як вторсировину.

• Індонезія – Цінангка – 
успішно виконана санація за-
брудненого свинцем дитячого 
футбольного поля.

• Киргизстан – Майлуу-
Суу – водяні фільтри захища-
ють від радіоактивності.

• Мексика – Парк двохсо-
тріччя – парк замість нафтопе-
реробного підприємства.

• Перу – встановлені націо-
нальні терміни для рекультива-
ції земель.

• Сенегал – Тіарой-сюр-
Мер – заміна смертельно не-
безпечної переробки свинцю 
для вторинного використання 
прибутковими гідропонними 
городами.

• Колишній Радянський 
Союз – збір та утилізація ста-
рих пестицидів.

• Уругвай – Монтевідео – 
міські квартали звільнені від 
отруйних ділянок.

• Філіппіни – система річок 
Марілао, Мейкауаян і Обандо – 
поліпшення якості води для за-
хисту людей та рибальства.

«Незалежно від складності, 
додаткових перешкод і браку 
ресурсів завжди можна що-
небудь зробити, щоб ініцію-
вати початок процесу змін на 
краще в найбільш забрудне-
них місцях, – говорить Річард 
Фаллер, засновник Інституту 
Блексміта. – Кожен з цих 
проектів показує, наскільки 



17

П
А

Р
О
С
Т
О
К

Е
ко

л
о
гі
яреальними є можливості в усіх 

державах для вирішення про-
блем, пов’язаних з небезпечним 
забрудненням довкілля людини 
шкідливими і отруйними речо-
винами. Єдині речі, без яких 
не обійтися в справі звільнення 
людей з паралізуючої хватки 
забруднення навколишнього 
середовища – це віддача, спів-
праця і співчуття».

За словами Штефана 
Робінсона, керівника напря-
му («Роззброєння», «Вода») 
Швейцарського Зеленого 
Хреста, місцеві джерела за-
бруднення навколишнього се-
редовища можуть негативно 
впливати на здоров’я людей, які 
проживають за тисячі кіломе-
трів від цих місць. «Внаслідок 
неправильного застосування 
та зберігання пестицидів і від-
ходів, від їх виробництва до 
98 % цих шкідливих для навко-
лишнього середовища речовин 
просочуються з водою в ґрунт 
і потрапляють у водойми. Нині 
мінімальні кількості пестици-
дів можна виявити практично 
у всіх водоймах», – пояснює 
Робінсон.

Втілення в життя поліпше-
них ініціатив з проведення 
тренінгів та навчання

Технології, необхідні для 
усунення накопичених з часом 
забруднень навколишнього се-
редовища, а також відповідне 
ноу-хау вже існують. Переносна 
ручна апаратура виявлення до-
зволяє відразу ж виявити за-
бруднення. Але отруєння на-
вколишнього середовища лише 

у надзвичайно рідкісних випад-
ках розглядається як тема ви-
щої пріоритетності.

Попередження забруднен-
ня навколишнього середовища 
часто полегшується завдяки тре-
нінгам і навчанню, спрямованим 
на використання кращих, більш 
чистих технологій. «Черпання» 
золота з використанням про-
стих ремісничих технологій вва-
жається другим за величиною 
в усьому світі джерелом забруд-
нення ртуттю. Ртуть, як і сви-
нець, є отрутою, що впливає 
на нервову систему. Якщо вже 
вона потрапила в навколишнє 
середовище, то залишається 
там назавжди. Навіть в рибі 
і тваринах з Антарктиди, які ні-
коли не мали безпосереднього 
контакту з ртуттю, виявляють 
такі високі її концентрації, що 
просто небезпечно вживати цих 
риб і тварин в їжу. Вирішення 
цієї проблеми полягає в навчан-
ні працівників рудників техно-
логіям «черпання» золота без 
застосування ртуті. До того ж ці 
технології дозволяють збільши-
ти видобуток золота.

Донг-Май – це всього лише 
одне з тисяч сіл у В’єтнамі, 
в яких багато що виготовляєть-
ся в місцевих нелегальних най-
простіших цехах. Ніхто в них 
не стежить за дотриманням 
норм забруднення навколиш-
нього середовища. І тому се-
редовище проживання людей 
дуже сильно забруднюється. 
При цьому жителі села харчу-
ються в основному зі своїх по-
лів і городів. Схожа ситуація 
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Територія тут дуже сильно за-
бруднена внаслідок переробки 
старих акумуляторів, щоб отри-
мати з них свинець. Сьогодні 
в цьому місці – раніше воно 
було одним із найбільш забруд-
нених місць у світі – грають 
здорові діти і з’явилася надія на 
краще майбутнє. Забруднення 
навколишнього середовища – 
це проблема не тільки міст. 
Існують сотні тисяч сіл в Азії, 
Африці та Латинській Америці, 
в яких діти та дорослі пере-
бувають під впливом високих 
концентрацій шкідливих для на-
вколишнього середовища речо-
вин, що сильно погіршують їхнє 
здоров’я. І вони навіть не підо-
зрюють про це.

Про Інститут Блексміта 
і Швей царський Зеле ний Хрест

Інститут Блексміта є міжна-
родною некомерційною орга-
нізацією, що займається вирі-
шенням небезпечних для життя 
екологічних проблем в краї-
нах, що розвиваються. Він за-
ймається обстеженням і сану-
ванням найбільш забруднених 
місць у світі. Інститут Блексміта 
приділяє свою увагу місцям, 
де існує найбільша загроза 
здоров’ю, зокрема, жінок і ді-
тей. Розташована в Нью-Йорку 
організація співпрацює з уря-
дами, міжнародними співтова-
риствами, неурядовими органі-
заціями та місцевими органами 
в питанні розробки і впрова-
дження інноваційних недорогих 
рішень для порятунку життів. 
З 1999 року Інститут Блексміта 

реалізував понад 50 проектів, 
а нині займається більш ніж 40 
проектами в 20 країнах світу.

Швейцарський Зелений 
Хрест займається усуненням на-
слідків промислових і військо-
вих катастроф та залишково-
го збитку для навколишнього 
середовища з часів холодної 
війни. Першочерговим завдан-
ням є поліпшення якості жит-
тя людей, які постраждали від 
хімічного, радіоактивного або 
іншого забруднення, а також 
підтримка постійного розвитку 
в сенсі співпраці замість конф-
ронтації.

Міжнародний Зелений Хрест 
(GCI), заснований Михайлом 
Горбачовим, – це незалежна, 
некомерційна неурядова органі-
зація, яка займається представ-
ленням інтересів на вищому рівні 
та місцевими проектами, вносить 
вклад у вирішення пов’язаних 
між собою глобальних за-
вдань, що стоять перед усім 
людством, таких як безпе-
ка, боротьба з бідністю і зни-
щення навколишнього серед-
овища. GCI (штаб-квартира 
в Женеві, Швейцарія) курирує 
мережу національних організа-
цій, що розширюються у більш 
ніж 30 країнах. (За додатко-
вою інформацією звертай-
теся до доктора Штефана 
Робінсона, керівника напрям-
ку («Роззброєння», «Вода») 
Швейцарського Зеленого 
Хреста, мобільний телефон 
+ 41 079 625 64 67).

Green Cross Ukraine
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Майбутній селекціонер на-
родився у місті Києві 

в сім’ї медиків. Закінчення 
школи збіглося з початком 
війни. Потрапив на фронт до-
бровольцем, закінчивши свої 
звитяги штурмом Берліна. Під 
час бою був тяжко поранений, 
після одужання повернувся 
в рідне місто. За військову 
доблесть був нагороджений 
чотирма орденами та багать-
ма медалями. Вчився на зао-
чному відділенні Уманського 
сільськогосподарського ін-
ституту. На третьому кур-
сі влаштувався методистом 
на Станцію юних натураліс-
тів (сучасний Національний 
еколого-натуралістичний 

центр). З цього моменту на-
завжди пов’язав своє життя 

з садівництвом. Після 
закінчення інституту 
навчався в аспірантурі 
Українського науко-
во-дослідного інститу-
ту садівництва, якому 
присвятив все своє 
працьовите і творче 
життя. В інституті об-
рав основним напрям-
ком своєї діяльності 
селекцію. Як резуль-
тат, низка чудових 
сортів абрикосу.

Сорти абрикосу  
Денисюка Олексія Леонтійовича

Абрикос пізній Ветеран Севастополя
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Назви сортів наповнені 
любов’ю автора до рідно-
го краю: Київський аромат-
ний, Ананасний київ ський, 
Сам бур ський ранній, Берез-
няківський, Поліський ранній, 
Русанівський, і найвідоміший 
сорт – Поліський крупноплід-
ний. Також не забув Олексій 
Леонтійович героїчних подви-
гів воїнів, віддав-
ши шану в назвах 
сортів: Ветеран 
Севастополя, Лю-
тезький. Є й інші не 
менш цінні сорти: 
Петропавлівський, 
Любава, Червневий, 
Особливий Де ни-
сюка та інші. Вони 
районовані в усіх 
регіонах України, 
але були створе-
ні саме для пів-
нічних областей. 
Вільно конкурують 

із сучасними ві-
тчизняними та за-
кордонними новин-
ками, мають різні 
пори достигання та 
добрі смакові якос-
ті. Сучасний ринок 
плодових саджан-
ців пропонує деякі 
сорти: Самбурський 
ранній, Київський 
красень, Ветеран 
Севастополя, По-
лісь кий круп-

ноплідний.
В колекції Націо нального 

еколого-натуралістичного 
центру зібрані деякі сор-
ти Олексія Леонтійовича: 
Любава, Ветеран Севастополя, 
Червневий, Київський кра-
сень, Особливий Денисюка.

Підготував  
Михайло ФЕДОРЧУК

Абрикос середньопізній 
Петропавлівський

Абрикос пізній Київський красень
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Гербера – ве-
лика яскрава 

різнокольоро-
ва ромашка. До 
неї ми звикли як 
до однієї з найпо-
ширеніших та неза-
мінних квітів у фло-
ристиці, для виготовлення 
букетів та композицій. Для зрі-
зу герберу вирощують у те-
плицях і оранжереях. Але все 
частіше її вирощують також як 
кімнатну рослину, для цього 
виведені карликові сорти. На 
сьогодні у квітникарстві відомо 
більше 70 видів гербер.

Гербера – рід багаторічних 
трав родини Складноцвітих 
(Asteraceae), батьківщиною 
яких є Африка та тропічна 
Азія. Рід вперше був описаний 
в 1737 році голландським бо-
таніком Яном Гроновіусом і на-
званий ним на честь німецького 
лікаря і ботаніка Гербера.

Вона має перисто-розсічене 
листя, завдовжки до 35 см, яке 
зібране у прикореневу розетку. 
Квіткова стрілка висотою до 
60 см, без листя, трішки опуше-
на. Квіти зібрані у суцвіття-ко-
шик, діаметром від 4 до 15 см, 
крайні квіти язичкові, з дуже 
різноманітним забарвленням 
від білого до темно-червоного, 
з різними відтінками жовтого 
і рожевого.

Гербера – 
рослина світло-
любна, і трива-
лість квітування 
залежить від до-

вжини світлового 
дня, краще всьо-

го вибирати місце 
з яскравим розсіяним 

освітленням. Їй потрібен регу-
лярний помірний полив під час 
вегетації, тому герберу виро-
щують у сонячному, теплому 
і добре провітрюваному при-
міщенні з достатньою вологіс-
тю повітря. Навесні її можна 
винести на балкон, оскільки 
гербера дуже любить свіже 
тепле повітря.

Температура в період квіту-
вання – 16–22 °С, при вищій 
температурі рослина швидше 
відквітує. Тривалість квітуван-
ня – 3–4 місяці. Відцвілі квіти 
слід не зрізувати, а виламува-
ти. Взимку оптимальна темпе-
ратура – 14–16 °С.

Полив – помірний, м’якою 
відстояною водою кімнатної 
температури, але слід не до-
пускати пересихання ґрунту. 
Поливати краще в край гор-
щика, щоб вода не потрапля-
ла в прикореневу розетку або 
в піддон.

Обприскувати герберу мож-
на, і навіть необхідно, але 
лише листя, не обприскуючи 

Гербера: вирощування і догляд
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рення крапель у розетці листя.
Пересаджувати краще на-

весні у горщик трохи більше 
попереднього. Щоб не по-
шкодити ніжні корінці, краще 
перевалювати рослину разом 
з грудкою ґрунту. Якщо пе-
ресадити герберу в дуже ве-
ликий горщик, рослина довго 
не квітуватиме. Горщик для 
гербери потрібний не великий, 
але широкий і обов’язково по-
вітропроникний.

Ґрунт для гербери потрібен 
слабокислий. Для підживлен-
ня гербери слід використову-
вати комплексне мінеральне 
добриво, органічним добри-
вом підживлювати не мож-
на. Регулярне підживлення 
гербери у період вегетації 
сприяє тривалому рясному 
квітуванню.

Розмножують герберу на-
сінням чи поділом куща. 
Розмножуючи насінням, слід 
пам’ятати, що життєздатність 
насіння зберігається до 6 міся-
ців. Насіння висівають навесні, 
в суміш дернового чи листо-
вого ґрунту, перегною та піску 
в пропорції (2: 1: 1). Сходи 
перший раз пікірують у фазі 
2–3 листочків у ящики, а дру-
гий раз у фазі 4–5 листочків 
у окремі горщики. Від посіву 
насіння до квітування сіянців 
потрібно 10 місяців – 1 рік.

Поділом куща розмножують 
герберу, теж навесні, краще 
у віці 3–4 років, залишаючи 

на кожній відокремленій рос-
лині по 2–3 точки зростання. 
Квітувати рослина після поді-
лу почне також місяців через 
10–11. Діленням розмножу-
ють в основному цінні сорти. 
Оскільки при посіві насінням 
відбувається розщеплення 
ознак, забарвлення вироще-
них квітів може дуже відрізня-
тися від батьківських форм.

Гербера – красива і не-
складна для вирощування кім-
натна квітка. Але вона може 
вражатися шкідниками та хво-
робами. Так, якщо листочки 
гербери жовтіють і обпадають, 
це може свідчити про наяв-
ність павутинового кліща, най-
частіше це виникає внаслідок 
недостатнього зволоження 
ґрунту і повітря. Сухе повітря 
в квартирах, особливо в пе-
ріод опалювального сезону, 
погано впливає на герберу. 
Часто в результаті недостат-
ньої вологості рослина вража-
ється білокрилкою і тлею.

Надмірний полив і застій 
вологи в ґрунті або в розетці 
може призвести до грибкових 
захворювань і утворення бо-
рошнистої роси. Уражені лис-
точки в цьому випадку краще 
видалити і зменшити вологість.

Правильний догляд за гер-
берою дасть можливість довго 
милуватися вдома її красиви-
ми квітами.

Підготувала  
Любов ШТУРМАК
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Приходить весна, і ми ра-
діємо першій зелені, кож-

ному живому листочку, пер-
шим скромним проліскам, 
рясту, крокусам. Але ніщо 
не може зрівнятися за ошат-
ністю і яскравістю з приму-
лами. І немає їм рівних за 
тривалістю цвітіння. Воно по-
чинається ще до того, як зійде 
сніг, і закінчується на початку 
літа. Але й серед них є такі, 
які виділяються з-поміж сво-
їх родичів розміром квіток 
і яскравими кольорами – це 
гібридні примули. Уявіть собі 
рослину з квітками діаметром 
4,5–7 см, яскраво-червоно-
го, темно-фіолетового, синьо-
го, вишневого, оранжевого, 
яскраво-рожевого, білого, 
кремового, жовтого кольорів. 
Листків практично не видно за 

квітами. Висаджені у квітник, 
такі примули дуже прикраша-
ють подвір’я. Непогано вони 
почуваються в горщиках. Ними 
можна озеленити приміщення.

Примули взагалі невиба-
гливі, але є одна обов’язкова 
умова, якої треба дотримува-
тися. Ці рослини не люблять 
відкритих сонячних місць, не-
одмінно потрібне легке приті-
нювання. Вони не витримують 
перегрівання ґрунту, тоді за-
барвлення квіток блідне, вони 
дрібнішають, скорочуються 
строки цвітіння і затримується 
наростання молодих розеток. 
До речі, через хронічну не-
стачу сонячних місць приму-
ла якнайкраще підходить для 
дач і присадибних ділянок, бо 
її можна садити в затінку під 
деревами.

Гібридна примула – квітка тривалого цвітіння

Примула Голуб Примула Сметанкова
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о Друга важлива умова – 

ґрунт. Примули люблять до-
сить важкі вологотривкі ґрун-
ти, але без застоювання води 
на грядці, особливо весною. 
Температура повітря краще 
не дуже висока.

Гібридні примули добре ре-
агують на підживлення. Рано 
навесні, як тільки зійде сніг, 
треба внести азотні добрива. 
Коли закінчиться цвітіння, ба-
жано підсипати кожен кущик 
перегноєм або листяною зем-
лею, бо в цей час починається 
інтенсивний розвиток коріння 
і нових розеток. Наприкінці 
літа для підвищення зимо-
стійкості слід підживити калій-
ними добривами. Починаючи 
з серпня, коли ночі вже ста-
ють прохолодні, весь вере-
сень хоч до першого снігу гі-
бридні примули знову цвітуть 
і не менш пишно та яскраво, 
ніж весною.

Густота садіння залежить 

від бажання садівника. Можна 
висадити густо (20–25 см) 
по краю доріжки, можна рід-
ше в клумби, а можна поса-
дити в горщики і прикрасити 
ними кімнати, лоджії, веран-
ди, промислові приміщення. 
Вони легко витримують пере-
саджування.

Розмножуються гібридні 
примули поділом кущика че-
рез кожних 2–3 роки, інакше 
вони розростаються і коріння 
молодих новоутворених ро-
зеток з’являється на поверхні 
ґрунту. Зимують рослини до-
сить добре. Але якщо їх не 
розсаджували більше 3 років 
або посадили пізно восени, 
то краще накрити. Для цього 
підійде сухе листя, гілки яли-
ни, огудина овочевих культур. 
Укриття має бути не важким 
і не щільним, бо навесні під 
час ранніх відлиг примули мо-
жуть випріти.

Підготувала Віта БЕЛОВА

Примула Ушкова Примула Блю Парадна
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Рослинний світ нашої планети надзвичайно різноманіт-
ний. Наші пращури обожнювали кожне стебельце. За віру-
ваннями, обрядові традиції, пов’язані з рослинним світом, 
мали забезпечити здоров’я, добробут сім’ї, плодючість 
землі та щастя. Вагомими символами в Україні стали рута-
м’ята, мальва, конвалія, барвінок, волошки, чорнобривці.

Рута-м’ята – це символ очищення, діво-
чості. У Європі набула значення смутку та 
горя. У народній поезії українців це поши-
рений фольклорний символ. Вінок із рути 
означав дівування. Часто рута символізує 
розлуку, самотність, нерозділене кохання.

Мальва – це символ най-
дорожчого, любові до рідної 
землі, до народу. Не було 
села, а в ньому хати, де б не 
росли під вікнами мальви – прекрасні обереги 
нашої духовної спадщини. Всім, хто вирушав 
у далеку-далеку дорогу, ці квіти нагадували: там 
земля мила, де мати родила!

Конвалія – це символ дівочої скромнос-
ті, весни. У християнстві ця тендітна квіт-
ка – емблема Діви Марії і символ пришестя 
Христа. В українській народній поезії кон-
валія символізує пробудження природи, ді-
вочість, скромність.

Барвінок – це символ 
радісної життєвої сили, ві-
чності, провісника весни та емблема невми-
рущої пам’яті. Барвінок, як і інші ранні квіти, 
вважали провісником весни. Його блиску-
чо-зелене тверде листя не гине ні влітку від 
спеки, ні взимку від холоду, морозу і снігу. 
Він став символом радісної життєвої сили, 
вічності і був перенесений із лісу в сади біля 

людських осель. Барвінок тулили до всього, що потребувало 
вічності, краси, життєстійкості.

Квіткові символи України
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ти, привітності та чемності, хлоп’ячої 
краси й добра. Це запашна лікувальна 
трава із синіми квітами, сильним стій-
ким запахом. Колись селяни розводи-
ли їх поблизу своїх осель. Волошки 
мали широке ритуальне застосуван-
ня – їх клали за ікони, прикрашали 
хрести в церквах, святили на Маковія 
(14 серпня), на Спаса (19 серпня). На Трійцю із волошок плели 
обрядові вінки. На думку етнографів, сакралізація цієї росли-
ни пов’язана з легендами про знайдення хреста Господнього. 
На місці, де євреї сховали хрест Спасителя, виросла пахуча 
й цілюща трава, яку в Україні називали «Волошки».

Чорнобривці називають у приро-
ді по-різному: жовтяки, оксамитки, 
бо яскраві суцвіття виграють у про-
мінні сонця всіма відтінками лимон-
них та золотистих, жовтих, оранже-
вих, червонясто-коричневих барв.

Найбільш поширена назва цих кві-
тів – чорнобривці або тагетес.

Їхня назва пов’язана зі старовин-
ною легендою про майстрів-чобота-
рів, які виготовляли особливо гарні святкові жіночі чобітки, 
що мали яскраво-червоні халяви та чорні голівки-чорнобривці.

Чорнобривці – то діти, що йдуть до матері. Чорнобривці 
саджають попід хатою, ними прикрашають світлицю.

Про цю квітку написані вірші й пісня «Чорнобривці насія-
ла мати».

Скільки б не писали про цю чарівну квітку, забагато не 
буде, бо її, напевно, найбільше шанують на українській землі.

Неможливо уявити собі село, де б не росли попід паркана-
ми, в садках рута-м’ята, мальва, конвалія, барвінок, волошки, 
чорнобривці. І в сучасному промисловому та аматорському 
квітникарстві цим квітам належить гідне місце.

Підготувала  
Галина МИРНА
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У природі зустрічається до-
сить багато рослин, здат-

них утворювати піну.
Це відбувається через на-

явність у їхньому складі са-
понінів – речовин, які добре 
розчинні у воді та мають здат-
ність давати пінні розчини. 
Виявляється, емульсія сапо-
ніну буквально вириває бруд 
з одягу та білизни: частина 
молекули розчиняється у воді, 
а частина – у жирі, утворюю-
чи з мікрочастинками бруду 
сполуки, які легко вимива-
ються, лишаючи після себе 
чистоту. Розчини, які містять 
сапоніни, використовуються 
для миття та відбілювання 
особливо ніжних бавовняних, 
шовкових та інших тканин, які 

псуються від звичайного мила. 
Сапоніни широко поширені 
в природі, вони зустрічаються 
у листках, стеблах, коренях, 
квітах, плодах різних рослин. 
Це рослини, які належать до 
родин Лілійних, Пасльонових, 
Ранникових, Гвоздичних.

Мильнянка лікарська – 
трав’яниста рослина, типовий 
вид роду Мильнянка сімей-
ства Гвоздичні. Її називають 
«мильною травою», «черво-
ним мильним коренем», «со-
бачим милом». Назва рослини 
обумовлена тим, що при роз-
тиранні коренів з водою утво-
рюється пишна піна, яка три-
валий час не осідає. Особливо 
добре миляться висушені і по-
дрібнені кореневища, тому їх 

Намагаючись зберегти 
час і гроші при вибо-
рі миючих засобів, на-
справді ми економимо 
на своєму здоров’ї. 
Усього століття тому 
люди широко викорис-
товували натуральні 
рослинні компоненти. Замість того, щоб щодня піддавати 
хімічній атаці фосфатів, барвників та ароматизаторів як 
себе, так і планету, – чи не краще згадати про корисні 
властивості рослин?

Мильні рослини
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перемелюють у порошок – 
потім розводять водою і пе-
руть речі. Після такого пран-
ня речі набувають приємного 
запаху і в них не заводиться 
міль. Мильнянка містить 32 % 
сапоніну. Мильнянка лікар-
ська поширена на Кавказі, 
у Центральній Азії, Західному 
Сибіру, а також у Середній та 
Південній Європі.

Восени для миття рук, ніг 
та виведення плям на одязі 
використовують плоди кашта-
на кінського, який також міс-
тить сапоніни. У шкаралупі їх 
11 %, у м’якоті – 6 %.

А ось гірчицею можна не 
лише мити руки, але й прати 
вовняні речі. Гірчичний поро-
шок розводять у теплій воді, 
замочують речі і через півго-
дини перуть. Воду після мит-
тя і прання корисно зливати 
на грядки. Гірчиця прекрасно 
відмиває жир. Після миття на 
посуді не залишається жод-
них хімікатів.

Ще одна екологічна аль-
тернатива для миття волос-
ся і прання – мильні боби 
Shikakai, плоди індійської ака-
ції Acacia Concinna. «Shikakai» 
перекладається як «фрукт 
для волосся». В Індії ці боби 
є традиційним шампунем, при 
митті яким волосся зміцню-
ється і збільшується в об’ємі, 
усувається ламкість та випа-
діння, полегшується розчісу-
вання. Крім того, це чудовий 

шкірний регенератор. Ще 
мильні боби мають здатність 
відновлювати водний баланс 
шкіри, знімаючи запалення 
і набряки. За своєю приро-
дою мильні боби повністю 
натуральні, протиалергенні, 
безпечні навіть для людей 
з підвищеною чутливістю шкі-
ри або шкірними захворюван-
нями. При прямому зіткнен-
ні зі шкірою надають м’який 
протизапальний та бактери-
цидний ефект, не завдаючи 
ніякої шкоди чи дискомфор-
ту, при цьому оздоровлюючи 
шкіру і очищаючи пори.

Кілайя мильна – вічнозе-
лене дерево з «мильною» 
корою. Популяції цієї рос-
лини зосереджені на висоті 
близько 2000 метрів над рів-
нем моря. Це високе, до 20 
метрів, вічнозелене дерево 
з темною корою і тонкими 
гілками. Кора цього чудового 
дерева здавна застосовується 
Андськими народами з ме-
дичною та гігієнічною метою.

Мило спочатку дала людям 
сама природа, і методом ба-
гаторічного спостереження 
людина знайшла такі росли-
ни, які давали пінисті відвари 
або настої, що добре очища-
ють шкіру і тканини, сприя-
ють виведенню плям, а також 
володіють протимікробним 
ефектом.

Підготувала  
Інна ЛЕЩЕНКО
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У Хорватії в XI–XIV ст. кня-
зями були із сім’ї Орсіні. 

З латинської мови слово 
«орсо» (orso) перекладаєть-
ся як «ведмідь». Вони мали 
князівство. Князями були сини 
сім’ї Іван І, Радослав І, Стефан І, 
далі Іван ІІ, Радослав ІІ та інші. 
Вони були мужніми і сильни-
ми, за що їх і прозивали вед-
медями. Коли на них напали 
турецькі війська, князі зі сво-
їми підлеглими вирішили зали-
шити Хорватію і переселилися 
в Карпатські гори.

Прибувши в Карпати, вони 
знайшли чудову долину між 
горами. Тут вони заснували 
поселення, почали розводити 
волів та корів. Спочатку вони 
жили в маленьких хатинках, 
які будувалися із дерева. Ці 
хатинки називалися колибами. 
Згодом поселенці почали бу-
дувати і більші хати. Так було 
засноване село Волове, бо 
в селі розводили волів.

В знак першого дня посе-
лення вони посадили дуб, який 
і зараз росте майже в центрі 
Міжгір’я (колишнє Волове). 
Воли та корови селяни прода-
вали по всій окрузі на північ та 
південь Карпат.

Згодом селяни рубали де-
рева та спускали по Ріці1. Так 
родилася нова спеціальність – 
бокораші. Бокораші з гір 

по спеціально виготовлених 
дерев’яних жолобах спускали 
з високих гір деревину і сплав-
ляли по ріці в долину аж до 
Тиси. Там, де не справлялася 
ріка, використовували волів, 
які тягнули дерева по долині.

Дуб служив місцем для про-
ведення різних нарад селян 
Волового. Тут вирішувалися 
всі господарські та торговель-
ні справи. Тут же можна було 
засудити злодія або вбивцю.

Дуб зростав і став симво-
лом селища. Йому зараз біль-
ше 500 років.

Місце біля дуба стало міс-
цем зустрічі. Селяни говорять: 
«Зустрінемось біля дуба», 
«Зупиніться біля дуба (коли 
їдуть на автомобілі чи авто-
бусом)» тощо.

Селище Волове в 1953 р. 
було перейменоване в селище 
Міжгір’я.

Підготувала 
Кароліна БОБОНИЧ1 назва ріки в Міжгір’ї

Дуб в Міжгір’ї
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Родина Черепахи прісновод-
ні (Emydidea) включає при-

близно 95 видів, об’єднаних 
у 33 роди. Мешкають пред-
ставники родини в Америці, 
Європі, Північно-Західній 
Африці та Азії.

Це невеликі тварини, до-
вжина панцира яких коли-
вається від 11 см (clemmys) 
до 60 см (kachuga). Панцир 
має круглясто-овальну об-
тічну форму, кінцівки-пере-
тинки озброєні гострими кіг-
тями. Голова покрита зверху 
гладкою шкірою. Багато видів 
мають яскраве, гарне забарв-
лення голови, ніг, панцира.

Більшість – водні мешканці, 

які заселяють водойми зі сла-
бою течією. Поодинокі види 
перейшли до мешкання на су-
ходолі, що відбилося на зо-
внішньому вигляді й поведінці 
черепах (незграбні, з висо-
ким панциром коробчасті 
черепахи). Основний раці-
он – черв’яки, ракоподібні 
та риби. Хоча плотоядність 
характерна для прісновод-
них черепах, але деякі види 
– суворі вегетаріанці (шар-
нірні черепахи – батагур 
та інші).

У тераріумах найбільш час-
тіше утримується червоновуха 
черепаха (trachemys scripta 
elegans).

Прісноводні черепахи
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потрібен акваріум об’ємом 
у 100–150 літрів. При гру-
повому утриманні черепахи 
почувають себе краще, але 
акваріум повинен бути най-
більш просторим. Необхідним 
є вихід з води. Для цього під-
ходять каміння, корчі. Але 
краще за все зробити плав-
ний перехід від суші до води, 
суша повинна займати не мен-
ше 25 % площі акваріума. На 
неї можна насипати гравію 
так, щоби він не обсипався 
у воду. Гарно виглядає острів 
посеред водойми.

Вода повинна бути чистою 
і достатньо теплою (20–
25 °С). Воду необхідно замі-
нювати по мірі забруднення, 
в середньому 1–2 рази на тиж-
день. Якщо встановити в аква-
ріумі електричну помпу з філь-
тром і акваріумний нагрівач, 
це значно спрощує догляд за 
черепахою. Температура по-
вітря повинна бути небагато 
вища за температуру води. 
Для цього поряд з виходом 
на сушу встановлюють лампу 
накалювання. Вночі лампу ви-
ключають, щоби знизити тем-
пературу. Нормальною є тем-
пература повітря 20–30 °С.

При груповому утриман-
ні черепах слабших і полох-
ливих сильніші можуть тур-
бувати і не підпускати до 
корму. Таких необхідно утри-
мувати окремо, щоби їх не 
покалічили, або при годуванні 

відволікати найбільш актив-
них, пропонуючи їм їжу в ін-
шому кінці водойми.

Годуються черепахи шма-
точками риби, кальмара, обчи-
щеними креветками, комахами. 
Корм необхідно давати у воді. 
Годують молодих черепах 
4–6, а дорослих 2–3 рази на 
тиждень. Як вітамінну добавку 
корисно давати овочі або вод-
ні рослини. Можна самостійно 
приготувати кормову суміш на 
основі харчового желатину 
або агар-агару. До її складу 
входять: морква – 70 г, капус-
та – 50 г, яблука – 50 г, рибне 
філе – 145 г, філе кальмара – 
100 г, сире яйце – 2 шт., мо-
локо – 150 мл, «Тетравіт» – 
20 крапель, гліцерофосфат 
кальцію – 10 таблеток, жела-
тин – 30 г і вода – 150 мл. 
Як рослинний корм згодиться 
листовий салат, молода капус-
та, ставкові водорості, ряска, 
елодея, анахаріс, спірогіра, 
едогоніум.

Від 2 тижнів до 6 місяців 
черепахи можуть обходитись 
без їжі.

У неволі черепахи можуть 
спарюватися протягом усього 
року. У кладці зазвичай 6–10 
яєць, причому режим інкубації 
може варіювати від 21 °C до 
30 °С. Кладок може бути де-
кілька протягом року. Самці 
стають статевозрілими у віці 
4 років, самиці – у 5–6.

Підготувала  
Валентина ЖЕСТЕРЬОВА
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Тисячоліттями люди спосте-
рігали за природою. І не 

тільки заради цікавості. За зо-
рями, вітрами, птахами народ 
намагався передбачити погоду. 
Та найбільше їх цікавила пове-
дінка тварин, а саме те, як вони 
могли відчувати наближення 
дощу, снігу чи морозу. Люди 
спостерігали за тими, хто був 
щодня перед очима – за своїм 
господарством, оскільки у кож-
ному дворі не обходилось без 
курей, гусей та різних сільсько-
господарських тварин. Сьогодні 
через офіційні прогнози синоп-
тиків ми вже забули про народ-
ні прикмети. Та все ж, я думаю, 
нам буде цікаво дізнатися, як 
саме тварини та птахи намага-
ються повідомити нам про за-
втрашній день.

Наприклад, у селах здавна 
уміли визначати погоду, спо-
стерігаючи за кіньми. Якщо 
вороний спить стоячи, очікуй 
холодів, якщо лежачи – теплої 
погоди. Коні збиваються доку-
пи – на велику грозу.

Перед настанням морозів 
свині щільно туляться одна до 
одної, перед хуртовиною – ви-
щать, а перед бурею тягають 
солому. Якщо корови ввечері 
особливо жадібно скубуть тра-
ву, завтра чекайте дощу; худоба 
збивається докупи – на негоду.

Значна група передбачень 
ґрунтується на спостереженнях 

за птахами. Кури кубляться – на 
дощ; якщо гуска стоїть на одній 
нозі, а другу ховає в пір’я, то 
холодна погода уже під двери-
ма; півень співає посеред дня – 
на вечір чекай дощу.

Особливу увагу люди та-
кож приділяли поведінці бджіл. 
Якщо ті із вулика вилітають 
рано, весна буде тепла. Перед 
дощем бджоли літають побли-
зу вулика, а перед гарною по-
годою – далеко в поле. Якщо 
перед наближенням хмари 
бджоли не ховаються в льотки, 
дощу не буде. Коли рано-вранці 
відправляться за взяткою, день 
буде сонячний.

Втім, кожен може перевірити 
ці народні прикмети або й зро-
бити власні спостереження за 
цими чи іншими синоптиками. 
Недарма ж прислів’я каже: 
«Прикметам вір, але й перевір».

Підготувала Лідія КРАСІЙ

Синоптики навколо нас
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Канін-фрістайл – один з най-
більш видовищних видів 

кінологічного спорту. Він роз-
криває як наші таланти, так 
і здібності наших улюбленців.

Кінологічний фрістайл ви-
ник в 80-х роках ХХ ст., май-
же одночасно в Канаді, Англії, 
США та Нідерландах, і почав 
дуже швидко розвиватися та 
розповсюджуватися.

У 1991 році на виставці со-
бак Pacific Canine Showcase 

в Ванкувері (Канада) Тіна 
Мартін з золотистим ретрі-
вером станцювала показовий 
танець в костюмі наїзниці. 
Вона стала першим президен-
том Міжнародної організації 
музичного спорту з собакою.

Зараз показові виступи та 
змагання проводяться по всьо-
му світу та збирають величез-
ну глядацьку аудиторію. Цей 
вид спорту не потребує осо-
бливих умов та спеціального 

Запроси на танець… собаку!
Сучасні види спорту з собаками виникли нещодав-
но. Багато видів сумісного дозвілля людини і тварини 
зобов’язані своєю появою сучасним методам дресиру-
вання та потребою суспільства у вихованих та адекват-
них домашніх улюбленцях. Якщо раніше собака знав 
максимум 10–15 команд і ще 5 додаткових команд ро-
били собаку майже генієм, то сучасна собака може ви-
конувати сотні.



34

П
А

Р
О
С
Т
О
К

К
ін
о
л
о
гі
я обладнання, тренування мож-

ливі в будь-якому місці і під-
ходить для будь-якого соба-
ки, незалежно від розміру та 
породної належності, як для 
дорослих, так і для дітей.

Кінологічний фрістайл ви-
магає від собаки й господа-
ря максимального контакту 
та взаємодовіри. Композиція 
триває від 1 до 5 хвилин.

Першим нормативом був 
НТМ (Рух поряд під музику). 
Цей вид спорту дуже специ-
фічний. Окрім творчої скла-
дової, оцінюються повороти, 
розвороти, зміни швидко-
сті руху і може включати не 
більш ніж 25 % фрістайлу, як 
правило, для зміни позиції.

Фрістайл, як окремий роз-
діл, сформувався трохи пізні-
ше. Він більш демократичний. 
Може складатися з будь-яких 
трюків та дисциплінарних на-
вичок. Але він може включати 

не більш ніж 25 % руху по-
ряд. У цьому нормативі оці-
нюється загальне враження, 
складність елементів, наскіль-
ки музика підходить собаці 
та відповідає ідеї композиції. 
Композиція може бути як у ви-
гляді танцю, так і спектаклю.

Канін-фрістайл – най-
більш безпечний з існуючих 
на сьогодні видів кінологічно-
го спорту.

Під егідою Кінологічної 
Спілки України вже протягом 
5 років наша команда прово-
дить показові виступи на ви-
ставках собак, змагання різ-
ного рівня, а також семінари 
та дресирувальні табори.

Закінчу словами Мері Рей: 
«Вивчивши фрістайл, ви отри-
маєте велику радість і задо-
волення від спілкування з ва-
шим вихованцем…».

Підготувала  
Олена МЕЛЬНИЧУК
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Повернення птахів святку-
ється також і як прихід 

весни. За традицією в цей час 
в очікуванні пернатих розві-
шуються шпаківні, роблять 
дуплянки та інші пташині «бу-
диночки». Птахи є особливою 
групою тваринного світу, ба-
гато видів якої легко поба-
чити, чи почути їхній спів не 
тільки в дикій природі, але 
й в населених пунктах і навіть 
на власному дворі. Вони при-
ваблюють нашу увагу своїм 
мелодійним співом, красивим 
забарвленням, граційним по-
льотом, цікавою поведінкою.

Птахи не тільки прикраша-
ють ліси, поля, луки, парки, 
сквери. Вони є справжніми 
помічниками і друзями лю-
дини. Знищуючи велику кіль-
кість шкідників сільського 
і лісового господарства, вони 
зберігають для людей врожаї 
садів, полів, городів.

Від поведінки людей часто 
залежить їхня доля. Особливо 
болісно впливає господар-
ська діяльність людини: роз-
орювання земель, осушування 

боліт, застосування міндобрив 
і отрутохімікатів, вирубування 
лісів, викошування трав… Усе 
це для багатьох птахів – еко-
логічні катастрофи…

Список пернатих, що зни-
кають, поповнюється із сум-
ною сталістю, – з лиця Землі 
зникло понад 160 їхніх ви-
дів і підвидів. У Європі під 
загрозою зникнення понад 
50 % птахів. Нам необхідно 
зберегти і примножити кри-
латих друзів, щоб майбутнє 
покоління бачило їхню красу 
не тільки на картинках кни-
жок, а й у природних умовах 
рідного краю. Птахи мають 
велике значення в природі 
і житті людини. Вони є на-
шими найкращими друзями, 
з ними людина стає кращою, 
внутрішньо красивішою, бла-
городнішою, чистішою.

Тож приваблюйте птахів 
на свої поля, сади, городи, 
у міські парки, підгодовуйте 
взимку, влаштовуйте штучні 
гнізда і вони віддячать вам 
сторицею.

Міжнародний день птахів
Щорічно 1 квітня відзначається 
у світі Міжнародний день пта-
хів. Саме цього дня в 1906 році 
була підписана Міжнародна 
конвенція з охорони птахів. 
День птахів – це не тільки річ-
ниця Конвенції, але і час при-
льоту пернатих із зимівель.



36

П
А

Р
О
С
Т
О
К

З
о
о
л
о
гі
ч
н
і 
е
тю

д
и

Маленький гномик шукав по-
дарунок для своєї мами. 

Мама була маленька, ну трохи 
більша за свого синочка. Гномик 
мав ім’я Кучерик, бо його голів-
ку прикрашали золотисті завитки 
волосся. Отож ходив лісом хлоп-
чик-гномик і ніяк не міг знайти 
подарунка. Сів він тоді у задумі 
на грибок. Сидів, сидів і думав 
про подарунок. Де його знайти? 
Аж тут біжить лісова мишка. 
А вона добре знала гномика, бо 
він ніколи не кривдив звіряток.

Мишка спитала його:
– Чого ти такий задумливий?
– Думаю, де знайти подару-

нок матусі, у неї буде день на-
родження незабаром.

– О! То пішли до Феї. Вона 
підкаже.

Кучерик з мишкою пішли до 
Феї. Фея мешкала у дерев’яному 
будинку, що знаходився на бере-
зі лісової річки. Вислухала вона 
гномика та й каже:

– Ходімо у долину, я покажу 
вам дуже гарненьку квітку.

У долині Фея зупинилась біля 
ялини і вказала своєю чарівною 
паличкою на мініатюрні квіти, 
які розгойдували свої голівки 
і промовляли: «Кон-ва-лія, кон-
ва-лія*».

– А що вони промовляють? – 
запитав гномик.

– Вони промовляють 
своє ім’я.

– О! То це квіти, що вміють 
розмовляти?

– Так.
– Звідки ж вони 

з’явились у лісі?
Фея посміхнулась і сказала: 

«Було у мене намисто з білих 
перлин. Я його загубила. Минув 
час, і ось одного разу проходи-
ла я долиною і побачила ці мі-
ніатюрні квіти. Доторкнулась до 
них паличкою і запитала:

– Хто вас посадив тут?
Квіти захитали своїми 

голівками:
– Ми виросли з перлів, які ви, 

прекрасна Феє, колись загуби-
ли. Ми придумали собі назву – 
конвалії».

– Тоді я, – мовив Куче рик, – 
викопаю квітку конвалії, принесу 
додому, подарую мамі і посаджу 
поблизу нашої хати.

– Думаю, що вона сподо-
бається твоїй матусі, – ска-
зала Фея.

Так гномик і зробив. Матусі 
дуже сподобається його 
подарунок.

А конвалії з часом розмножи-
лися і стали окрасою лісу.

Ліана ЛЕЩЕНКО

Квіточка-перлинка
(казка Курінського лісу)

*  Конвалія – не лише прикраса у природі. У 1881 році вона офіційно була 
визнана лікарською рослиною. Конвалія – улюблена квітка парижан. 
У Франції 1 травня прийнято дарувати одне одному конвалії.
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На пагорбі березового 
гаю Куренівки, поруч із 

Оболонськими лугами, озе-
рами, в обіймах саду, парку, 
неподалік Пуща-Водицького 
лісу, Сирецького дубняку ще 
в 1925 році була закладена 
садово-паркова крона юнна-
тівського дивосвіту з тепли-
цею, парниками, дослідними 
ділянками.

Основа «Дерева юнна-
тів» – два старенькі двопо-
верхові приміщення, намето-
ве містечко, де збирали дітей 
з усіх областей на канікулярні 
тематичні заходи. Педагоги-
керівники гуртків організо-
вували екскурсії, змагання, 
відпочинок з пізнавальними 
акціями на природі.

Заняття в гуртках поза-
шкільного центрального на-
вчального закладу («Дерево 
юннатів») учні міста Києва 
вибирали і відвідували за сво-
їм бажанням, покликом, осо-
бистими інтересами. Багато 
колишніх вихованців (у пер-
ші роки – Агробіостанції, 
Станції юннатів, а тепер – 
НЕНЦ) обрали професію біо-
лога. Одним із перших юнна-
тів був Михайло Анатолійович 
Воїнственський, який роз-
повів, як його після розмо-
ви тодішній завідувач станції 
Федір Михайлович Трескін 
познайомив із керівником 
гуртка юних зоологів Марком 
Миколайовичем Шевлягіним. 
Михайло Воїнственський 

«Дереву юннатів» 90 літ
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екскурсіям. Найбільш 
ретельно і з великим 
інтересом він прово-
див спостереження за 
птахами.

У 1995 році з нагоди 
70-річчя юннатівського 
руху в Україні в сво-
їх спогадах Михайло 
Анатолійович зазна-
чив: «Я вважаю, що 
екскурсії в природу, 
особливо пізнаваль-
но-тематичні, дуже важливі 
для пробудження інтересу 
і любові до рідної землі, яка 
зберігається на все життя». 
Михайло Воїнственський, 
доктор біологічних наук, 
орнітолог, заслужений діяч 
науки України, ще студентом 
керував гуртками зоологів 
у Київському зоопарку, сту-
дентськими гуртками біологів. 
А коли став молодим вченим, 
проводив практичні екскурсій-
ні заняття зі студентами і не 
лише на київських околицях, 
а й під час далеких мандрівок 
на узбережжя Баренцового 
і Білого морів, на Кавказ, 
Тянь-Шань, у Середню Азію 
тощо. Колишній юннат, став-
ши великим вченим, відзна-
чаючи успіхи натуралістичної 
роботи серед молоді, радить 
зміцнювати наукові зв’язки 
з науковими установами, біль-
ше приділяти уваги новим 
перспективним напрямам до-
сліджень.

Не менш цікаво розповів 
про свою найпершу сходинку 
в науку колишній юннат Ігор 
Акімов – доктор біологічних 
наук, член-кореспондент НАН 
України, директор Інституту 
зоології НАН України.

Станція юннатів, тепер – 
НЕНЦ, відкрила шлях до 
біологічної науки професо-
ру Л.О. Смогоржевському, 
докторам біологічних наук  
В.М. Єрмоленку, В.П. Тер-
пилу, члену-кореспонденту 
НАН України Т.В. Донченку 
та багатьом іншим науковцям.

Разом з Людмилою Гриб, 
колишньою юннаткою, учи-
телькою с/ш № 271 м. Києва, 
зробили свій вибір, стали 
біологами, Любов Дудченко, 
Лідія Михайлик, Юрій Вервес, 
Олег Гриб і багато інших ко-
лишніх юннатів.

(далі буде)
Підготував  

Сергій КЛИМЕНКО
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В цей день у всіх країнах 
світу по телебаченню, по 

радіо, на уроках у школах 
розповідають про те, що здо-
ровою може бути лише та 
людина, яка слідкує за сво-
їм здоров’ям, дотримуєть-
ся правил особистої гігієни 
і не має шкідливих звичок. 
Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) – цю 
організацію було створено, 
щоб лікарі, фармацевти мо-
гли розв’язувати проблеми 
охорони здоров’я, ділитися 
новими знаннями, винаходи-
ти нові ліки, допомагати кра-
їнам, в яких виникають епіде-
мії. Щороку ВООЗ проводить 
збори, на яких виступають лі-
карі різних держав світу.

Здорова людина – жит-
тєрадісна, жвава, енергійна. 
У всі часи люди особливу ува-
гу звертали на своє здоров’я, 
піклувалися про нього, вина-
ходили все нові й нові ліки 
від хвороб і способи зміцнити 
свій організм та залишити-
ся бадьорими на довгі роки. 
Адже будучи хворими, важ-
ко втілити в життя свої мрії, 

вчитися, працювати. Всі ми 
хочемо бути міцними і здо-
ровими. Але чи будемо ми 
такими – великою мірою за-
лежить від нас.

Запам’ятайте, основними 
складовими здорового спосо-
бу життя є:

• особиста гігієна;
• режим навчання та 

відпочинку;
• фізкультура, це – біг, 

ранкова гімнастика тощо;
• здорове харчування;
• загартування;
• відсутність шкідли-

вих звичок.

Народна мудрість
• Здоровому все добре.
• Бережіть здоров’я – його 

в крамниці не купиш.
• Як немає сили, то й світ 

не милий.
• Люди часто хворіють, бо 

берегтися не вміють.
• Здоров’я не купиш – його 

розум дарує.
• Здоров’я більше варте, як 

багатство.
• Вартість здоров’я знає 

лише той, хто його втратив.

7 квітня – Всесвітній день здоров’я

Здоров’я –  
найцінніше  
багатство
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На будь-якому сільському го-
роді й сьогодні можна по-

бачити, як поміж картоплею, 
гарбузами, огірками чи буря-
ками по всій площі розкидано 
світло-зелені бадьористі кущі 
хрону, або козацького про-
стрілу.

У Запорізькій Січі козаки 
любили змагатися. Та найхи-
мерніше змагання було з хро-
ном. Зберуться, бувало, в гурт, 
натруть доброго глечика хрону. 
А тоді – хто більше з’їсть. Були 
такі, що після першої ложки 
хапались за голову і тут-таки 
падали. Інші кудись стрімголов 
утікали. Бо хрін стріляє в саму 
маківку. Через це і назвали 
хрін козацьким прострілом.

Городники остерігаються са-
джати на грядках хрін, бо він 
має велику життєву силу і дуже 
швидко розростається на всю 
ділянку. Міцне, жорстке ко-
ріння впевнено заплітає ґрунт, 
завдаючи чимало клопоту са-
дівникам.

А ось в Європі кінця ХІХ сто-
ліття люди благословляли міцні 
кореневища хрону. Внаслідок 
вирубки лісів, на європейських 
територіях почали швидко фор-
муватися яри, знищуючи родю-
чу землю. Тоді хтось із селян 
придумав висаджувати в ярах 
хрін: товсті корені затримували 
ґрунт в яру, не давали зносити 
його дощовим і талим водам, 

і буквально через кілька років 
яр заповнювався ґрунтом і пе-
реставав розширюватися.

Історики та етнографи, по-
силаючись на писемні джере-
ла, стверджують, що в нас хрін 
уживали в ХVІ столітті, а дехто 
доводить, що його знали вже 
стародавні слов’яни. І понині 
він залишається королем на-
ших городніх бактерицидів. За 
вмістом фітонцидів із ним може 
позмагатися хіба що цибуля.

Хрін багатий на вітаміни С, 
РР і групи В. Доведено, що 
вміст вітаміну С в хроні вище, 
ніж у лимонах. Також хрін 
є джерелом таких потрібних 
людині мікроелементів, як сір-
ка, натрій, калій, фосфор, за-
лізо і багато інших. Є в ньому 
і смолисті речовини, кліткови-
на, а також вуглеводи, азотисті 
речовини, деяка кількість жи-
рів, цукру і крохмалю. У листі 
хрону також міститься каро-
тин. Найбільшу користь прино-
сять ефірні олії, що містяться 

Козацький простріл
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кав хроні. Все пояснюється тим, 
що ці масла мають антисеп-
тичні властивості. Крім того, 
завдяки наявності фітонцидів 
у хрону є здатність надава-
ти протидію бактеріям. Хрін 
виділяє леткі речовини, які 
є природними рослинними ан-
тибіотиками, здатними добре 
боротися з багатьма шкідли-
вими мікробами. Завдяки цим 
властивостям хрін можна за-
стосовувати як засіб, що лікує 
від різних хвороб інфекційного 
характеру. Недарма рослина 
використовується при лікуванні 
респіраторних захворювань.

Люблять у народі цю рос-
лину. «Орел летить найвище, 
а хрін росте найглибше», – так 
говорять про особливості коре-
невої системи. А ось як кажуть 
про розмноження хрону: «Це 
той, якого не садять, а він сам 
уродить». Або ще приказують: 
«Не поїв хрону зранку, ніби й не 
мав сніданку», «Дурна шинка 
без хрону», «Шинка без хро-
ну, що рушниця без пороху». 
А вже як якійсь людині щось 
не до вподоби, то іронізують: 
«Це йому як хріном під ніс!».

У тих жартах, прислів’ях 
і примовках відобразилась ві-
кова прихильність і пошана до 
цієї унікальної рослини, що 
десь там у підземних глиби-
нах всотує найрізноманітніші 
речовини, щоб у рідкісному 
поєднанні подарувати нам на 
здоров’я.

Легенда про хрін
Про хрін у Старобільському 

повіті кажуть, що до Різдва 
Спасителя він був дуже отруй-
ним. Євреї замислили було 
отруїти Христа, для чого при-
готували хрону й пригостили 
Його; але Спаситель благо-
словив хрін, знищивши цим 
усю його отруйність, і звелів 
християнам їсти хрін цілком 
безбоязно. Через те люди 
і вживають хрін у їжу, осо-
бливо ж їдять його на Україні 
(з буряковим квасом) в жи-
лавий понеділок (понеділок 
першого тижня Великого 
посту), щоб зміцнитися на 
весь піст.

Хрін звичайний у медицині
У науковій медицині хрін 

не вживається. У народній 
медицині свіжий сік з коре-
нів по чайній ложці на прийом 
використовують як протицин-
готний, жовчогінний, сечогін-
ний і відхаркувальний засіб. 
Тертий хрін вживають перед 
їжею для посилення секреції 
шлункового соку. Як зовніш-
ній засіб розбавлений водою 
сік хрону використовують для 
полоскання горла при ангінах, 
терте коріння застосовують 
замість гірчичників при ради-
куліті, плевриті, міозиті. Під 
час цих процедур необхідно 
дотримуватися обережності, 
щоб запобігти опікам шкіри.

Підготувала  
Ірина ПУГАЧОВА
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Мабуть, немає у сві-
ті страви такої про-

стої у приготуванні 
і такої ж популярної, як 
бутерброди.

Слово «бутерброд» 
дослівно означає «хліб 
з маслом». Існує безліч 
різновидів бутербродів від 
простих щоденних до святко-
вих бенкетних.

Всі вони поділяються на 
«відкриті», «закриті» (сенд-
вічі) та «закусочні» (канапе 
або канапки). Є також де-
сертні солодкі бутерброди.

Відкриті бутерброди – це 
шматочки хліба, булки, або 
крекери, на яких викладе-
но  сир, ковбасу, м’ясо, рибу, 
різноманітні суміші тощо. 
Відкриті бутерброди до свят-
кового столу прикрашають 
овочами, зеленню.

Закриті бутерброди – 
сендвічі мають свою цікаву 
історію. Їх названо на честь 
англійського аристократа. 
Джон Монтегю, 4-й граф 
Сендвічський, жив у Лондоні, 
був міністром Британського 
уряду і пристрасним гравцем.  
За грою в карти він міг проси-
діти годинами. Якось, під час 
гри, зголоднілий граф звелів 
принести йому кусень м’яса 
між двома скибками хліба, 

щоб не бруднити рук і не від-
волікатися від гри.

Друзям графа сподобала-
ся ця ідея, і вони теж стали 
замовляти «хліб по-Сенд-
відч ськи». Сталося це у 1762 
році. Від того часу усі за-
криті бутерброди називають 
сендвічами.

А що таке гамбургер? 
Слово «бюргер» означає 
«кругла булка». На відмі-
ну від сендвічів, які готують 
з прямокутних або овальних 
шматочків хліба, основою 
гамбургерів є круглі булочки. 

Маленькі закусочні бутерб-
роди називають канапе (ка-
напки). Основа їх – невеличкі 
шматочки хліба або грінки. Їх 
змащують маслом або іншою 
сумішшю, а зверху кладуть 
маслини, м’ясо, рибу тощо.

Отож, друзі! Готуйте смач-
ні бутерброди, сендвічі, ка-
напки і пригощайте рідних та 
друзів! Смачного!

Підготувала 
Катерина МЕСЬКА

Бутерброди, сендвічі, канапки
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1. Коли європейці вперше побачили жирафа, вони назвали 
його «веpблюдопаpдом», вирішивши, що це гібрид верблюда 
й леопарда.

2. Тварина з найбільшим мозком у відношенні до 
тіла – мураха.

3. Близько 70 відсотків живих створінь Землі – бактерії.
4. У молодості чорноморські окуні в основному дівчатка, 

але вже до 5 років вони радикально міняють стать.
5. Слон – єдина тварина з 4 коліньми.
6. Зоопарк у Токіо щороку закривається на 2 місяці, щоб 

звірі могли відпочити від відвідувачів.
7. Мурахоїдам більше до вподоби харчуватися не мураха-

ми, а термітами.
8. Не дивлячись на горб, хребет y верблюда прямий.
9. Собаки жіночої статі кусають частіше, ніж пси.
10. В акул існує імунітет до раку.
11. Тварина, котра довше всіх може не пити – пацюк.
12. Єдині тварини, що хворіють проказою, крім людини, – 

броненосці.
13. Бегемоти народжуються під водою.
14. Кріт може за одну ніч прорити тунель довжиною 

в 76 метрів.
15. У равлика близько 25000 зубів.
16. Древні єгиптяни вчили бабуїнів прислуговувати їм 

за столом.

Цікаві факти про тварин
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сине яйце.
18. Всередині левиного пpайда 9/10 здобичі в «родину» 

постачають левиці.
19. Лінивці проводять 75 % життя уві сні.
20. Колібрі не можуть ходити.
21. У метелика немає шлунка.
22. Євpопейці, що пpиїхали до Австpалії, питали y абоpигенів: 

«А що це тут y вас за дивні звіpі, що стрибають?». Абоpигени 
відповідали: «Кенгуру», – що означало «Не розуміємо».

23. Найбільш простий спосіб відрізнити звіpа-вегетаpіанця 
від хижака: y хижаків очі розташовані на передній частині 
морди, щоб бачити жертву. У вегетаріанців – по обох боках 
голови, щоб бачити ворога.

24. Летюча миша – єдиний ссавець, котрий може літати.
25. Щоб зробити кілограм меду, бджілка повинна облетіти 

2 млн квіток.
26. Кров коника-стрибунця білого кольору, лобстеpа – 

блакитного.
27. За останні 4000 років не була одомашнена жодна нова 

тварина.
28. Пінгвіни можуть підстрибнути у висоту більше ніж на 

півтора метри.
29. Єдина свійська тва-

рина, яка не згадується 
в Біблії, – кішка.

30. Шимпанзе – єдині твари-
ни, які можуть упізнавати себе 
в дзеркалі.

31. Слово «орангутанг» озна-
чає на деяких мовах Африки 
«людина із джунглів».

32. Слони й люди – єди-
ні ссавці, які можуть стояти 
на голові.

34. Крокодили ковтають ка-
міння, щоб глибше пірнати.

35. Полярні ведмеді можуть 
бігати зі швидкістю 40 км/г.

36. У собак є лікті.
Підготувала 

Діана ШЕМБЕЛЬ



45

П
А

Р
О
С
Т
О
К

Д
о
 2

0
0
-р

іч
ч
я 
ві
д
 д

н
я 
н
ар

о
д
ж
е
н
н
я 
М
. 
В
е
рб

и
ц
ь
ко

го

Мабуть, ви ніколи не могли 
й подумати, що перший по-

сібник гри на гітарі написав не 
хто інший, як відомий в усій 
Україні композитор, священик 
Михайло Вербицький – автор 
музики до гімну нашої держа-
ви. Високий художній рівень 
творів Вербицького, майстер-
ність композиторського пись-
ма дають право називати його 
першим західноукраїнським 
композитором-професіоналом, 
незважаючи на те, що він не 
закінчував спеціальних му-
зичних шкіл і сучасники вва-
жали його митцем-аматором. 
Творчість М. Вербицького – 
важлива сторінка в історії роз-
витку вітчизняного музичного 
мистецтва.

У музиці М. Вербицького 
є якась моцартівська соняч-
ність, світлість, гідний подиву 
оптимізм і радість світосприй-
мання. Твори Вербицького 

тривалий час – приблизно до 
Другої світової війни – стано-
вили основу репертуару україн-
ських виконавських колективів. 
Важко назвати будь-який кон-
церт чи святковий вечір того 
періоду, на якому б не звуча-
ла його музика. Композиції 
Вербицького міцно увійшли 
у практику домашнього музи-
кування, витіснивши звідтіль 
низькопробні зразки зарубіж-
ного мистецтва. На його твор-
чих традиціях виховувалося 
ціле покоління українських 
музикантів, які з великою по-
шаною і любов’ю ставились 
до корифея рідного музичного 
мистецтва.

Цього року на державному 
рівні буде відзначено 200-річчя 
від дня народження, а також 
150-річчя з часу першого вико-
нання нашого гімну. Верховна 
Рада ухвалила відповідну по-
станову, якою передбачено 

Гідно вшануємо пам’ять о. Михайла Вербицького
4 березня 2015 року випо-
внилося 200 років від дня 
народження автора мелодії 
Українського національного 
і державного гімну, компози-
тора о. Михайла Вербицького 
та 150 років від першого пу-
блічного виконання у місті 
Перемишлі Українського на-
ціонального гімну «Ще не 
вмерла Україна».
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бах масової інформації, вида-
ти поштову марку, присвячену 
Михайлу Вербицькому, встано-
вити у Львові пам’ятник компо-
зитору і відкрити його музей. 
На Львівщині планують прого-
лосити 2015 рік – роком отця 
Михайла Вербицького.

У результаті відкритого 
конкурсу журі визнало пере-
можцем проект пам’ятника 
Михайлу Вербицькому відомих 
львівських скульпторів Андрія 
та Володимира Сухорських. 
Відтак виконавчий комітет 
Львівської міськради погодив 
місце розташування мону-
мента у сквері на розі вулиць 
М. Вербицького та Генерала 
Чупринки.

Вперше вірш «Ще не вмерла 
Україна…» Павла Чубинського 
був опублікований у 1863 році, 
у четвертому номері львівсько-
го літературно-політичного ві-
сника «Мета». Того ж року 
текст вірша потрапив до рук  
о. М. Вербицького. На той 
час композитор перебував 
у м. Львові. Отець Михайло був 
настільки зачарований змістом 
вірша, що вирішив написати 
до нього музику. Цікаво за-
значити, що первісну музику 
М. Вербицький написав для 
солоспіву в супроводі гітари, 
а вже згодом розробив її для 
хору. Вперше пісня пролунала 
у 1864 р. в селі Млини, де дов-
го жив і працював автор му-
зики. Музичний текст вперше 

побачив світ 1885 р. у збірці 
«Кобзар», полонивши широкі 
кола громадськості.

Усілякі лихоліття, що зни-
щили стільки пам’яток на-
шої культури, не торкнули-
ся автографа автора музики. 
Рукописний текст цього тво-
ру (слова і музика) збері-
гається у рукописному відді-
лі Наукової бібліотеки імені  
В. Стефаника НАН України.

Саме як національний 
гімн «Ще не вмерла Україна, 
і слава, і воля» визначили Іван 
Франко, Леся Українка, україн-
ські громади в різних куточках 
світу. Як бачимо, спочатку «Ще 
не вмерла Україна» існував як 
вірш, що виник у наддніпрян-
ській Україні, а піснею-гімном 
став у Галичині, де вже були 
певні традиції створення патрі-
отичних пісень. Цей гімн був 
особливо поширений через те, 
що його авторами були над-
дніпрянець і галичанин, а це 
особливо підкреслювало со-
борність українських земель. 
Пісня-гімн «Ще не вмерла 
Україна» вийшла за рамки 
української поезії, на початку 
ХХ ст. її переклали кількома 
іноземними мовами.

Гімн «Ще не вмерла Україна» 
не залишав людей байдужими, 
хвилював їхні душі, зачіпав за 
живе. Слова і музика пісні на-
дихали і досі надихають борців 
за рідну Україну.

Підготувала  
Ксенія ІВАНОВА
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КАЛИНОВИЙ МІЙ КРАЮ
Краю рідний, земле сонцелике,
Зоряна уквітчана моя,
Як буває шир твоя велика –
В радісній тривозі завжди я.

Я пишаюсь тим, що довелося
Жити в цій чудовій стороні,
Де сія, як золото колосся,
Де ліси всміхаються мені.

Де Дніпро гойдає сині води,
Поміж круч, Тарасових шляхів,
Україно, ненька – Україно,
Чисту вроду зберегти зумій.

Я люблю твої червоні канни,
Милої Софії куполи,
Кучеряві київські каштани
В серці, наче зорі, розцвіли.

Хай лунає пісня придніпрова,
Розквітай калиновий мій край,
Хай усіх єднає рідна мова
І чарує чистий водограй.

Де Дніпро гойдає сині води,
Поміж круч, Тарасових шляхів,
Україно, ненька – Україно,
Чисту вроду зберегти зумій.
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Коли вдивляємося крізь 
товщу літ у минуле нашої 

культури, перед нами поста-
ють найголовніші віхи її роз-
витку. Серед них – Театр 
М.Л. Кропивницького, який на-
родився у моєму місті, тодіш-
ньому Єлисаветграді (нині – 
Кіровоград). Його небачений 
злет виявив загальне захоплен-
ня. Його традиції осмислюють-
ся й продовжуються новими по-
коліннями театральних діячів.

Такі могутні явища виника-
ють не на порожньому місці. 
Національна духовна енергія, 
підтримана умовами еконо-
мічного розвитку, сконцен-
трувалась на невеликій площі 
театральної сцени, звідки укра-
їнський народ заявив про себе 
рідною мовою, заговорив про 
свої болі і радощі, розкрив 
свою невмирущу душу.

Єлисаветград наприкінці ХІХ 
століття був розвинутим торго-
вельним і культурним осеред-
ком. «Це було одне з найкуль-
турніших міст на Херсонщині», 
– писала Софія Русова в книзі 
«Мої спомини». Сюди щороку 
на багатолюдні ярмарки приїз-
дило чимало мандрівних труп. 
Це викликало інтерес до театру, 
сприяло виникненню місцевих 
аматорських колективів, з-поміж 
яких найвідомішим став гурток, 
очолюваний М. Кропивницьким 
та І. Тобілевичем. «Цей аматор-
ський колектив, – згадує Софія 

Тобілевич, – не міг перевершити 
слави тільки столичних труп…»

Єлисаветград, який ставав 
театральним містом, не мав 
спеціального театрального при-
міщення. Його збудували на 
кошти інженера-полковника 
Г. Трамбицького 1867 року. 
З того часу місто привертає 
до себе значну увагу уславле-
них колективів і окремих ви-
конавців з Росії, Італії, Польщі, 
Англії… Тут виступали леген-
дарні В. Самойлов, М. Рибаков, 
М. Савіна, друг Т. Шевченка 
африканський трагік Айра 
Олдрідж, італійська знамени-
тість О. Фран карді, чарівниця 
з Польщі Е. Камінська, всесвіт-
ньо відомий Пінетті.

Але найгучніша слава міс-
та пов’язана з ім’ям уроджен-
ця краю – Марка Лукича 
Кропивницького.

Заслуги М. Кропивницького 
неоціненні: упродовж творчо-
го життя він написав близько 
п’ятдесяти п’єс; у його тру-
пах виховано близько ста ви-
сокопрофесійних акторів 
і близько двадцяти режисерів. 
Серед них – М. Садовський, 
П. Саксаганський, Д. Гайда-
мака, З. Суслов, Ф. Левицький, 
І. Мар’яненко та багато ін-
ших. Усі вони пройшли школу 
Марка Лукича, яка мала вплив 
не лише на розвиток україн-
ського театру, а й на розвиток 
театральної культури Білорусі, 

Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне
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М. Кропивницький заснував 
професійну режисуру, яку вва-
жав неодмінним компонентом 
театрального мистецтва. Він 
першим запровадив ансамбле-
вість акторської гри, боровся за 
справжній колективізм у театрі. 
Першим в історії української 
режисури дав зразки глибоко-
го, всебічного аналізу ролі, ви-
робив принципово новий підхід 
до художнього оформлення 
вистави.

Водночас український театр 
зазнавав утисків: заборонялося 
більше місяця затримуватись на 
одному місці, через що трупа 
Кропивницького постійно була 
в дорозі, на десяток років для 
неї був закритий Київ.

Де б не гастролювали 
Кропивницький і його послідов-
ники, вони щоразу приїздили до 
Єлисаветграда й Олександрії, 
підтримуючи українське слово 
й аматорські колективи в моє-
му краї. «Ми не йшли в театр, 
а бігли, – згадує Г. Юра, відо-
мий актор і режисер. – Настрій 
святковий, радісний. Ми, мо-
лодь, мали щастя дістати квит-
ки на гальорку за гривеник. 
Тільки б побачити, почути!» 
А бачити й чути було кого – 
М. Заньковецьку, І. Карпенко-
Карого, П. Саксаганського 
та інших.

Діяльність театру імені 
М. Кропивницького завжди від-
значалася творчими пошука-
ми. Значна увага приділялась 

і приділяється сценічному про-
читанню української й світової 
класики. Кропивничани перши-
ми в республіці дали сценічне 
життя призабутим і колись за-
бороненим творам.

Нині театр Кропивницького 
– активний учасник свята теа-
трального мистецтва «Вересневі 
самоцвіти», яке від 1970 року 
щорічно проводиться на «Хуторі 
Надія», де переможно витає дух 
корифеїв. Щоб причаститись до 
цього духу, на свято приїжджа-
ють професійні й самодіяльні 
театральні колективи. Заповітні 
мрії корифеїв здійснилися. 
Сьогодні в області діє два про-
фесійні театри, понад 418 само-
діяльних, з них мають звання 
народних – 22. В аматорських 
колективах працює майже чоти-
ри тисячі чоловік.

У 2012 році Театру 
М.Л. Кропивницького виповни-
лося 130 років. Започаткований 
у нашому місті, він став незгас-
ним вогнищем на історичному 
шляху української культури. Він 
освітлює минуле й допомагає 
прокладати дорогу до майбут-
нього, до якого йде незалежна 
Україна. Його Театр – то мис-
тецтво високих думок і почуттів. 
Воно не старіє. Воно завжди су-
часне й завжди живе. І житиме 
віки – у творчих звершеннях на-
щадків. Як невмируща традиція.

Підготував  
Василь МАРКО
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Завітавши туди, ми дізна-
ємось, що народився май-

бутній художник 25 серпня 
1873 року, у селянській ро-
дині, в селі Зелена Діброва 
на Черкащині. Його батько – 
Степан Красицький – був 
племінником Т.Г. Шевченка, 
сином його сестри Катерини.

Шевченкова мальовнича 
земля, розповіді рідних та 
сусідів про героїчне минуле 
України, хист до малювання 
збудили в юнакові бажання 
стати художником.

У 15 років він уперше при-
їздить до Києва. Було дуже 
скрутно у великому місті бід-
ному селянському хлопцеві. 
Але знайшлися добрі люди. 
Ось як згадував сам худож-
ник: «У 1888 р. поїхав до 
Києва, аби вступити до шко-
ли малювання. За допомогою 
керівника школи, відомого 

художника Миколи Мурашка, 
Київська Українська громада 
взялася допомагати мені що-
місячною стипендією як роди-
чу Т.Г. Шевченка».

Київську Українську гро-
маду (об’єднання передо-
вих українських діячів) тоді 
очолював Микола Віталійович 
Лисенко. Великому компо-
зитору сподобався талано-
витий юнак, який жив тепер 
в його родині.

Через Миколу Віталійовича 
Красицький познайомився 
з великим колом видатних 
діячів української культури. 
Ці знайомства формували 
Фотія як митця-громадяни-
на і визначили його громад-
ські та мистецькі уподобання 
і прагнення.

У 1892 році Красицький 
закінчує Одеську художню 
школу, а згодом вступає до 

Майстер пензля  
Фотій Красицький

Йдучи вулицями Мостиць кого маси-
ву, який є частиною Пріорки, серед 
багатоповерхових сучасних будинків 
ви раптом потрапляєте у куточок ста-
ровинного мальовничого села, яким 
була Пріорка в давнину. Цей зелений 
оазис – старий садочок, у центрі якого 
стоїть чепурна українська хатина, нині   
музей видатного українського майстра 
пензля, родича Тараса Шевченка – 
Фотія Степановича Красицького.
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тецтв, де його вчителями були 
великі художники І.Ю. Рєпін 
та К.К. Костанді.

Уперше його твори діс-
тали високої оцінки на ви-
ставці у Львові в  1905 р. 
Красицький виставив свої 
картини «Гість з Запоріжжя», 
«Якби ви не паничі», «Біля 
криниці», «У святої», портре-
ти М.П. Старицького і Лесі 
Українки, пейзажі шевчен-
ківських місць – Кирилівки, 
Лисинки, Майданівки, а також 
зібрану ним колекцію плахт.

Глядачі і спеціалісти од-
разу оцінили талант ху-
дожника. Тогочасний жур-
нал «Артистичний вісник» 
так писав про Красицького: 
«Вже цілком готовий ар-
тист з виробленим поглядом 
на малярство і виробленою 
технікою…».

Ця виставка і подальша 
творчість митця визначи-
ли одну з характерних рис 
Красицького – широту його 
творчих інтересів. Жанрові 
картини, портрети, пейзажі, 
станковий малюнок, літогра-
фія, політична сатира, плакат 
– усе це – спадщина Фотія 
Степановича.

Саме у цей час 32-річний 
художник створює галерею 
портретів видатних діячів: 
Лесі Українки, Олени Пчілки, 
Івана Франка, Михайла 
Старицького…

Однією з яскравих сторінок 

творчої біографії художника 
є його участь у виданні ре-
волюційно-демократичного 
журналу «Шершень», що ви-
ходив у Києві в 1906 році. 
Красицький був одним з орга-
нізаторів цього видання. Крім 
політичних, сатиричних творів, 
він друкує у журналі свої най-
відоміші композиції, присвяче-
ні Т. Шевченку – «Шевченко 
в майстерні», «Шевченко на 
Чернечій горі».

Ф.С. Красицький був тала-
новитим педагогом. Він ке-
рував художньо-друкарською 
школою в м. Києві, викладав 
у Миргородському худож-
ньо-керамічному технікумі, 
Київському художньому інсти-
туті. Широко відомий його по-
сібник «Рисування і малюван-
ня», за яким навчається вже 
кілька поколінь українських 
художників.

Багато років Ф.С. Красиць-
кий жив у Києві, де на Пріорці 
побудував хатину і посадив 
садочок. До цієї пори цві-
те і дає добрий урожай сто-
літній кизил, який посадила 
Леся Українка, старі яблуні 
і груші, які посадив і доглядав 
Красицький.

Пам’ять митця увічне-
на у Києві назвою вулиці на 
Пріорці і музеєм, що відкри-
то у його садибі на провулку 
Брюсова, 16/20.

Підготував  
Євген ГОРЯНІН 
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Що таке характер, напевно, 
знають усі. Часто можна 

почути: хороший характер або 
поганий, людина із сильним 
характером, безхарактерна, не 
змогла виховати характер. За 
всіма проявами та вчинками лю-
дини ми судимо про її характер.

Неповторне індивідуальне 
поєднання психологічних рис 
особистості – це і є характером. 
Це слово давньогрецького по-
ходження і в перекладі означає 
«чеканку», «печатку». Характер 
накладає печатку на всі вчинки, 
думки і почуття людини. І дій-
сно, характер представляє від-
биток виховання і діяльності, 
які і формують людську осо-
бистість. У кожного в житті ви-
никають складні ситуації, які 

викликають хвилювання, пере-
живання, вимагають вміння зо-
рієнтуватися, не розгубитися 
і прийняти рішення. Знайти ви-
хід зі складної ситуації допо-
можуть риси нашого характеру. 
Філософ І. Кант зазначав, що 
характер полягає в здатності ді-
яти згідно з принципами. Життя 
відчеканює характер людини. 
А з певного моменту людина 
є ковалем свого характеру.

Відома східна приказка: 
«Посій вчинок – пожнеш звич-
ку, посій звичку – пожнеш ха-
рактер, посій характер – по-
жнеш долю».

Всі знають, що характер 
складається з певних рис. Рис 
характеру дуже багато, вони ві-
дображають те, як діє людина, 
а риси особистості – те, заради 
чого вона діє. Кожна особис-
тість не народжується з «гото-
вим» незмінним, обумовленим 
спадковістю, сформованим ха-
рактером, і риси не виникають 
самі по собі, вони формуються 
поступово в діяльності. Треба 
розрізняти, що характер і осо-
бистість – далеко не одне і теж 
саме. Є приклади, коли відомі 

У кожної людини три ха-
рактери: той, який йому 
приписують; той, який 
він сам собі приписує; 
і, нарешті, той, який 
є насправді…

В. Гюго

Який він, твій характер?
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художники, музиканти – мали 
«важкі характери».

Відомо, що характер фор-
мується під впливом виховання 
і самовиховання. З виховними 
впливами сім’ї та школи, соці-
уму, який оточує, ознайомлена 
кожна людина, а ось самови-
хованням займаються далеко 
не всі, адже воно є неодмінною 
умовою вдосконалення і потре-
бує систематичної роботи для 
тих, хто поважає себе. «Людина 
– це єдина система, здатна ре-
гулювати сама себе в широких 
межах, тобто самовдосконалю-
ватися» (І. Павлов).

У формуванні характеру 
важливу роль відіграють звич-
ки, яких мислителі давнини на-
зивали другою натурою. Звички 
можуть бути дуже сильними 
і визначати стиль життя людини. 
Звичка – це те, що ми можемо 
робити не замислюючись, часто 
несвідомо. Якщо деякі вчинки 
і дії стають потребою людини, 
то кажуть, що в неї сформу-
валась звичка. Для того, щоб 
діяти розумно і етично, дуже 
важливо, щоб звички були пра-
вильними і корисними.

Давайте поміркуємо, чи всі 
звички, які ми маємо, є корисни-
ми. Чи маємо шкідливі звички?

А як позбавитися шкідливих 
звичок? На допомогу нам прихо-
дить воля, яку дуже часто люди 
асоціюють з міцним характером. 
Саме вольові якості характеру 
допомагають людині перебо-
рювати перешкоди, домагатися 

поставленої мети. «У мене все 
вийде», «Ніщо не зможе мене 
зупинити», «Неважливо, скільки 
разів я оступлюсь – я все одно 
піднімуся і буду боротися далі». 
Відомо, що слова мають певну 
енергетику, і якщо повторювати 
їх багато разів, вони стають час-
тинкою нашої свідомості і ви-
значають нашу поведінку.

Люди відрізняються між 
собою не лише зовнішністю, 
а й внутрішнім складом, пове-
дінкою, особливостями харак-
теру. Бувають риси характеру, 
в яких виявляється ставлення 
особистості до людей: дбайли-
вість, чесність, щирість, стри-
маність; інші риси характеру 
виражають ставлення до себе: 
впевненість у собі, незалеж-
ність, самокритичність; риси 
характеру, що виражають став-
лення до праці: акуратність, 
ініціативність, відповідальність; 
вольові риси характеру: схиль-
ність до ризику, наполегливість, 
завзятість, сміливість. Вольові 
люди вміють ставити перед со-
бою мету та досягати її здій-
снення. Безвольні, слабовольні 
люди, навпаки, пасивні, нерішу-
чі, несамостійні. Їх називають 
слабохарактерними, безхарак-
терними. Отже, пам’ятаймо: міц-
на воля – твердий характер.

Але, які б ми не були за ха-
рактером, головне – намагати-
ся розуміти та поважати одне 
одного, жити в гармонії з самим 
собою і з усім світом.

Підготувала  
Тетяна ФРОЛОВА
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Все дивувало нашого Кота:
Різні тварини і рослини всюди,
Природа тут була зовсім не та,
У котрій разом жили кіт і люди.

Ніхто б і здогадатися не зміг,
Що там царює злий Сороконіг,
Який дорослих всюди притісняв,
Маленьких ж діток завжди ображав.

Наш Котик встав і тихо оглядівся –
Побачив в далині широкий шлях,
І хоч в душі неясний сумнів зачаївся,
Він поборов свій величезний страх.

Аж бачить – курява знялася,
Біжить до нього страшний звір,
Тварюка дивною Коту здалася,
Не зрозуміло: пес то, а чи тхір.

Прибіг звірюка до Кота й упав
Прямісінько йому до ніг,
«Врятуй мене!» – він заволав. –
«За мною гониться страшний Сороконіг!»

Кіт подивився на дорогу,
Вперед, назад, наліво і направо…
І не побачив там нічого,
Що так тварюку ту злякало.

«Де ж той страшний Сороконіг?» –
В звірюки Котик запитав.
«Ось! Ось! Сюди уже добіг,
Дивись, щоб і тебе не покусав!»

Наш Котик ще раз оглядівся –
І знов нічого не побачив.
Тільки тоненький голосок почувся,
Маленький хтось на хвіст заскочив.

Кіт хвостиком швиденько завертів
Туди – сюди і так, і сяк,
На Хтося подивитись захотів
І здихатись його хоча би як.

Наталія ГУРІН-САМБОРСЬКА

Чарівна шапка
(продовження)

Мал. Бодрецької 
Маргарити
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«Це я, Сороконіг – величний і могутній!
За те, що покоритись не схотів,
Ти посмієшся в мене ще на кутні!»

Кіт з переляку так стрибнув,
Що й шапка з голови злетіла,
Хвостом своїм так шарпонув,
Що оте Хтось із нього і злетіло.

Побачив Кіт «страховисько» оте –
Маленьке, злюче і пихате.
З тих пір затямив правило просте –
Ніколи і нічого не лякатись.

Він швидко вирішив вдягнути
На зле «страховисько» ту шапку чарівну,
Не встиг і оком той Сороконіг змигнути –
Як полетів в незвідану і темну далину.

Без нього світ ще став світлішим,
Засяяло сильніш і сонце золоте,
А колір неба став іще синішим,
Природа ж стала знов цвісти.

І звірі, і пташки, і комашва –
Всі враз прибігли і злетілись.
Усі Коту гукали: «Ура! Ура! Ура!»
Про нього слава всюди прокотилась.

Там Котик і любов свою знайшов –
Біленьку Кішечку, вродливу й молоденьку,
І скоро жити він до неї перейшов,
Невдовзі разом і побралися швиденько.

Стали удвох і діточок плекати,
Кіт не схотів вертатися додому,
Тільки і зміг листа він написати
Про ту пригоду в світі чарівному.

Листа того одержав я, малята,
І ту пригоду вам переповів,
А зараз, дітки дорогенькі, час вже спати,
Бажаю вам солодких і казкових снів.
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Одного дня Пустунчик грав-
ся надворі, а потім не вмився, 
не причепурився, так і прийшов 
до Розумника.

Лапуня вже була там, милу-
валася собою у дзеркальці та 
поправляла зачіску.

– Все спокійно? – спитав 
Розумник. – Ти дістався сюди 
без пригод?

– А що могло статися? – 
здивувався Пустунчик.

– На Лапуню сьогодні на-
пала величезна ворона, просто 
біля дому.

Пустунчик подивися на по-
дружку із люстерком, та за-
мість того, щоб непокоїтися, 
почав голосно сміятися.

– Зрозуміло! Лапуня так 
сяє, так виблискує, наче не 
Зернятко, а золотий зливок! 
Ворона хотіла вкрасти її! Всі 
ворони тягнуть усе гарне та 
блискуче до себе в гніздо!

– Тобі така небезпека 
не загрожує! – глянувши на 
Пустунчика, сказала Лапуня. 
– На кого ти схожий! Наче ти 
щойно виліз з печери, де рив 
підземний хід! Не думаєш, що 
треба хоча б вмитися та вимити 
руки, перш ніж сідати до столу?

– А нащо? – спитав 
Пустунчик. – Щоб мене воро-
на вкрала? Часто вмиватися – 
тільки воду дарма витрачати!

– І мило, – додав Розумник. 
– Ті чорні плями, що в тебе на 
долонях та колінах без мила 
точно не звести.

– От, ще й мило! – заві-
вся Пустунчик. – Гаряча вода, 
шампунь, пральний порошок, 
стільки всього… Ось вимию 
руки, а ось знов забруднився 
– знову мити? А уяви, скіль-
ки можна зекономити грошей, 
якщо не мити руки стільки разів 
на день! Самі нещастя з цією 
чистотою: стільки зусиль, часу 
та миючих засобів. А все для 
чого? Щоб не можна було спо-
кійно вулицею пройти? Щоб 
кожна ворона та сорока на 
тебе кидалися?

– Пустунчик, що з тобою? – 
здивувалася Лапуня. – Невже 
ти захочеш ходити брудним, як 
порося, тільки тому, що зля-
кався ворони?

– Нікого я не боюся! Але 
несправедливо це! Нехай 
Розумник скаже, скільки в нас 
витрат на чистоту. Ну, скільки?

– Одразу і не скажеш, – 
визнав Розумник. – Багато! 
Економія води та грошей – 
справа розумна та корисна. 
Але я точно знаю, що на сво-
їх долонях ми носимо кілька 
мільйонів мікробів. Вода зми-
ває їх, мікроби згодом знов 
з’являються, а ми їх – милом! 

Олена КРИЖАНОВСЬКА

Пригоди Зернят у країні Здоров’я
Пригода 8. Чистота і здоров’я

Шик, блиск та ворона
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тися, зісковзують та розчиня-
ються, тому мило таке слизьке 
та пече, якщо потрапить у очі. 
Якщо дозволити мікробам 
вільно розмножуватися, нічого 
не мити та не прибирати... важ-
ко порахувати скільки їх буде 
навколо! Ти згоден годувати 
всі ці мільйони, Пустунчику? Як 
на мене, одна ворона, та навіть 
сто ворон – менша небезпека 
для здоров’я, ніж незліченна 
армія мікробів!

Пустунчик ще трохи поспе-
речався, але ввечері довго ди-
вився на себе у дзеркало та 
думав. Ні, можна, звісно, еко-
номити воду та мило. Але чи 
можна уявити, що вся шкіра 
вкриється товстим шаром бруду 
і в ньому будуть жити мільйони 
бридких мікробів? Всі мікроби 
будуть радіти та славити свого 
доброго господаря – короля 

бруду Пустунчика Першого, 
який навіки заборонив воді та 
милу торкатися їхніх угідь!

Брр! Та навіть, якщо хтось 
заплатить великі гроші, наба-
гато більші ніж ті, що кожен 
місяць витрачаються на воду 
та мило, Пустунчик не хоче 
бути заповідником для мі-
кробів! Бути чистим набагато 
приємніше!

Перед сном Пустунчик без 
нагадувань вмився та почистив 
зуби. А зранку так причепу-
рився, що Лапуня навіть рука-
ми сплеснула від подиву, коли 
його побачила.

– Що це з тобою? Такий 
шик та блиск! Не боїшся?

– Так тепер завжди буде. 
Я ж не боюся ніякої ворони! – 
сказав Пустунчик.

– Оце – розумно, – додав 
Розумник. І всі засміялися.

Пригода 15. Вчимося товаришувати
Негарні слова

– Як ти можеш таке казати? 
– часто дивувалася Лапуня. – 
Ці слова такі негарні...

Пустунчик не розумів, що 
засмучує подружку. Слова 
як слова! Всі – з літер однієї 
абетки. Що в них гарного, чи 
негарного?

Розумник теж казав, що те-
плі слова можуть зігріти душу, 
а грубі та злі – ранять гірше, 
ніж іржавий цвях. Треба пиль-
нувати, що кажеш, бо різні сло-
ва діють наче ліки або отрута. 

Висловлювати свої почуття та 
думки не лише точно, а ще 
й гарно – в цьому і полягає 
людська культура.

Пустунчик не розумів, нащо 
ретельно добирати слова. Що 
він думає, те й каже. Навіщо 
брехати? Перед ким виставля-
тися? Друзі ж його добре зна-
ють та завжди зрозуміють.

Однієї ночі Пустунчику на-
снилося, що він стоїть посеред 
великої зали. У кутку щось за-
ворушилося.
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вувався Пустунчик. До нього 
пострибала груба сіра чоти-
рикутна істота, схожа на по-
душку, яку чаклун перетворив 
на жабу.

– Оце й є Потвора, – звід-
кись поряд взялася Лапуня. – 
Подобається?

– Ні! Бридка гидота! – 
Пустунчик відкинув Потвору, 
але за нею поповзло, щось лип-
ке, безформне, бородавчасте...

– Що це?! – злякався 
Пустунчик.

– Це твої слова, – почув 
він голос Лапуні, але самої по-
дружки більше не бачив. – Те, 
що ти кажеш, має такий вигляд.

– Ага, значить, я сам ство-
рив цих кракозябриків? Тоді 
киш! Пішли геть!

Пустунчик більше не бо-
явся. Він прогнав Потвору та 
Бридоту у дальній кут, коли по-
мітив якесь чудернацьке ство-
ріння, зелене, лускате, з без-
ліччю голок, закручене наче 
морський коник.

– А ти хто?
– Оце твій Кракозябрик, – 

пояснила невидима Лапуня.
– А він прикольний! – за-

сміявся Пустунчик.
– Подобається? Тоді давай, 

візьми його до рота!
– Нащо? – відсахнувся від 

істоти Пустунчик.
– Бо це твоє слово, ти його 

вигадав. А як ти вимовляєш 
слова? Тож, давай, проковтни 
його та знову скажи!

– Не хочу! Він, напев-
не, бридкий на смак та ще 
й колеться!

– Але ти кожен день ви-
мовляєш кілька сотень таких 
Кракозябриків та ще й багато 
чого гіршого на вигляд, – по-
сміхнувся голос Лапуні.

Різні дуже негарні слова 
оточили Пустунчика. Кричали, 
благали їх проковтнути. Але 
Пустунчик навіть дивитися на 
них без огиди не міг.

– Не хочу! Не хочу!! Тьху на 
вас! Рятуйте! Геть від мене!..

Пустунчик прокинувся та 
озирнувся по кутках. Все було 
тихо. Він нікому не казав про 
свій сон, але з того дня став 
набагато уважнішим до власної 
мови. Пустунчик більше не си-
пав дуже різкі, колючі, злі та 
непристойні слова, не подумав-
ши. Навіть слівце «прикольно», 
про яке Розумник не раз ка-
зав, що це некультурно, почало 
якось трохи поколювати язика, 
і Пустунчик замислювався, чи 
варто взагалі його промовляти.

Навіть коли Пустунчик ба-
чив щось насправді бридке 
та потворне, він добре думав, 
чи слід називати це явище та 
торкатися його своїм язиком. 
Мова його стала гарною та чи-
стою. Це Розумник і називав 
культурою мовлення.

Може, всі культурні люди 
теж колись бачили такий сон 
і так зрозуміли красу мови?

Так чи ні, але все, що ми 
говоримо, особливо близьким 
людям, важить дуже багато.
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Маленький Зайчик народив-
ся навесні, коли сніг вже 

зовсім розтанув і лише де-не-
де по темних ярах в лісі зали-
шалися ще сірі снігові острівці. 
Яскраво світило сонечко, весе-
ло щебетали птахи, і дзюрко-
тіли дзвінкі весняні струмочки.

Але маленького Зайчика все 
це не тішило. У нього не було 
братиків і сестричок, теплого 
житла і він майже не знав сво-
єї мами. Вона приходила лише 
погодувати Зайчика молоком 
і знову надовго щезала, нака-
зуючи йому сидіти тихо, щоб 
не помітили хижаки. Зайчик 
бачив, що темні пагорби довко-
ла з кожним днем все щільніше 
вкриваються травою, і рослини 
прокидаються від зимового 

сну. Але Зайчик був ще дуже 
маленьким і не знав, що на сві-
ті буває весна. Він сидів під ку-
щем, на якому вже з бруньок 
вистрілили ніжні листочки. 
Сидів і сумував, не помічаючи, 
як красиво навкруги.

І тоді до Зайчика підійшла 
ВЕСНА. Вона була прекрас-
на в своїх ніжно-смарагдових 
шатах кольору молодої трави. 
Весна взяла Зайчика на руки 
і зігріла його ласкавим соняч-
ним теплом.

– Чого ти сумуєш, малень-
кий Зайчику? – спитала Весна. 
– Невже ти не знаєш, що на-
весні всі звірятка радіють соне-
чку і першій соковитій зеленій 
травичці. Поглянь, як хороше 
і тепло.

Казка про зайчика і пори року

Олена КРИЖАНОВСЬКА
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ки, – сердито відповів Зайчик. 
– І не хочу весни. Я не знаю, що 
це таке, але все одно не хочу!

Весна весело розсміялася. 
Її сміх був наче пісня першо-
го жайворонка і дзюркотіння 
лісового струмочка.

– Спочатку спробуй ось це, 
– сказала вона, посадивши 
Зайчика на вкритий першою 
травичкою і зігрітий сонечком 
пагорб. – Не бійся, поїж.

Зайчик обережно відкусив 
травинку, заплющив очі та по-
чав жувати. Схрумав першу, по-
тягнувся за ще однією травин-
кою, весело ворушив носиком, 
і їв ще, ще, і ще...

Весна заливалася сміхом.
Коли Зайчик довідався, що 

таке зелена травичка, Весна 
повела його далі показува-
ти свої володіння і відкривати 
Зайчикові свої скарби. Він до-
відався, що у лісових струмоч-
ках тече смачна водичка, яка 
додає звірам і птахам сил після 
довгої зими. Він довідався, що 
молоді гілочки верби, що рос-
туть над водою, хоч і гіркуваті, 
але придатні для їжі, особливо 
корисні їхні бруньки з нероз-
критими листочками. Зайчик 
навчився відрізняти листочки 
кульбаби від кропиви, навчив-
ся милуватися весняними квіта-
ми і познайомився з лісовими 
мешканцями: білками, їжачком 
і бурундуком.

У всіх лісових звірят на-
весні народжувалися малюки. 

Зайчик грався з новими друзя-
ми з ранку до вечора і радів те-
плому сонечку. А якщо раптом 
налітала гроза, Весна вкривала 
Зайчика від дощу листком ле-
пехи чи знаходила йому затиш-
ну нірку під кущем малини або 
смородини.

Промайнув час. Зайчик ні-
жився на сонечку, сушив свою 
сіру шубку, яка трохи намокла 
після грози, дивився на квітучі 
вишні і думав: «Як добре... Таки 
Весна недаремно є на світі».

І ось, в один з таких чудо-
вих днів, Весна підійшла до 
Зайчика і сказала, що їй час іти.

– Моя пора добігає кін-
ця, – лагідно сказала вона. 
– Невдовзі сюди прийде Літо 
і буде дбати про вас усіх. А на 
мене чекають далеко, в північ-
них країнах.

– Не йди! – благав Зайчик. 
– Як же ми будемо без тебе? 
Хто дасть нам зелену соковиту 
травичку і зігріє на сонечку?

– Літо.
– Не хочу літа! – капризу-

вав Зайчик, стукаючи задньою 
лапкою по пеньку, на якому 
сидів. – Хочу, щоб була тільки 
весна! З літом погано!

Весна знову засміялася.
– Тобі сподобається Літо. 

В нього є для тебе багато пода-
рунків. А з тобою ми ще зустрі-
немося, маленький Зайчику. 
Зустрінемося, я обіцяю!

(кінець фрагмента)



61

П
А

Р
О
С
Т
О
К

П
р
о
ст

ір
 б

е
зп

е
ки

FSD – це неурядова органі-
зація, яка працює в галузі гума-
нітарної протимінної діяльності 
і зниження екологічної небез-
пеки. Основна мета FSD – по-
ширення інформованості про 
розмінювання в цілому; вся 
діяльність фонду має на меті 
полегшити та зменшити соці-
альні, економічні та екологічні 
наслідки протипіхотних мін та 
забруднення нерозрядженими 
боєприпасами по всьому світі.

Досвід Швейцарського фон-
ду (FSD) охоплює всі аспекти 
протимінної діяльності та аналі-
зу факторів ризику, включаю-
чи, але не обмежуючись ними, 
дослідження, знешкодження 
вибухонебезпечних предме-
тів (EOD), подальша робота 
з боєприпасами та технічними 
питаннями, а також нарощу-
вання потенціалу. Організація 
FSD планує скоординувати 
свою діяльність разом з місце-
вим офісом Зеленого Хреста 
в Україні та розробити програ-
му «Гуманітарної Протимінної 
Діяльності» в країні. На по-
чатковому етапі організація 
ставить за мету зробити свій 
внесок у зменшення гумані-
тарної загрози від боєприпасів 

та небезпеки вибухової зброї 
через співтовариство, інфор-
мування про загрозу від неро-
зірваних боєприпасів та обізна-
ності в постраждалих громадах 
в Україні.
Інформування про загрозу
Ключове повідомлення має 

дійти до громад, постраждалих 
від нерозірваних боєприпа-
сів. Насамперед потребу в ін-
формуванні мають люди, яким 
найбільше загрожує небезпека 
в таких громадах; найчасті-
ше це діти. Вони часто грають 
надворі, по дорозі до школи 
чи в повсякденному житті мо-
жуть натрапити на незнайомі 
об’єкти, а також діти, за своєю 
природою, – допитливі. Якщо 
діти натрапили на боєприпаси 
або бомби, наслідки, в кращо-
му випадку, можуть призвести 
до серйозних травмувань та 
втрати кінцівок, а в гіршому 
випадку наслідки можуть бути 
смертельними.

Малюнки та повідомлення, 
розміщені на обкладинці жур-
налу, націлені на дітей різного 
віку, щоб попередити їх про 
загрозу, яку несуть боєприпа-
си та зброя, а також які за-
ходи вживати, якщо вони все 

Швейцарський фонд (FSD) розпочинає свою діяльність 
з партнерами в Україні

Інформування про загрозу від нерозірваних 
боєприпасів – Швейцарський фонд  
по розмінуванню (FSD) В УКРАЇНІ
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такі предмети. Всі по-
відомлення та малюн-
ки були скоординовані 
на національному рівні 
з ЮНІСЕФ (UNICEF).

Додатковий текст 
українською мовою 
відповідно до вимог:

Зазвичай при зна-
ходженні серійних мін, 
снарядів, гранат дорос-
лі негайно викликають 
фахівців, які огоро-
джують район і зне-
шкоджують небезпечні 
знахідки. Інша спра-
ва – діти. Природна 
цікавість спонукає їх 
до небезпечних екс-
периментів. Діти під-
кладають боєприпаси 
у багаття, випробують 
їх на міцність ударами, 
намагаються розібра-
ти, приносять додому, 
у двір, до школи. Тому 
так важливо пояснити учням 
наслідки подібних дій, навчи-
ти правилам поведінки у таких 
ситуаціях.

У разі знаходження ви-
бухонебезпечного пристрою 
ЗАБОРОНЕНО:

– наближатися до предмета;
– пересувати його або бра-

ти до рук;
– розряджати, кидати, вда-

ряти по ньому;
– розпалювати поряд багат-

тя або кидати до нього будь-
які предмети;

– приносити предмет додо-
му, у табір, до школи.

Необхідно негайно пові-
домити міліцію або дорос-
лих про знахідку!

Земля таїть багато небез-
печних знахідок, на які можна 
натрапити під час прогулянок 
лісом, походів і стати їх жерт-
вами, навіть не підозрюючи про 
це. Ніхто не може гарантувати, 
що у землі під багаттям, роз-
кладеним на лісовій галявині, 
немає снарядів часів війни.

Green Cross Ukraine
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– Що це ти малюєш?
– Козу на траві.
– А де ж трава?
– Коза з’їла.
– Але ж кози теж немає!..
– А що їй тут робити, якщо 

нема трави?
* * *

Дві змії повзуть по пустелі.
Одна запитує в другої:
– Я – отруйна?
– Відчепися.
– Ну, скажи, я отруйна?
– Та відчепися від мене.
– Ну, будь ласка, скажи, 

я отруйна?
– Так! Ти – отруйна!
– Ну, тоді мені кінець! 

Я собі язик прикусила!
* * *

– Тату, а чому ти боїшся 
зайців? – запитує малий син.

– Хто тобі сказав, що я їх 
боюся? – сміється тато.

– Тоді навіщо ти, коли 
йдеш полювати на зайців, бе-
реш із собою рушницю?

* * *
– Чому на глобусі стіль-

ки пилюки? – спитав вчитель 
Наталочку.

– Ви потрапили пальцем 
якраз на Сахару, – відповіла 
дівчинка.

* * *
Учитель-рибалка спіймав 

маленького сомика.
Відпускає його назад 

у воду і каже:
– Щоб без батьків не по-

вертався!
* * *

Чудова річ – сенсорний те-
лефон! Кіт, обнюхуючи його, 
три рази сфотографувався, 
відправив п’ять повідомлень 
та викликав наряд міліції.

* * *
– Юрку, ти чому знову за-

пізнився?
– Річ у тому, що 

я встав о сьомій, а дивлюся – 
вже десята!
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Запитання:
1. Городня рослина, багата на вітамін А.
2. «Синьйор», багатий на вітаміни В, РР, Е, С.
3. Рекордсмен серед трав за вмістом вітаміну С, ранньокві-

туча рослина.
4. Таку назву має японська фірма і садова рослина з терп-

кими плодами, що багаті на вітамін Р.
5. Садовий кущ, ягоди якого містять вітамін С.
6. Дикорослий колючий кущ, зрідка дерево, з червоними 

гронами ягід, які багаті на вітаміни А і С.
7. Цитрус, у плодах якого є вітаміни С, В1, В2, В5.
8. Скромна родичка цариці квітів. Плоди - комора вітамінів 

С, А і Р.

Відповіді. 

1 В

2 І

3 Т

4 А

5 М

6 І

7 Н

8 И

1. Морква. 2. Помідор. 3. Первоцвіт. 4. Айва. 
5. Смородина. 6. Глід. 7. Лимон. 8. Шипшина.

Кросворд «Вітамінний»



«Дід»,  
Фотій Красицький

«Подруги»,  
Фотій Красицький



Малюнки переможців і лауреатів конкурсу «Природа України очима дітей»

Кузьмич Марія

Саніцька Анастасія Голубєва Софія

Мінкіна Богдана

Кузьміних Марина Цуман Софія
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