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Степ лише для необізнаного чужоземця може здаD
тися пласким і одноманітним, та й то — лише
на перший погляд. Насправді степ — це дуже цікаD
вий мальовничий ландшафт із різноманітними
балками, залісеними ярами, пагорбами, річками
і озерами. У цьому може переконатися кожен
уважний спостерігач. Навіть рослинні угрупованD
ня можуть досить відрізнятися один від одного
у вологих чи сухих місцевостях, на вершині паD
горба чи у низині. Степ постійно змінює своє
забарвлення залежно від пори року. Він буває
схожим на білувате хвилясте море від сизиого
ковилу або на веселий килим різнобарвних квіD
тів у розпалі весни. Він чарує нас пахощами поD
лину і чабрецю, вільними вітрами, простором.
А іноді в степу трапляються острівки зовсім незD
вичного гористого ландшафту. 

Територія Криворіжжя знаходиться у зоні
справжніх степів і дуже зрізана ярами, балкаD
ми. Близько до поверхні залягають древні криD
сталічні породи. Тому часто ці породи виходять
на поверхню і створюють невеличкі гірські
ландшафти. Тут, осторонь від справжніх гірсьD
ких масивів, вони виглядають особливо вражаюD
че і привабливо. Ось про деякі «степові гори»
Криворіжжя я й хочу розповісти докладніше.

На півночі міста Кривого Рогу пролягає балD
ка Приворотна. Колись вона була дуже широка
і глибока. На дні її і зараз протікає струмочок,
але він все більше пересихає. В улоговині цієї
балки люди створили 3 запруди, верхів’я балки
забудовані будинками та гаражами. Але на схиD
лах залишилися клаптики незайманого степу. На
північному боці балки у центральній її частиD
ни створено Криворізький ботанічний сад. На
його території зберігаються рідкісні представD
ники флори Криворіжжя. Але є куточки, які заD
лишилися за межами охоронної території боD
танічного саду і потребують охорони. До них
відноситься й унікальна місцевість, яка у народі
зветься «Чортів зуб». Це справжня скеля вулкаD
нічного походження (фото зліва). Вона знахоD
диться біля гирла балки зі східного її краю, лише
за 200 метрів від великого житлового масиву. СкеD
ля дуже мальовнича, своєрідна. Якщо дивитися

Продовження на стор. 6



22

Головний редактор
Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
Заступник головного редактора
Валентина ЗАХАРЧЕНКО
Науковий консультант
Зоя БЕРЕСТ
Головний художник
Влада КАУНОВА
Літературний редактор
Таміла ЗАХАРОВА

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

04074 Київ,
вул. Вишгородська, 19,
НЕНЦ
Тел./факс 430#0260
Тел. 430#0064, 430#2222

www.parostok.kiev.ua
E�mail: nenc@nenc.gov.ua

Здано до виробництва 21.12.2009.
Підписано до друку 16.03.2010.
Формат 60×84/16. Папір офсетний. 
Наклад 1500 пр. Зам. № 10�069

Дизайн, верстка, друк СМП «АВЕРС»
Тел./факс 461�8793
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ДК № 586 від 05.09.2001 р.

НАУКОВОХУДОЖНІЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Виходить з 1995 р.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:

1 Н. ПАРХОМЕНКО Степові гори

3 Г. ГРЕНКО Поезія

4 Ю. САПІГА Завдяки співпраці 
та партнерству у дітей Житомирщини 
менше проблем

8 І. ПАСТУХ Річка нашого дитинства

9 Л. КРАСНІКОВА Заповідний степ

12 Я. МЕЖЖЕРІНА Зірки осені

14 В. БУРЯК Кімнатні рослини небезпечні 
для наших улюбленців

16 Є. ЯКУБЕНКО І все ж воно квітує!

17 І. ГОДЕНКОВ Поезія

18 А. БОЄВА Алтея — засіб від кашлю. 
Деревій звичайний — прадавній цілитель

22 Н. ОКОЛІТЕНКО Крок вікінга

28 Е. ИВАНОВА Любовь не ведает границ

31 Д. ЗАРИВНА Mai Thai

37 В. СВЄРСТНІКОВА Залізнична історія

37 Київському зоопарку 100 років

41 О. ШИНКАРУК Те, чого не знав Кіплінг

43 І. ПУГАЧОВА Однолюби

46 Н. КОШАРА Не треба й кота

47 Г. ФЕСЕНКО Чи ж завинили вони?

52 О. ПАСЕЧНИК Мой истинный герой

53 І. ТУМАКОВА Кошеня лікували, як людину

57 О. ЗЕЛЕНСЬКА Мій голос на захист
природи

58 Великий адронний колайдер

63 Хто від чого лікує

64 Л. СТАРКО Історія розвитку народної
медицини

68 Є. ЯКУБЕНКО Крила фантазії

Дайджест Карикатури Анекдоти

На 1 стор. обкладинки:

ПТАХИ І КВІТИ
Колібрі водяться тільки в
Америці і лише там, де є квіD
ти. Птахи збирають квіткоD
вий нектар, а також комах
у чашечках квітів і на листD
ках. Колібрі можуть літати
вперед, назад і зависати у
повітрі. В останньому випадD
ку крило птаха виписує віD
сімку. Дрібні види можуть
робити крилами до 80 поD
махів на секунду. При цьоD
му серце пташки здійснює
1000—1200 ударів на хвилиD
ну. На фото — мечедзьобий
колібрі, довжина дзьоба якоD
го більша за довжину тіла.
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Загубилась стежка в синьому тумані,
Нахилившись до струмка.
Щось тихо шепче зачарована смерека.
Зігріті сонячним промінням
П’янким, солодким болем
Сплелись в обіймах дві берізки.
Чарівним передзвоном до себе в гості кличе
Уквітчаний моравою широкий плай.
А на вершинах гір з зірками

тихо розмовляє вітер.
Спокоєм дихають Карпати.
Глибокими ярами, ріками, струмками
Нечутною ходою у Карпатах ходить казка.
Казковим пензлем сріблом

розмалює Синевир.
І сяйвом місячним позолотить вершини гір,
З столітніми дубами в вальсі закружляє,
Загляне в очі бистрій Тисі — 
Дивним едельвейсом замилується.
Тривогою прошелестить над обмілілою рікою.
А над поваленими, мертвими смереками
Затужить гірко так, заплаче.
А над іскристим озером зеленої трави,
Втомившись, перепочити сяде
Над чистим, мов сльоза, струмком.
П’янкими ароматами нап’ється.
Заколисана цілющим духом
В обіймах лісу засинає казка. 

П
О

Е
З

ІЯ

33

Галина ГРЕНКО



Під патронатом Green Cross Inter'
national, Green Cross Швейцарія та
благодійної організації Green Cross
Україна на базі Житомирської диD
тячої обласної лікарні з 01.01.2006 р.
працює Проект «Карієс» (Дракула),
який передбачає:
❑ Дослідження всіх аспектів захвоD
рюваності на карієс серед дітей.
❑ Дослідження всіх аспектів захвоD
рюваності на карієс серед жінок
у період вагітності.
❑ Відпрацювання ефективних меD
тодів профілактики, лікування та
нагляду за хворими на карієс.
❑ Забезпечення сучасним обладD
нанням стоматологічного кабінету.
❑ Відпрацювання взаємодії між меD
дичними спеціалістами даного проD
філю в межах області щодо обміну
інформацією.
❑ Широке впровадження розробD
лених заходів у практичну медицину

області, координація дій по їх виD
конанню.

Незважаючи на наявність значD
ного арсеналу засобів і методів маD
сової та індивідуальної профілактиD
ки карієсу, проблема залишається акD
туальною, що обумовлено високою
розповсюдженістю карієсу серед
сільського населення та відсутністю
дитячих стоматологів у центральних
районних лікарнях області.

Запорукою здорових зубів є ранD
нє гігієнічне навчання, оскільки
враження, уміння та навички, набуD
ті у ранньому віці, як правило, заD
кріплюються на все життя.

На сьогодні в рамках Проекту
в лікарні проводиться комплексне
стоматологічне обстеження та лікуD
вання дітей, які перебувають тут на
лікуванні. Активно працюють шкоD
ла підлітків та школа матерів, у рамD
ках яких проводяться лекції та пракD
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тичні заняття щодо профілактики
захворювань дітей на карієс. РозD
робляються інформаційні стенди,
брошури, буклети по догляду за поD
рожниною рота.

Впроваджена виїзна форма роD
боти лікаряDстоматолога в райони,
які постраждали від аварії на ЧорD
нобильській атомній електростанD
ції, з метою надання практичної та
організаційноDметодичної допоD
моги вагітним жінкам та дітям на
місцях.

У рамках роботи Проекту при заD
лученні спонсорської допомоги
компанії Colgate'Palmolive Ukrai'
ne 31 липня 2009 р. лікарня отриD
мала зубні пасти та щітки (30 тиD
сяч шт.), навчальні відеоролики,
плакати, воблери виробництва комD
панії.

Дана продукція буде розповсюD
джена серед дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітейDсиD
ріт, дітей із спецзакладів освіти, в баD
гатодітних сім’ях, а також у районах,
які постраждали від аварії на ЧорD
нобильській атомній електростанції.

Ми дуже вдячні нашим партнеD
рам зі GC Швейцарії та України за
підтримку і співпрацю.

Особлива подяка директору ТОВ
«Колгейт'Палмолив Україна» пану
Бураку Бінгьолу. Адже, незважаючи
на всі перешкоди та проблеми, ми
все ж таки змогли безкоштовно отD
римати продукцію Colgate для дітей
Житомирського регіону.

Юрій САПІГА,
виконавчий директор GCU 55

ДІТЕЙ ЖИТОМИРЩИНИ МЕНШ ПРОБЛЕМ



на неї зі сходу, можна побачити проD
філь чоловічої голови (2 стор. об�
кладинки). На її крутих схилах та
під ними ростуть рідкісні рослини:
рястка Буше, яка занесена до ЧерD
воної книги України та аврінія
скельна. Поряд, в улоговині, зустріD
чаються тюльпани дібровні, які теж
занесені до Червоної книги.

Трохи на південь від балки ПриD
воротної розпростерлась широкоD
відома балка Північна Червона. Її
схили від селища Романівна із захоD
ду до величних пірамідальних заD
лишків залізничного мосту (XIX —
початок XX ст.) копальні Харіна на
сході зрізані великими та малими
скелястими відслоненнями древD
ніх кристалічних порід залізистоD
го сланцю і граніту (1, 2). ПрохоD
дячи долиною балки, ви наче йдете
крізь віки у минуле, бачите первоD
зданну природу, уявляєте собі праD
давніх тварин, що колись ходили
тут. Вас охоплює благодатна тиша
і спокій.

У цій місцевості вже давно орD
ганізовано Державний заказник з
метою збереження унікального
ландшафту та багатьох рідкісних виD
дів рослин, що збереглися на цілинD
них схилах балки. Але режим охоD
рони заказника грубо порушується:
на схилах балки випасають худобу,
їздять машини, часто хтось випалює
траву, від чого потерпають і чагарD
ники. За останні роки різко зменD
шилась кількість багатьох рідкісних
степових рослин, наприклад, сону
чорніючого, горицвіту весняного,
мишачого гіацинту та інших. ІснуD
вання цього рідкісного і вельми
цінного природного комплексу знаD
ходиться зараз під загрозою зниD
щення!66
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А в історичному центрі міста, поD
ряд із парком ім. газети «Правда»,
розташована ще одна пам’ятка приD
роди — «Скелі МОДРу». Це крутий
схил яру над затокою біля річки ІнD
гулець, на якому зустрічається баD
гато відслонень кристалічних порід
(3). Потрапити туди можна, пройD
шовши через затишний парк вздовж
берега Інгульця. Минуло лише півD
години, як ви йшли галасливими вуD
лицями міста, і раптом ви помічаєD
те, що поряд — лише тиша та співи
пташок. Бачите казковий світ скель
і диких рослин, серед яких зновуD
таки трапляються рідкісні види: ряD
стка Буше, папороті. Це теж унікальD
ний куточок природи, але його з усD
іх боків оточують житлові будинки
селища «МОДРу» і, на жаль, сучасна
«цивілізація» — натоптані стежини,
сміття, сліди від вогнищ.

Віддалена на схід, але ще в меD
жах Криворізького залізорудного
басейну, знаходиться ще одна цікаD
ва місцевість — пороги на річці
Кам’янка (4). Це теж офіційно проD
голошена пам’ятка природи. Після
звичайного путівця, проходячи вуD
зькою стежкою через чагарники, ви
раптом потрапляєте в зовсім інший
світ. Очам відкривається стрімкий
гірський потік, який мчить повз
омиті потоками тисячоліть округлі
гранітні валуни. При першому ж поD
гляді на них ви гостро відчуваєте
глибоку давнину цієї землі, трепетD
ну шану до неї. Такі округлі валуни,
мов руїни древніх циклопічних
фортець, простягаються на декільD
ка кілометрів обабіч річки. А стрімD
кий потік проривається крізь шість
ярусів порогів метрової висоти, даD
лі поступово стихає у рівному руслі
річки. Біля цих порогів, які звутьD
ся у народі водоспадом, люблять відD

почивати та купатися місцеві житеD
лі. Дехто сміливо кидається у вир
зі скель висотою до 6 метрів, діти
захоплено катаються у неглибокій
бистрині по гладкому каменю, а поD
тім плавають у затоці. Це, звісно,
необхідно людині для відпочинку та
відчуття повноти життя. Але якби ж
ми усі вміли поводитися пристойD
но і не залишати після себе неприD
ємні спогади!

Люди люблять відпочивати у таD
ких гарних місцях, але не маючи
поваги до природи і самих себе, заD
лишають тут сміття, усілякий непотD
ріб. На мальовничих схилах розвоD
дять вогнища, які залишають чорD
ні плями, а іноді спричиняють
пожежі. Хтось іноді відбиває уламD
ки скель на «сувеніри». Це неприD
пустимо! Необхідно негайно вжити
заходів для серйозної охорони цих
унікальних пам’яток природи. Але
оголосити місцевість пам’яткою
природи чи заказником буває неD
просто та й недостатньо. Ми не раз
могли переконатися, що й на териD
торії Державного заказника «Балка
Північна Червона», і на території
пам’ятки природи «Скелі МОДРу»
немає відповідної охорони, режим
заповідання постійно і грубо поруD
шується. Необхідно, насамперед,
виховувати у людей повагу до приD
роди, міняти ставлення до неї на усіх
рівнях: від школярів та їх батьків до
міністрів. Лише навчившись бути
справжньою Людиною, яка постійD
но дбає про свою землю, поважає
себе та інших, ми навчимося жити
у гармонії з природою і знайдемо
гармонію у своєму власному житті.

Наталя ПАРХОМЕНКО,
в. о. директора СЮН

Тернівського району
м. Кривого Рогу 77



З сивої давнини
людина дбала про
воду, оберігала джеD
рела, будувала житло
поблизу водойм, тому
що вода давала їжу, ліки. . .
Немає в природі живого організD
му, який би не використовував воду
для того, щоб жити. Організм людиD
ни також складається на 80% з води.

За словами старожилів, у нашій
Стугні текла колись чиста вода. По
берегах росли дерева, в річці водиD
лась риба, в заростях очерету — баD
гато водоплавних птахів — понад
60 видів. У вільшаних лісах і у вербD
няках жили різні звірі. На берегах
Стугни квітували унікальні рослиD
ни, нині занесені до Червоної книги
України і Червоної книги ВасильківD
щини, яку створили вихованці гуртD
ка «Юні квітникарі».

Вихованці гуртка «Юні орнітолоD
ги» також занепокоєні екологічним
станом річки. Ви запитаєте: «Чому,
яка роль орнітологів у збереженні
чистоти води?» Юні дослідники вже
багато років ведуть спостереження
за птахами і знають, що їх життя
безпосередньо залежить від води.
А для деяких видів, які селяться біD
ля самої річки, тільки чиста вода моD
же забезпечити нормальне існуванD
ня. Юннати понад 10 років вивчають
популяцію білого лелеки, який є інD
дикатором чистої води. А «васильD
ківські» лелеки будують свої гнізда
подалі від річки, їжу збирають поD
далі від людського житла в районах,
де Стугна ще не так забруднена.

Ще понад 10 років тому працівD
ники Інституту екології дослідили
річку, розробили схеми реконструкD

ції для окремих діD
лянок, обговорили

короткоD та довгоD
строкові завдання по

збереженню і відновD
ленню природних компD

лексів та збереженню історичної
спадщини Пристугнянського краю.

Станція юних натуралістів ВаD
силькова пропонувала створити на
Стугні заказник «Біле латаття» для
збереження і відновлення біолоD
гічного різноманіття. На жаль, проD
позицію не підтримали.

Річку використовуємо всі, як моD
жемо і кому як хочеться, а оберігати
не хоче ніхто. Юні екологи самі не
впораються з таким завданням. Їм
потрібна підтримка.

Гуртківці СЮН проводять еколоD
гоDтрудові десанти на береги річки,
збирають сміття, пропагують еколоD
гічні знання у бесідах, у матеріалах
місцевої преси.

Думаємо, що одиниці людей знаD
ють про «Водний кодекс України»,
що регламентує використання, охоD
рону водних ресурсів.

Сьогодні ніхто не скаже, що він
проти рослин чи тварин: «ЗвичайD
но, я за збереження природи». А що
вважати природою, яка частина її
потребує захисту, що загрожує наD
шій річці, її рослинному і тваринD
ному світу? І головне, що може зроD
бити кожен для захисту довкілля?
Ми, юні екологи, закликаємо всіх беD
режно ставитись до природи, охоD
роняти і примножувати її багатства.

Ірина ПАСТУХ,
гурток «Екологія рідного краю»

Васильківської СЮН Київської
області, член МАН

Р
О

Б
О

Т
И

 
Ю

Н
И

Х
 
Д

О
С

Л
ІД

Н
И

К
ІВ

88

РІЧКА НАШОГО ДИТИНСТВА



ЗАПОВІДНИЙ
СТЕП

Половецькі степи — степи Донецькі — навіть
скалічені ви чаруєте душу, вас не можна забуD
ти, без вас не можна жити.

Люблю тебе, гіркий мій степе,
Солончаки та полини!
Як раптом зможу жить без тебе,
Мене навіки прокляни.

Б. Мозолевський

В Україні більше немає степу. Він подекуди ще животіє у балках, при
дорогах і навіть на смітниках. Ніколи не забуду срібно квітучої ковили
на сміттєзвалищі біля м. Докучаєвська, як символу невмирущого степу.

У своїй первісній красі степ ще квітне у невеликих заповідниках. Один
з найстаріших у Донбасі — заповідник «Хомутовський степ», якому виD
повнилося 77 років. Знаходиться він на кордоні з Росією за 20 км від
Азовського моря. Занесений у спеціальний реєстр ООН як біосферний
заповідник. Його площа — 1028 гектарів. У Хомутовському степу росте
більше 560 видів рослин, серед яких 50 рідкісних і ендемічних. ДомінуD
ють ковила і типчина. Тут можна зустріти гадюку степову, полоза, рідкісD
ні види комах, птахів. Свято весни у степу починається у квітні, коли заD
цвітає горицвіт. Серед пожухлої бурої трави палають жовтим полум’ям
квіти горицвіту. В цей час зустрінеш і ніжні фіолетові квіточки шафраD
ну сітчастого. Потім зацвітуть гіацинти, півники, тюльпани, степові терен
і мигдаль. У травні квітнуть багряні півоніїDворонці. Тільки у ХомутовD
ському степу збереглося чудо степів — 24 га заростей півонії тонколистої.
Містичного вигляду степи набувають, коли у травні зацвітає ковила, духD
мяніють чебрець, шавлія, деревій, полини. Навіть сухі ці трави нагадують
темними осінніми вечорами про радість буття, недовгий вік степових
трав, швидкоплинність людського життя.

Місяць у травах росяних купався, Квітли очі, сповнені молитви,
Обрій материнкою пропах, І вуста, сотворені для мук,
Скіфська Афродіта — Аргімпаса — Ковила їй цілувала литки,
Йшла по зачарованих степах. Зорі зерном сіялись до рук.

І по тих галявах, де ступали
Її ноги, теплі і живі,
До схід сонця сходили тюльпани.
І горіли кров’ю на траві.

Б. Мозолевський
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Фантастично виглядають на степових просторах «кам’яні баби». Їх заD
лишили скіфи, сармати, кипчаки (половці). ДештDіDКіпчак — Великий Степ —
від Угорської пушти до Монголії. 1000 га Хомутовського степу — це майже
все, що залишилось від Великого Степу — домівки багатьох степових нароD
дів, наших предків.

Чорний тупіт промчав, сивий тупіт ущух —
Задзвеніло, заграло на срібній струні.
Скіфські баби під срібляну лею дощу
Підставляють обличчя свої кам’яні. . .

С. Тельнюк
Ми втратимо частину себе як люди, якщо дозволимо знищувати остD

рівці дикого степу. Без дикої природи у нас не залишиться жодного шанD
су на хвилинку відпочинку, можливості відчути себе Людиною, частинкою
цього дивовижного світу. Ми потрапимо навіки у полон бетонного життя,
шуму, смердючого диму.

З 1995 року у промисловому Донбасі створено у степових балках кільD
ка невеликих заказників місцевого значення.

Донецький екологоDнатуралістичний центр організував акцію «КовиD
ловий степ». Юні екологи досліджували степові байраки з метою вияD
влення рідкісних видів рослин і тварин, організації степових заповідниD
ків. До цієї акції приєдналися юннати з усіх степових областей України.
Якщо сучасні покоління не врятують степ, то наші онуки навіть не знаD
тимуть, що таке степ, їм нічого буде охороняти. Степ — це не наша власD
ність. Ми відповідальні за нього перед нащадками, перед Богом. У баD
гатьох країнах Європи люди лише мріють про такі чорноземи, степи.

Тройзіллям, полинами, чебрецем
Пропах твій день, розчахнутий, мов брама,
Як я люблю сумне твоє лице,
Безжально переоране ярами.

Б. Мозолевський

Людмила КРАСНІКОВА,
викладач основ екології Красноармійського педагогічного училища

Донецької області, керівник екологічного клубу «Горицвіт»
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ОСІННЯ ПОРА
Настала осінь.
Дощі пішли.
Листки зашелестіли,
Попадали униз.
Один листочок на дереві зостався,
Тремтить від холоду
Та падає також униз.
Дерева голі, мовби кажуть,
Це осінь, осінь вже прийшла!

Мар’яна ПАПЕНКО
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***
Усміхнулось літо тепле
Вияснився ясен у верховітті.
Заясніла осінь золота.
Літо бабине свої сріблясті сіті
Розпустило — павутиння череда.
Хоче літо бабине впіймати сонце
І затримати його на кілька днів,
Та погрітися на теплому осонні,
Закликає до роботи павучків.
Щоб вони побільше шовку ткали
І летіли з ним в блакитну вись,
Сонця промені тим шовком огортали
І поворожили: літо тепле, повернись.
Усміхнулось літо тепле щиро'щиро
На старання ткачиків дрібних,
І на тижнів два до нас приплило
Втішити усіх — великих і малих.

Геннадій ФЕСЕНКО Ф
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Найбільш вишукана
квітка осені — це, безD
умовно, хризантема. Її
доля повна неймовірD
них таємниць і несподіD

ванок. ПоDперше, хризанD
тему дуже люблять японD

ці. Причому ця любов
межує з шаленістю. Квітка так
міцно запала у серце імператорD
ській династії, яка побачила в ній
схожість із сонцем, а значить, і з
нею, що будьDяке зображення на
одягу, речах і т.д. простого смертD
ного каралося безжалісно — винD
ний мав на очах у всіх зробити
собі харакірі. З ХІІ ст., коли хриD
зантема була оголошена привілеD
йованою квіткою, не трапилося
жодного випадку її незаконного
зображення. Правда, фальшивоD
монетники знайшли вихід. На різD
них цінних паперах для того, щоб
унеможливити їх підробку, зобраD
жували хризантему. Тоді фальD
шивомонетники на підробках
почали малювати квітку з іншою
кількістю пелюсток. Якщо імпераD
торська мала їх 16, то у них — 14,
15, 17 і т. д.

А взагалі, строго кажучи, те, що
ми звикли називати хризантеD
мою, не є такою. Правильна назD
ва цієї багаторічної квітки дендD
рантема. Два види дендрантем
стали прабатьками великої кільD
кості культурних сортів: індійD
ська — «бабуся» всіх дрібноквітD
кових форм, а шовковицелиста —
великоквіткових. Справжні ж хриD
зантеми — однолітні рослини,1122



всього три види яких використовуD
ють у культурі. Зокрема, їстівну.

На вигляд ця рослина — хризанD
тема, жовтенька, не дуже велика. Але
скільки вона дає невимовних можD
ливостей!

Отож, хризантема поDкитайськи.
Виростіть або знайдіть квітку їстівD
ної хризантеми, зріжте, помийте, обD
макніть у суміш збитих яєць з боD
рошном, стряхніть, опустіть на кільD
ка секунд у кипляче масло, покладіть
на папір, щоб позбутися залишків
жиру, посипте цукровою пудрою.
Готово!

Давно запитувала себе: що за
рослину часто згадують у російській
класиці ХІХ ст.: «Ах, эта желтая даD
лия будет мне к лицу!» З’ясувалось,
що загадкова далія — звичайна
жоржина. Хоча важко назвати цю
рослину звичайною, якщо знаєш,
що приїхала вона до нас з далекої
батьківщини — Мексики і ГватемаD
ли, що існує близько восьми тиD
сяч (!) сортів, а найбільші її квітки
досягають 35 см у діаметрі.

Осіннім квітам не пощастило
з назвами. Хризантема — не хриD
зантема, жоржина — насправді даD
лія, а айстра. . . зовсім не айстра.
Представники роду Aster, що у веD
ликій кількості ростуть у дикому виD
гляді у наших лісах і на луках, дали
дуже мало рослин, які використоD
вують у квітникарстві. Наприклад,
айстру іволисту (її ще називають моD
розко), не дуже схожу з осінніми зірD
ками, що ми їх називаємо айстрами.
Використовують у культурі сорти
рослини Callistephus chinensis, що у
дикому вигляді ростуть в Японії і КиD
таї. Хоча, назва «айстра» — «зірка»
звучить набагато краще.

І як не любити пору року, коли
зірки можна збирати в букети?!

Ярослава МЕЖЖЕРІНА 1133

ВІДЕОКАМЕРИ СПОСТЕРІГАЮТЬ
ЗА КАКТУСАМИ

Охоронці національного парку СаD
гуаро біля міста Тусон в американD
ському штаті Арізона встановили
системи відеоспостереження. Це стаD
лося після того, як хтось вкрав 17 какD
тусів Сагуаро. Загалом на всі рослиD
ни, які є в парку, збираються прикріD
пити чипи на випадок крадіжки.

Сагуаро — найбільші кактуси на
планеті. Вони ростуть у пустельних
районах Мексики й США. Рослина
може сягати 15 м висоти й важити
10 тонн. У природі кактуси живуть
майже 200 років, повільно ростуть —
кожні 10 років збільшуються на метр.
У домашніх умовах не є великими.
Із квітів Сагуаро птахи в пустелі буD
дують гнізда.



КІМНАТНІ 

РОСЛИНИ 

НЕБЕЗПЕЧНІ

ДЛЯ НАШИХ

УЛЮБЛЕНЦІВ

Майже кожна людина вирощує квіD
ти на підвіконнях і утримує доD
машніх тварин. Але не всі знають,
що рослини можуть бути небезD
печними і отруйними для домашD
ніх улюбленців. Одні скаржаться, що
тварина надто агресивна, інші —
млява, або дратівлива, часто хворіє.
Головна причина може бути не в хаD
рактері чи вірусах, а в тому, які квіD
ти ростуть у домі.

Деякі рослини, які так полюбляD
ють собаки, коти, морські свинки,
хом’яки, кролі та птахи можуть призD
вести до отруєння, що спричиняє поD
рушення роботи нирок, серця, печіD
ки, обміну речовин, а в деяких випадD
ках загибель тварини. Список отруйD
них для тварин рослин досить велиD
кий: фікус, диффенбахія, рододендD
рон, філодендрон, монстера, амариD
ліс, гортензія, плющ, самшит, циклаD
мен, антиріум, азалія, олеандр. Крім
горщикових рослин, смертельно неD
безпечні для домашніх тварин нарD
циси, тюльпани, лілії, конвалії, зріD
зані і поставлені у вазу.

Отрута гортензії спричиняє поD
рушення обміну речовин та кровоD
обігу. Вона небезпечна як для соD
бак, так і для котів, кролів і морсьD
ких свинок.

Нарциси у горщику або поставлеD
ні у вазу можуть негативно впливаD
ти на слизову оболонку тварин.

Самшит — містить речовини, які
впливають на нервову систему соD
бак, котів і можуть навіть стати
причиною паралічу.

Диффенбахія дуже небезпечна
для всіх домашніх тварин, може
спричинити розлад нирок і пронос
у котів.

Листя юкки отруйне для всіх
тварин. Вони відчувають спрагу,
посилюється слиновиділення, ураD
жується слизова оболонка.
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КВІТИ ОЧИЩАЮТЬ ПОВІТРЯ
Для того, щоб зробити повітря в домі чисD
тим, не обов’язково перетворювати власну
квартиру на джунглі. Досить кількох квітів.

Алое містить цілий набір біологічно акD
тивних речовин. Препаратами алое лікують
опіки, трофічні виразки, запалення, туберD
кульоз і чимало інших хвороб. Леткі речоD
вини алое надійно знезаражують повітря
у приміщенні.

Герань одним своїм запахом послаблює
головний біль, знімає втому, нормалізує сон.

Кропивка, або плектрантус (шпороD
цвіт), виганяє з кімнат міль, мух та інших
комах. Звідси ще одна назва «мухогін». АроD
матичні ефірні масла кропивки з м’ятним
запахом мають тонізуючу дію і є фітонD
цидами, освіжаючи і добре очищаючи поD
вітря. 

При контакті з монстерою у домашніх улюD
бленців уражується слизова оболонка. ОтруD
та вибірково діє на котів, негативно впливаюD
чи на нирки, нервову систему.

Отрута плюща діє на шкіру собак і котів,
домашньої птиці. Найнебезпечніша отрута здеD
більшого міститься у безбарвному рослинноD
му соці, яка є у листі та стовбурі рослин, а у
фікуса — в молокоподібній речовині.

Особливо небезпечно, коли тварини поD
троху, але регулярно обгризають пальми,
самшит, плющ. Ознаки отруєння не кидаються
у вічі, але постійне надходження отрути осD
лаблює організм, відбуваються патологічні зміD
ни у нирках і печінці. Іноді коти отруюються,
коли гострять кігті, використовуючи для цьоD
го олеандр. Отже, потурбуйтесь про свого улюD
бленця, а надто про квіти, які у вас ростуть.
Спробуйте підібрати такі квіти, щоб вони гарD
моніювали у вашій оселі з тваринкою. НайD
частіше отруюються коти. Будьте пильними!

В. БУРЯК,
керівник гуртка квітникарів

Полтавського облЕНЦ



І ВСЕ Ж
ВОНО

КВІТУЄ!

У 1899 році до Китаю прибув бриD
танський натураліст Ернст Г. ВілD
сон. Його метою був пошук нових
декоративних рослин для КоролівD
ських ботанічних садів у Кью. БоD
танік провів у країні близько 10 роD
ків і за свої зусилля дістав прізвисько
«китайський» Вілсон. У 1907 році до Європи
було відправлено «одне з найкрасивіших дерев
китайського лісу» — Емменоптеріс генрі (Emmenopterys henryi Oliv.). Однак,
в Європі дерево відмовлялось цвісти і сподівання ботаніків змінились
розчаруванням. Вперше в Європі дерево заквітувало лише в 1971 році
в Італії. Британці змогли оцінити красу квітуючого Емменоптеріс генрі
в 1987 році. У тім же році дерево зацвіло в дендрарії бельгійського міста
Кальмтут. Наступного разу зацвіло в Бельгії 2006 року. Таким чином, за
100 років у ботанічних садах Європи китайський ендемік квітував 4 раD
зи. 2009 року цвітіння почалось 12 серпня. Було оголошено передплату
на розсилання смсDповідомлень з інформацією про початок цвітіння деD
рева. Оскільки квіти з’являються на верхніх гілках, для бажаючих подиD
витися збудували спеціальні сходи. Співробітник дендрарію розповів, що
для дерева обрали досить вологе місце і за останні 10 років довелось виD
далити кілька дерев, щоб було більше світла. Успіху дендрологів сприяв
клімат Бельгії: досить холодна для Західної Європи зима, рання і тепла
весна, достаток опадів.

Емменоптеріс генрі — листопадне дерево сімейства маренових, має
темноDзелені супротивні листки з червоними черешками. Ароматні креD
мовоDбілі воронкоподібні квіти діаметром 2,5 см мають білі листкиD«прикD
вітники» і зібрані в суцвіття до 25 см у поперечнику. У природі дерева,
що досягли 30Dлітнього віку, плодоносять кожні 2—4 роки. Зустрічаються
екземпляри висотою до 45 м і віком до 1000 років. У зв’язку з розширенD
ням сільськогосподарських угідь ареал зростання дерева скорочується
і воно занесено до Червоної книги Китаю.

Єлизавета ЯКУБЕНКО
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* * *
Из больших городов 
И шума, смога и стрессов — 
Бегут люди на зов 
Вековечного леса, 
На просторы полей
И под чистое небо — 
Тишину там хоть пей,
В ней — вкус черного хлеба, 
Запах скошенных трав,
Аромат диких яблонь, 
Счастье детских забав,
Пар над вспаханной зябью, 
И озерный хрусталь,
И ручьев звонких воды —
Вот где лечат печаль,
И усталость, и годы, 
Где уходят тревоги,
џсней — жизни Суть, 
Где подводят итоги —
И вновь идут в Путь!

В И Н А

Я виноват, наверно, без вины — 
За эту боль, прошившую природу, 
Что годы ее кем'то сочтены, 
И, значит, нам отпущены лишь годы!

И тщетно подставляю я плечо, 
Под шум глухой падения деревьев — 
Когда'то должен наступить расчет, 
Всегда идущий вслед за преступленьем...

Я виноват извечною виной, 
Из ведших в Храмы — в просто мастерские,
Но мастером не стал мастеровой! 
И в Ад ведут намеренья благие...

ІГОР ГОДЕНКОВ

Ігор Леонідович Годеннов,
керівник літстудії «Сузір’я»

Макарівського центру
позашкільної роботи,

директор Центру.
Автор поетичних збірок

«Разговор со звездами»
(Вінниця, 1999),

«У межи тысячелетий»
(Біла Церква, 1999),

«Моя мадонна»
(Біла Церква, 2000).
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АЛТЕЯ –
ЗАСІБ ВІД КАШЛЮ

Алтею знають з правіків,
Вона лікує кашель, втому.
В ній — душі наших вояків,
Що не вернулися додому.

Н. П. ЗУБИЦЬКА

Вісім видів алтей зростають у наD
шій країні, але тільки два з них: алтея

лікарська (Althaea offi�
cinalis) і алтея вірменD
ська (Althaea armenia�

ca) мають лікарські влаD
стивості. Належать до

родини Мальвових. Назва
походить від грецького
слова «альцеа» — «лікуD

вальний».
Алтею лікарську в різних

містах називають поDрізному —
мальва, калачики, дика роза, дикий

мак. Це багаторічна трав’яниста росD
лина заввишки 1,5 м. Корінь м’ясистий,

білий, міцний, мало галузистий, від якого
виростає по кілька стебел. Стебло кругле, вниD

зу здерев’яніле, а вгорі соковитоDзелене, вкрите
сірим пушком, як і листки. Листки серцевидні
або яйцевидні. Квітки в пазурах листків на дуже
коротких квітконіжках, яскравоDрожеві, іноді
майже білі. Вся рослина без запаху. Смак — соD
лодкоDтерпкий. Квітує з липня по вересень.
Зростає по берегах річок, на заболочених луD
ках, у заплавних лісах, заростях чагарників майD

же по всій Україні.
Алтея вірменська відрізняється піддашшям

із 7—9 (а не трьох, як у алтеї лікарської) лисD
точків, а також м’яким опушенням. Цей вид зрідD

ка трапляється у Приазов’ї та Криму на піD
щаних вологих місцях.

У медицині використовують корені
обох видів. Лікувальні властивості алтеї відомі
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ДЕРЕВІЙ
ЗВИЧАЙНИЙ –
ПРАДАВНІЙ 
ЦІЛИТЕЛЬ
Родова назва деревію (Achillea) походить від
імені міфічного героя Ахілла, який дізнавD
ся про лікувальні властивості цієї рослиD
ни від цілителя Кентавра. Під час Троянської
війни Ахілл навчив греків використовувати
деревій для лікування ран. А лікував він так: брав
листя трави, подрібнював їх і змішував зі смальцем.
Вилікувавши Телефуса від рани, завданої мечем,
Ахілл довів цілющу силу цієї трави. За іншою верD
сією, наукова назва рослини походить від грецькоD
го «ахілос» — рясний корм або «ахілон» — тисяча,
що пов’язано з розсіченістю листя. Деревієм наD
зивають рослину тому, що нижня частина її
стебла дерев’яніє. Існують різні народні назви
деревію звичайного, які пов’язані з його заD
гоювальними властивостями: солдатська траD
ва, кривавник, серпоріз (саме цією траD
вою селяни зупиняли кровотечу при
порізах серпом або косою).

Деревій звичайний — це один
з найпопулярніших засобів народD
ної медицини. Рослина має пряD
ме, пружне, тверде та здерев’яніле
стебло, що сягає 50 см, на якому розD
ташовані листки, розсічені на тисячу
частинок. На верхівці — пучки білих вузлуваD
тих кошиків. Дрібненькі квіточки здалеку наD
гадують велику квітку, яку в народі ще називаD
ють деревцем. Квіти мають терпкий, гіркуватоD
приємний, освіжаючий запах. Де не
проросла б рослина — по краях
полів, серед чагарників, обабіч
доріг, у садах, на лісових галяD
винах — вона квітуватиме.

1199Продовження на стор. 20



з глибокої давнини. Її, як праD
вило, вирощували в монастирD
ських садах та на городах.
У Франції алтею культивують,
в Індії вирощують як декораD
тивну рослину і барвник. В її
листках міститься пігмент
мальвідін, який зафарбовує
хутро в червоний та синій
кольори. У ШріDЛанці алтея —
овоч. Корені їдять свіжими і ваD
реними, готують молочну каD
шу, кисіль, клейстер. Адже коD
рені містять крохмаль, пекD
тин, цукри, жирні олії та
значну кількість слизових реD
човин.

Використовують корені як
відхаркувальний засіб при заD
хворюваннях органів дихання.
Лікарські препарати готують
у вигляді настоянки, сиропу, екD
стракту, порошку та сухої мікD
стури для дітей. Корені входять
до складу грудних зборів. Із
надземної частини виготовляD
ють препарат «Мукалтин», який
призначається при захворюD
ваннях дихальних шляхів.

Заготовляють алтею вибірD
ково, залишаючи 20—30% росD
лин кожної зарості. Викопують
лопатами, обтрушуючи землю,
і відбирають корені до 2 см
завтовшки (старі, дерев’янисті
не заготовляють). Для відновD
лення заростей кореневища
із тонким корінням відрізують,
ріжуть на 2—4 частини і зноD
ву закопують. Через 3 роки
можна проводити повторну
заготівлю.

2200

Використовують надземну частину деD
ревію та квіти. Сировина містить ефірне
масло — камфору, дубильні і гіркі реD
човини, смоли, вітаміни, мурашину та
оцтову кислоти. Має протизапальну, анD
тисептичну, потогінну, знеболюючу і наD
віть жарознижуючу властивості. Настій,
відвар і екстракт трави використовують
при зовнішніх і внутрішніх кровотечах,
анемії, захворюваннях шлунковоDкишD
кового тракту, для нормалізації обміну
речовин.

Деревій заготовляють під час квітуD
вання (червень—серпень), зрізуючи верD
хівки стебел довжиною 15 см. Не можD
на виривати з коренем — це призведе
до знищення заростів. Сушать під навіD
сами або в сушарках при температурі
40—50 oС, періодично перемішуючи.

Настій готують із 15 г подрібненої
трави і склянки окропу, настоюють
45 хв і приймають по столовій ложці
3—4 рази на день після їди. Для зовнішD
нього використання — настій із 2 ст. лоD
жок трави та 0,5 склянки окропу. До ран
прикладають свіжі подрібнені листки або
компреси із соку.

Концентрований настій трави —
ефективний засіб боротьби з попелиD
цями, трипсами, щитівками, павутинним
кліщем.

Всі чули відомий вислів «ахіллесова
п’ята». Коли морська богиня Фетіда заD
нурила свого сина Ахіллеса у чарівні воD
ди, він став безсмертним. Незахищеною
лишилася лише п’ята дитини, за яку триD
мала його мати. Відтоді вислів означає —
слабке, вразливе місце. І якщо ви зітD
кнетеся з «ахіллесовою п’ятою» свого
здоров’я, згадайте, що природа подаруD
вала нам стародавнього цілителя — деD
ревій звичайний.

Альона БОЄВА,
керівник гуртка «Знавці лікарських рослин» Полтавського облЕНЦ

Закінчення. Початок на стор. 18 Закінчення. Початок на стор. 19



Кожне дерево росте по різному:
береза — 30—40 см в сезон; топоD
ля і дуб — 20 см. Найбільше підроD
стає в сезон верба — до 2 м.

Каліфорнійська остиста сосна —
найстаріше дерево на планеті. Їй
близько 5 тисяч років — вона почаD
ла своє життя в ту епоху, коли в ЄгипD
ті правили перші фараони, а в Європі
жили племена мисливців і збирачів,
які користувалися кам’яним знарядD
дям. Це хвойне дерево — прямий наD
щадок тих рослин, що росли на піD
щаних берегах озер на початку кайD
нозою. 

Японські вчені розробили
спосіб дешево одержувати
метиловий спирт із відходів
дерева. Щоденно дослідний
цех виробляє із 720 кг целю'
лози 200 літрів метилового
спирту.

Американські вчені встановили, що
такі дерева, як вільха і верба, здатD
ні попереджувати в тих випадках,
коли на одне з них напала гусінь.
Дерево виділяє речовини, запах
яких поширюється до 50 м. «Запах
небезпеки» схоплюють ті дерева, які

ще не піддались нападу, і, готуючись
відвернути атаку, вони виділяють реD
човини типу алкалоїдів, які вистуD
пають на листках, роблять їх неїстівD
ними.

Ступінь життєдіяльності дерева заD
лежить від вмісту води в його ткаD
нинах. У Франції створено радіолоD
катор, промінь якого спрямовують
на досліджуване дерево. Так можна
виявити, скільки води в деревині.
Прилад визначає хворі або вмираюD
чі дерева в лісах та садах.

В Японії вперше створені окуляри
з лінзами, що не запотівають. СекD
рет у тому, що лінзи покривають
шаром деревної смоли, яка нейтраD
лізує вологу. Одночасно смола надає
склу великої міцності.

Євгенія БОЙКО,
методист НЕНЦ
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Глибоко зітхнувши, Микола почав
концентруватися. Мав не тільки
здолати колапс, а й зберегти здатD
ність блискавично приймати відпоD
відальні рішення — не сумнівався,
що потреба в них виникне.

Поряд сидів Ів, він зосереджено
вдивлявся в екран, де мигтіли невиD
разні тіні.

— Щось сталося,— сказав МикоD
ла.— Закинути нас в інший Всесвіт
не вдалося, мабуть, не стачило енерD
гії для «білої діри».

Ів розпростав і повільно розтер
руки, ніби щойно відірвав їх від важD
кої роботи.

— Відверто кажучи, я в це вірив
і не вірив, точніше, воно мені гоD
лови не бралося. Я і природу «чорD
ної діри» з усіма її гравітаційними
ефектами уявити не можу, а штучну...

Вони засміялися й повернули
крісла у вертикальне положення.
Чекали подальших розпоряджень
з Центру керування польотами.

Екран, від якого вони відірвалиD
ся на хвильку, яскраво спалахнув, і на
ньому з’явилися обриси небесного
тіла, оповитого чи шлейфом з газів,
чи просто димом. Сліпучий блиск виD
хопився зDпід тієї запони, і, хитнувD
шись, немов м’ячик на поверхні

озера, планета щезла з поля зору.
— Змінився кут екліптики! — виD

гукнув Ів.— Який жах! Що це?
— Заспокойся,— сказав Микола.—

Коли це Земля, то ми побачили те,
що станеться в дуже далекому майD
бутньому. Власне, нас і посилають,
щоб ми розвідали, чи матиме людD
ство куди переселитися. В разі поD
треби. . .

Крізь скло скафандра було видD
но, як Ів заплющив очі й на чолі
в нього проступили краплини поту.
Микола й сам почувався так, ніби
його зненацька провели крізь усі коD
ла Дантового пекла; вольовим зусилD
лям він відігнав видиво катастрофи,
і, ніби вичаклувана уявою, на екрані
з’явилася та ж сама планета, але споD
кійна, в блакитному мареві.

— Друге народження світу,— проD
шепотів Микола.— Чи може, третє,
п’яте? Звідки нам знати? Це наше
минуле чи наше майбутнє. . .

— Ні, тут без супроводу не обійD
тися,— силувано засміявся Ів.— «ЗаD
гибель богів» Вагнера!

Нурт грізних і величних звуків
різко вдарив по нервах, і Микола
наказав:

— Годі! Втратиш над собою контD
роль.
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Ів звів на старшого товариша виD
нуватий погляд:

— Гаразд. Не буду. . . Але дозволь
мені хоча вірша прочитати. Я муD
шу дати вихід емоціям.

Від подій тих минуло, може, з тисячу літ,
З прибережного міста країни варягів
На легкому вітрильнику вікінг рушив 

у світ — 
Відкривати незнайдені архіпелаги.
Чи відкрив щось, чи ні — повернувсь 

через рік
Надвечір’ям багряним до свого причалу.
Як змінилося все!
Те, що бачити звик,
Зникло з цього фіорду.
Не стало. Розтало.
А на дикому березі натовп стоїть.
Вікінг крикнув з вітрильника слово 

вітання:
«Рік мандрівки моєї промайнув, наче мить!»
Та на суші — мовчання.
Похитав головою: «Та хіба ж це отак
На причалі своїх земляків зустрічають?
Я ж з містечка Брунхоульда, Сігмунд�моряк...»
»В нас ні міста, ні роду такого немає!— 
Відповів найстаріший з мовчазної юрби.— 
Місто з схожою назвою в битви годину
Сотні років, як знищено, і — назавжди.
Щось ти плутаєш, хлопче! Ти мара 

чи людина?»
Здивувався варяг. І ступив на причал.
І ... розсипався в порох від першого кроку:
Доки він в океані дні і ночі стрічав,
На Землі промайнуло чотириста років.

— Я все одно хочу повернутися
на Землю,— несподівано перейшов
на прозу Ів.— Я хочу повернутися
на Землю, навіть коли мій перший
крок буде останнім.

— Це легенда,— сказав Микола.—
Це всього лиш легенда, й на ЗемD
лю ми повернемось неодмінно.

Невимовно прекрасне жіноче
обличчя майнуло на екрані, гнучкі

руки були простягнені вдалечінь;
стрімко вихопилося щось схоже на
вавілонський зіккурат і одразу пойD
нялося туманом.

Нараз кораблем трусонуло так,
що обидва космонавти знепритомD
ніли.

«Один, два, три . . . МобілізуD
юсь!» — наказав собі Микола, долаюD
чи млість. Ів прийшов до тями раD
ніше й старанно робив рекомендоD
вані вправи, повертаючи собі форму.

«Приземлення. . . ПриземленD
ня.. . — повторював звуковий інфорD
матор.— Всі прилади працюють
нормально, пошкоджень не виD
явлено».

— Що?— підхопився Ів.— Ця біD
сова «біла діра» таки спрацювала,
й ми на третій планеті системи зірD
ки Бернарда. Ми перескочили через
гору часу. Пора сказати: «Гоп!» Ми
перескочили!

Однак Миколу не брали ні переD
ляк, ні радість:

— Моя розумна і добра матуся раD
дила, навіть коли й перескочиш, не
квапитись гукати «Гоп!», а спершу поD
дивитись, у що вскочив. Аналізатор
неспроможний визначити елеменD
ти, які входять до складу атмосфеD
ри й ґрунту цієї планети,— як тобі
такий сюрприз? 

— Нормально! На те ми й приD
летіли, щоб на місці в усьому розіD
братися. Принаймні матимемо, що
розповісти, коли повернемось. ЯкD
що вірити нашим теоретикам, на
той час на Землі мине кілька сотень
років і всі наукові здобутки стануть
анахронізмом. Звичайно, якщо про
нас пам’ятатимуть. . .

— Ретельно перевір скафандр
і не забудь про запас їжі,— суворо
наказав Микола.— Не просто пам’яD
татимуть — нас чекатимуть, нас раD
до зустрічатимуть. 2233



Він, не вагаючись, ступив уперед
і віддраїв перший відсік.

— Прогулянка тривалою не буде:
за годину — перший зв’язок із ЗемD
лею.

— А там і справді проминуло кільD
ка віків, а може, й тисячоліть?

— Знаєш, краще про це не дуD
мати.

Однак не думати не могли обидD
ва. Про покоління вчених у лабоD
раторії, розташованій неподалік
єдиного на планеті дикого плато, де
вперше вдалося сколапсувати надD
щільну матерію і штучно створити
«білу діру» — часовий тунель у безD
межному просторі поміж двома
світилами. Про те, як давно вмерли,
відживши належне, ті, з ким вони
зналися ще якихось півгодини тому.
Про те, що для них не змінилося ніD
чого — навіть не встигли зголодніD
ти. Не встигли й усвідомити, що,
власне, з ними сталося.

— Будемо спокійно та сумлінно
робити свою справу,— сказав МикоD
ла, натиснувши на останню кнопку.

Навіть не дочекавшись, поки до
кінця розійдуться стулки дверей, Ів
прослизнув у щілину й звів руки,
вітаючи нову планету.

Вона була схожою на старовинD
ний, трохи збляклий від часу і чеD
рез те ще прекрасніший гобелен.
Лускаті дерева з кронами тілесноD
го кольору оточували галявину, де
сів їхній корабель. У повітрі похиD
тувалися схожі на земні ліани сіруD
ватоDбежеві рослини. Все навколо
пливло, гойдалося, щомиті змінююD
чи обриси. 

Ніяких стежок не було, і вони піD
шли навпростець, сторожко озираюD
чись навсібіч.

— Жодних слідів вищих істот, тим
паче мислячих, та й взагалі — нічоD
го, крім рослин. Але час вертатися.

Теракотова галявина, де вони заD
лишили корабель, не скоро засвіD
тилась поміж деревами. Де ж їхній
корабель?

Там, де він мав бути, височів паD
левоDшоколадний пагорб, на ньому
ворушилися, мов черв’яки, гнучкі
ліани.

— Вже й заплели!— вигукнув
Ів.— Яка життєва сила! Нічого, ми
її приборкаємо.

Микола спробував згребти росD
лини зі стінки корабля, й вони підD
далися, проте нові негайно ж потяD
глися туди легкими хвилями. ВиріD
шивши не витрачати зусиль на
марну боротьбу, він ступив у їхню
масу, мов у болотяну твань, і сам соD
бі не повірив, коли відчув, що виD
готовлена з базальтового волокна
приступка прогнулася під ногами.
Ціла хмара брунатних спор закруD
тилася перед очима, сплітаючись
у павутиння; розірвавши його, астD
ронавт із жахом побачив, що двері
останнього відсіку стали тонкими
й дірявими.

Їхній корабель танув, немов льоD
довик у пащі казкового чудовиська.

Діставшись першого відсіку, зоD
ряні мандрівники перевели подих.
Прозвучав сигнал, що викликав на
контакт із Землею.

— Я — «Земля», я — «Земля»,— чітD
ко пролунав низький жіночий гоD
лос.— Екіпаж «БернардD1», відгукнітьD
ся! Минуло чотириста років відтоD
ді, як ви стартували, однак ми про
вас пам’ятаємо й з нетерпінням чеD
каємо звістки.

Пильно подивившись на Іва, МиD
кола став перед екраном:

— Я — «БернардD1». Годину тому
ми щасливо дісталися заданої плаD
нети. Вона гарна й затишна, її тяD
жіння таке ж, як і земне. А в атмоD
сфері достатньо кисню. Та все складD2244



ніше, ніж ми думали. Згадайте поD
стулат Вернадського про те, що
кожна речовина існує незмінною
доти, доки перебуває в тих умовах,
у яких виникла, а вихід з них сприD
чиняє перегрупування елементів.
ТимDто наш корабель руйнується на
очах. Здається, мрію ЦіолковськоD
го про те, що людство розселиться
на інших планетних системах, ще
довго не вдасться втілити в життя.
Бережіть Землю! 

Миколин голос увірвався: він

побачив, що стеля над ним стала
прозорою і крізь неї проступають
зорі, великі і чисті, як над рідним
херсонським степом.

СмарагдовоDпалева, схожа на стаD
ровинний гобелен планета впевнеD
но освоювала свою здобич, творячи
власну біосферу; через мільйонолітD
тя тут з’явиться прекрасна жінка
й простягне до життєдайного світиD
ла — зірки Бернарда — гнучкі руки.

— Бережіть Землю,— прошепотів
Микола.— Бережіть нашу біосферу.. . 2255



ВИКИНЬ ПЛЯШКУ
У СПЕЦІАЛЬНУ УРНУ!

У серпні минулого року співробітD
ники Океанографічного інституту
Скриппса (Каліфорнія, США) здійсD
нили експедицію до «сміттєвого
континенту». «Сміттєвим континенD
том» називають гігантське скупченD
ня сміття на півночі Тихого океану,
виявлене рибалками кілька років
тому. Метою експедиції було одерD
жання даних про місце розташуD
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ВИМИЙ ПАКЕТИК!
У Китаї вже рік діє заборона на виD
дачу покупцям безплатних пластиD
кових пакетів. За порушення цього
правила торговці повинні платити
штраф у 10 000 юанів (близько 1500
доларів). Як наслідок — вживання
пластикових пакетів у супермаркеD
тах, магазинах і на базарах скороD
тилось на 60%. Це дозволило зекоD
номити майже 3 млн тонн нафти.
Підприємства з виробництва пласD
тикових пакетів скоротили викиданD
ня вуглекислого газу в атмосферу на
9,6 млн тонн.

ЗАМІНИ
ЛАМПОЧКУ!

З 1 вересня минулого року в країD
нах ЄС заборонили виробництво
і продаж ламп накалювання поD
тужністю понад 100 Вт. На думку
європейських чиновників, це доD
зволить зекономити у масштабах ЄС
5—10 млрд євро на рік. Звичні ламD
пи накалювання замінять на люміD
несцентні. У лампах накалювання
всього 10% вживаної енергії йде на
свічення, 90% — на нагрівання вольD
фрамової нитки. Світлова віддача
енергозберігаючих ламп вище ламп
накалювання у кілька разів. Термін
їх служби складає 6000—15000 гоD
дин безперервної роботи, що у 20
разів більше, ніж у ламп накалюванD
ня. Люмінесцентні лампи мають
незначну тепловіддачу.

Але, люмінесцентним лампам
треба кілька хвилин, щоб розгоріD
тися на повну силу. Вони не приD
стосовані для роботи при темпераD
турі нижче –15 оС. Люмінесцентна
лампа має знаходитися не ближче
30 см від людини, бо ультрафіолеD
тове випромінювання від неї може
бути шкідливим для чутливої шкіри.
З цієї ж причини не рекомендуєтьD
ся використовувати лампи великої
потужності у житлових приміщенD
нях. Термін служби енергозберіD
гаючих ламп залежить від частоти
включень і виключень. Головним
недоліком люмінесцентної лампи є
наявність у її колбі парів ртуті. Це
утруднює утилізацію таких ламп
і вимагає від користувачів обережD
ності при їхній експлуатації.
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Порівнюючи дані супутникової
зйомки Африки 1982 і 2002 роD
ків помітили, що пісків пустеD
лі Сахари стало менше. ПівD
денні території Сахари (пояс
тропічних саван Сахель проD
тяжністю 3860 км, на мапі відD
мічено штрихами) відроджуютьD
ся. Зміни на краще добре помітні у центральD
ному Чаді, на південному заході Єгипту і у
західному Судані.

Зміну кількості опадів у цьому районі
пов’язують із глобальним потеплінням. ВідроD
дженню Сахель сприяють дощі, які останнім
часом йдуть частіше і у більшій кількості. КраD
ще ростуть трава і кущі, приходять верблюди,
газелі, страуси і навіть з’являються деякі амфібії.

6000 років тому на місці Сахари були тропічні
ліси і савана, річки і озера. Опустелювання почалось приблизно 5500 роD
ків тому, а остаточно у пустелю ця земля перетворилася на початку
І тисячоліття до н. е. Нині Сахара займає приблизно 9 млн км2.

ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ: ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ?

вання, причини
утворення цього
скупчення, вплив
дрібних шматків
пластика на мікроD
організми, планкD
тон, невеликих риб
і птахів.

«Сміттєвий вир»
утворився в центрі кільD
ця ПівнічноDТихоокеанD
ської системи течій. За слоD
вами наукового керівника
експедиції Міріам Гольдстейн,
виявлення такої великої кількості
пластика було для учасників проекD
ту шоком. На поверхні сміття відносD
но небагато. Більша частина відхоD
дів — дрібні частки пластика — зосеD
реджена у верхньому шарі води. На
крупніших шматках і у пляшках, що
плавають всюди, оселились різні

істоти. Вчені знайшли велику сітку,
в якій плавали пластикові відходи,
різні мікроорганізми і водорості.
Аналіз даних, зібраних під час ексD
педиції, дозволить оцінити масD
штаби проблеми і можливі шляхи її
розв’язання.



Не за дальними морями, не за высокиD
ми горами, в тридесятом государстве
жилDбыл Клен. Рос одиноко среди коD
лючих кустарников. Одно радовало: цаD
рило там вечное лето, Солнышко согреD
вало, птички не покидали его буйной
листвы, щебетали, утешали своим пеD
нием. КустыDсоседи постоянно обсужD
дали новости, узнаваемые от пернатых
друзей. И так проходили дни за днями...
Никаких перемен!

Однажды утром, когда Солнце готоD
вилось к обычному восходу, прилетел
в эти края буйный Ветер. Одинокий,
потерявший надежду на будущее, Клен
промолвил:

— Ветер, ветер, погоди, коеDчто мне
объясни: почему белый свет жесток
сейчас? Пусть тебе будет известно,
как попал я сюда, где живет моя семья…
Мне так хочется сейчас повести такой
рассказ: много лет тому назад очень
жизни был я рад, потому что в родD
ном краю встретил я любовь свою. Она
впрямь была девица черноброва, белоD
лица… Ей по нраву был и я — вот такие,
брат, дела… Только какDто в нашем крае
появилась ведьма злая. Захотелось ей,
змее, сделать больно очень мне — разD
лучить меня с любимой (она завидоваD
ла нам — и приступила к злым делам)!
Раз весеннею порой, когда шли уже доD
мой, превратила нас в деревья, разброD
сав по сторонам,— свет с тех пор не
мил стал нам!. . Сколько лет стою один
на этом месте, ничего не зная о невеD
сте. Может быть, она в беде? Почему
я одинок? Ведь путь к любимой так
далек!

Ветер вдруг остановился, к Клену тут
же обратился:

— Не печалься, друг прекрасный!
Расскажу тебе я, сокол ясный, что жиD
вет там, за холмами, в лесу, Елочка —
красавица, которая всем нравится.
Высока, стройна, пушиста и, конечно
же, душиста. Может быть, она и есть

К
О

Н
К

У
Р

С
 
«
З

И
М

О
В

А
 
Р
А

П
С

О
Д

ІЯ
»

2288

ЛЮБОВЬ 
НЕ ВЕДАЕТ 
ГРАНИЦ



та, которой воздаешь ты честь. Тебе
скажу я по секрету: ждет ее беда! ПоD
гибнуть может скоро ведь она! ПотоD
му как неподалеку живут люди там жеD
стоки: праздник Новый год встречаD
ют и лесных красавиц вырубают.
Забывают, что в летний зной ели кроD
ною своей прячут их от солнечных луD
чей, создают уют, не жизнь, а сладость,
чтоб дышалось им легко и в радость.
Знаю, что обычай у того народа — без
елки не встречают Нового года. КажD
дый раз под Новый год ельDкрасавиD
цу в дом несут, украшенья достают, чтоD
бы в хороводе весело кружиться, возD
ле елки веселиться, а потом — хоть
трава не расти…

— Ой, беда, беда, беда! Что со мною
сделала моя судьба?! Ох, за что ж стаD
руха девицу и молодца превратила в
деревца?! Как же мне свой облик обD
рести, дабы елочку спасти?! Вразумить
людей, пусть усвоят все закон, что приD
рода им тоже дом!

— Слушай, юноша, вникай: твое
спасенье, так и знай, в добром намеD
рении — в Елочкином спасении. ПомоD
гу тебе я стать молодцем опять. А для
этого тебе предстоит пройти испытаD
ния, проявить убежденность и знания.
Что, по мнению твоему, в жизни нужно
каждому?

— Думаю, что во все века главным
качеством человека является доброта!

— Верно мыслишь! Очень рад! Чем
же может личность всех в округе поD
корять?

— И на это ответ есть: человечность
и честь.

— Вот последнего вопроса настал
черед: чем же должен обладать народ?

— А на это мой ответ: ум — и споD
ру нет!

Тут же чудо и свершилось: дерево
в человека превратилось.

— Слушай, милый мой дружок! ПоD
спеши скорей ты в лес, чтобы не всеD 2299



лился в людей бес, чтобы елки поD
считали и пеньков не оставляли, чтоD
бы помнили они: ели тоже не одD
ни. Есть у них и свой защитник, доD
брый юношаDгерой, что стоит за них
горой.

— Дружбой дорожить я буду, век
тебя я не забуду. А совет твой я учту
и на помощь поспешу.

Долго ль, коротко ль молодец
шел. Наконец он в лес пришел. А
здесь ЗимушкаDзима колдовала, как
могла, снегом ели принакрыла и МоD
роза попросила, чтобы посохом
своим серебрил он платья им.

Видя чудо вот такое, молодец
слегка рукою вдруг дотронулся до
Ели той, что граничила с межой.

— Ах, какая красота! — молвил
юноша погодя.— Говорят, что вас,
красавиц, ежегодно в Новый год руD
бит здешний злой народ…

Только вымолвить успел — колоD
кольчик зазвенел. Звонко кони зарD
жали — возле Елки сани стали. К ЕлD
ке вдруг идет верзила, а в руках его —
топор… Молодец ему наперерез:

— Стой, невежаDчеловек! Не поD
зволю я вовек тебе природу здесь
губить, ЕлочкуDкрасавицу рубить!
Чтобы ты свои желания строил на
чужих страданиях. Думаю, что праD
вильно поймешь и отсюда прочь
пойдешь. Ты ведь разумом владеD
ешь — зло творить никак не смеD
ешь! Думаю, что выход ты найD
дешь. Ты же всеDтаки народ: встреD
тишь и без елки Новый год. Может
быть, она девица? Ты об этом не гаD
дал? Ах, я вижу, что врасплох тебя
застал. 

Вдруг чтоDто к ним с верха сваD
лилось. Это Елка уронила снега
ком, потому как ее ствол издавал
сплошной звон. Ветви вдруг засеD
ребрились, изумрудами покрыD
лись — парни очень удивились, так

как поняли они — это слезы ЕлкиD
ны. Вдруг верзила закричал:

— Чтобы елка плакала, такого
в жизни не видал. Ведь недаром гоD
ворят: «В Новый год, что ни пожеD
лается, в жизни все сбывается! Ай,
да чудо, чудеса! Ох, и чудные дела!
Разве можно, увидев это, лишать раD
дости себя на многие лета?! Верно,
прав ты, друг мой милый, что не
Елка это, а дивчина. Сколько буду
жить на свете, не забуду я про это.
Буду всем я говорить: елки нечего
губить, так как все они живые, тольD
ко молвить они не могут, а рассчиD
тывают на нашу подмогу».

И откуда только взялся, Ветер
снова показался, молвил юноше он
тут:

— Правду молвят люди, бают, что
любовь преград не знает! С чувством
этим все возможно убедить, даже зло
вот победить! Знай, что Ель вот эта
и есть та дева, что сердцем твоим
завладела. Заслужили вы право
вместе быть.

Елка вмиг в девицу превратилась.
К ней стремится наш герой. ОбняD
лись, спешат домой — надо свадьбу
отмечать, вместе Новый год встреD
чать. И с тех пор вот в тех лесах уже
больше не шалят. 

И я там была и видела: 
елки пышно там растут, 

люди красоту округи
берегут!

Елена ИВАНОВА,
Павловская СОШ I—Ш ст.,

Арцизский район Одесской обл.3300



До Другої світової війни Таїланд
мав назву Сіам, тому частина ІнD
дійського океану, що омиває країD
ну з півночі, називається СіамD
ським морем.

Коли я їхала до Таїланду, жодD
ної хвилини не сумнівалася, що
всі тамтешні коти — сіамські. Та
ні, не зважаючи на те, що котів
у країні зустрічається багато, даD
леко не всі сіамські. Якщо провеD
сти аналогію із собакам, то більD
шість котів слід поставити на
одну дошку із звичайними дворD
нягами. Справжніх сіамських
котиків — товстих, лінивих, з темD
ними лапками, вушками і хвостиD
ком — можуть собі дозволити
тримати лише дуже багаті люди,
яких у країні не так уже й багато.

Таїланд — монархія, і монарD
ха в країні обожнюють понад усе.
Наприклад, екскурсовод перекоD
нав нас у тому, що монарх: надD
звичайно талановитий інженерD
меліоратор; відомий художник,
картини якого виставляються
у знаменитих галереях світу (чи
не творив він під псевдонімом
Ван Гог?); крутий яхтсмен з міD
льйоном нагород. Як він все
встигає? Мабуть, не спить. НелегD
ка це робота — бути тайським моD
нархом, особливо якщо любиш
поспати.

Найвідоміші курорти ТаїланD
ду — Паттайя, Пхукет і Самуї. ПатD
тайя — брудна, Пхукет — нудний,
а Самуї — теплий, мальовничий
і повний життєрадісних італійців.
Італія тут всюди: піцца, паста, раD
віолі і «bella seniora!». І ще — біD
лий пісок, прозорий аквамарин
океану . . . і тайці! Вони стали для
мене справжнім відкриттям. Дуже
дружелюбні, спокійні і відкриті.
Працелюбні і акуратні. НайстрашD
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ніша риса характеру, за версією
тайців, — дратівливість. 

Жителі азіатських міст пересуваD
ються на крихітних мобільних скуD
терах. Ясна річ, правила придумали
для невдах, тому тайці пересуваD
ються з величезною швидкістю, гучD
но пікають клаксонами і нещадно піD
дрізають один одного. Рух лівобічD
ний. Через невиконання правил
дорожнього руху на дорогах ТаїланD
ду щороку гинуть люди.

У Таїланді багато людей, котрі
приїхали на заробітки, як правило,
з Бірми, Малайзії. 40% населення —
китайці. Офіційна релігія — буддизм,
але в країні живуть 4% мусульман.

Буддистські храми — острівці
спокою і споглядання. Особливо
багато їх у Бангкоці. Це місто, до
речі, називають «азійською ВенеD
цією» — майже половина Бангкоку
стоїть на каналах. Ми мандрували
каналами міста на гондолах — нейD
мовірно приємні враження: нема
неприємних запахів, бруду.

Що мені сподобалось — так це
ноуDхау тайців — пляжні «фруктоD
носи». Це тайці, які ходять по пляжу
з величезними корзинами фруктів.
Цілий ананас можна купити всьоD

го за 12 гривень. Причому це не гниD
лі від приморозків і транспортуванD
ня фрукти, що продаються в наших
магазинах. Тайські ананаси широко
відомі в усьому світі як найсмачніші. 

Варто сказати кілька слів про
тайську кухню. Вона дуже гостра!!!
Перед приготуванням страви люD
б’язні тайці обов’язково вас спитаD
ють: готувати гострим чи негострим?
Якщо виберете останнє, то одержите
дуже гостру cтраву. Якщо ж гостD
рим — приготують страву, яку неD
можливо їсти. Кухня майже цілком
побудована на поєднанні трьох
смаків — солодкого, гостD
рого і солоного. МореD
продукти, рис і гострі
соуси — це те,
що обов’язково
слід скуштуваD
ти в Таїланді.

Що ще слід
зробити, якщо опиD
нитесь у Таїланді?
Покататися на слоD
ні; погодувати моD
локом тигреня; відD
правитись на горне
сафарі; поплаваD
ти з маскою і акD
валангом — підводD
ний світ Таїланду яскраD
вий і кольоровий; спробувати
тайський масаж; політати на дельD
таплані.

І якщо ви опинитеся в цій дивD
ній країні, обов’язково передайте їй
від мене привіт. Зробити це проD
сто — треба спіймати десь сіамську
кішку і прошепотіти їй на вушко
«привіт».

Даша ЗАРИВНА
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ЗАЛІЗНИЧНА

ІСТОРІЯ
Репортаж

Зараз�зараз... О, гарненький корі�
нець! Жабеня... Куди ж ти?! Зараз�
зараз! Мамо, облиш! Листочок по�
жую... Ось метелик! Зараз... Вже йду!
Ось ви де! Біжу, біжу! Потяг йде,
треба швидше! Ой! Ох...

Вранці мешканці передмістя інD
дійського міста Гувахаті знайшли
в канаві біля залізничного насипу
непритомне слоненя. Після огляду
ветеринара було вирішено доставиD
ти тварину до ветеринарного центру
при державному зоологічному парD
ку для надання кваліфікованої доD
помоги. Оскільки слоненя само йти
не могло, викликали вантажівку
і підйомний кран. За оцінками лікаD
рів, тварині доведеться лікуватися
не менше двох місяців.

Лісний відділ штату Ассам зверD
нувся до залізничників з проханням
обмежити до 25 км/год. швидкість
на дільниці, де було збито слоненя.
Щороку на залізницях країн ПівD
денноDСхідної Азії гинуть десятки
слонів. Наш герой дивом залишивD
ся живим.

Потяги, особливо вночі або в туD
мані, на смерть збивають не тільки
слонів, а й людей. Тому при переD
ході через залізничну колію слід
переконатися, що прохід вільний.
Якщо наближається потяг, треба
перечекати, поки він пройде, і тільD
ки після цього переходити колію.

Віра СВЄРСТНІКОВА
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КИЇВСЬКОМУ

ЗООПАРКУ

Р О К І В
ІСТОРІЯ
І СЬОГОДЕННЯ
Київський зоосад буD
ло створено за ініD
ціативи активіD
стів Київського
товариства люD
бителів прироD
ди на основі
виставки фауD
ни ПівденноD
Р о с і й с ь к о г о
краю. На виставці
були представлені 17
видів ссавців і птахів.
21 березня 1909 року Товариство
одержало дільницю для розміщення
колекції у ботанічному саду універD
ситету Св. Володимира і дозвіл на
збирання коштів для утримання
звірів. До кінця 1909 року в зоопарку
утримувалось 398 тварин 115 видів.
З самого початку своєї діяльності
зоопарк дістав широку підтримку не
тільки влади міста та відомих меD
ценатів, а й киян.

До 1912 року зоопарк розрісся
і йому виділили нове місце на окоD
лиці Києва у передмісті Шулявка.
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Площа зоопарку складала 23,2 га.
Вхід був вільним.

У 1919 році зоопарк націоналіD
зували. Першим офіційним

директором обрали ВеD
нантія БурдзинськоD

го. 20—30Dті роки
минулого століття
були часом розD
квіту зоопарку.
До початку ДруD
гої світової війD
ни в колекції наD
раховувалось
близько 1500

тварин.
Під час окупації

міста найцінніші
тварини були вивеD

зені до Німеччини. На
території зоопарку розміщувався
німецький військовий гарнізон. ПісD
ля визволення Києва в 1943 році
співробітники зоопарку спішно відD
ремонтували вольєри і 10 квітня
1944 року експозицію відкрили для
відвідувачів.

У 1966 році почалась довготерD
мінова реконструкція зоопарку.
1983 року постановою Ради МіністD
рів УРСР Київський зоопарк дістав
статус державного і був включений
до об’єктів природноDзаповідного
фонду СРСР. Зоопарк активно поD
повнював колекцію рідкісними екзоD
тичними видами тварин.

16 червня 1992 року Законом УкD
раїни Київський зоопарк занесено
до списку природноDзаповідного
фонду державного значення.

У 1996 році зоопарк став членом
Європейської асоціації зоопарків
та акваріумів. Членство в цій оргаD
нізації не обов’язкове, але преD
стижне. Воно свідчить про високий
рівень організації роботи зоопарD
ку. ЗоопаркиDчлени EAZA одержують

консультації і технічну підтримку
з маркетингу, ветеринарії, обміну
рідкісними і зникаючими видами
тварин.

У 2007 році через відсутність
будьDякої реакції попередньої адміD
ністрації зоопарку на чергові приD
писи інспекторів EAZA, що стосуваD
лися фатальних порушень в утриD
манні тварин, Асоціація виключила
Київський зоопарк з числа своїх члеD
нів. За правилами Асоціації подати
заявку на відновлення в EAZA можD
на буде тільки через 5 років після
виключення.

2008 року нове керівництво зооD
парку направило до EAZA звіт про
виконання всіх необхідних припиD
сів. У вересні минулого року КиївD
ський зоопарк з інспекцією відвіD
дали члени Ради директорів EAZA
Кун Брауер і Пол Веркаммен. Метою
інспекції було оцінити і проаналіD
зувати всі аспекти діяльності зооD
парку, стратегію і динаміку його розD
витку. «Зрозуміло, поліпшення у
Київському зоопарку є. Ті проблеD
ми, через які його виключили з члеD
нів асоціації, залишились у минуD
лому. Це стосується і культури обD
слуговування тварин, поводження
з ними, раціону їх харчування, пиD
тань менеджменту, технічної докуD
ментації системи управління, оргаD
нізації та управління торгівлею. . .
Зрозуміло, є і проблеми. Зокрема,
в утриманні приматів і будівництві
сучасних вольєрів. Але управлінська
команда у зоопарку молода, розуD
міє важливість усіх аспектів роботи
з тваринами і прагне до їх подальD
шого поліпшення»,— заявив Кун
Брауер.

За рішенням конференції EAZA,
що відбулась у вересні 2009 року
у Копенгагені (Данія), Київському
зоопарку було повернуто ведення



європейської племінної книги по
уссурійським ведмедям.

Нині зоопарк є членом ЄвразійD
ської асоціації зоопарків і акваріуD
мів (EARAZA) і Міжнародної інфорD
маційної системи біологічних виD
дів (ISIS).

Площа природноDзаповідної теD
риторії зоопарку складає 34,22 га,
експозиція займає 21,85 га. В колекD
ції — 2931 тварина 391 виду. За ноD
вою стратегією розвитку, зоопарк
прагне до створення кращих умов
для тварин. Види, що не є перспекD
тивними для подальшого утриманD
ня, або такі, що не мають підходяD
щих умов, були передані до інших
зоопарків України.

У 2009 році колекція поповниD
лась 245 новонародженими. Серед
них: лама, антилопа нільгау, скунD
си, індійські дикобрази, носухи,
зебра, валлабі дама, бурий капуцин,
павіан гамадрил, павіан анубіс, жуD
равель вінценосний, красавка, жураD
вель сірий та ін. 43 тварини були
придбані або одержані у подарунок.

ПРОГРАМИ
РЕІНТРОДУКЦІЇ

Зоопарк бере участь у міжнародній
програмі з розведення і реінтроD
дукції (поверненню у природне
середовище мешкання) коня ПржеD
вальського. За цією програмою
Київський зоопарк одержить для
розведення диких коней ПржевальD
ського, гени яких не змішані з генаD
ми домашніх коней у період розвеD
дення у неволі.

Київський зоопарк займеться реD
інтродукцією видів, занесених до
Червоної книги України. Так, за
оцінками вчених, в Україні залишиD
лось не більше 500 карпатських
рисей.

До зоопарку карпатська рись РікD
кі потрапила у 2006 році. МаленьD
ку рись знайшли в урочищі Секула
Сокальського району Львівської обD
ласті. Коли тварина підросла і утриD
мувати її у домашньому господарD
стві стало неможливим, вирішили
передати рись до Київського зоопарD
ку. Новий вольєр для неї побудовано
на благочинні кошти. Він відповідає
стандартам EAZA. Враховуючи, що
рись не тільки має почувати себе
комфортно, а й народжувати дитинD
чат, середовище проживання у воD
льєрі наближене до природного.
Тут передбачені зони годування і відD
починку, де тварина може сховатися
від уваги відвідувачів. Також є барліг,
де рись зможе вигодовувати кошеD
нят. Підписано контракт про поповD
нення колекції зоопарку самцем
рисі.
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ПРО СЛОНА
У травні 2009 року слону Бою зроD
били операцію з ортопедичного
розчищення рогових чохлів (нігтів),
що розрослися. Операцію зробив
ветеринарний лікар, директор МюнD
хенського зоопарку професор ХенD
нінг Візлер. На думку професора,
нігті у слона погано сточуються
природним шляхом через те, що він
товстий і незграбний.

Для слона розробили дієту: 
гарбуз (кавун) — 15 кг, 

морква — 15 кг, 
мюслі — 5 кг, 

апельсини — 10 кг, 
яблука — 15 кг, 
солома — 20 кг, 

сіно — 80 кг, 
гілля — у необмеженій кількості.
Крім того, слон регулярно одержує
полівітамінні комплекси, курагу, роD
дзинки, соняшникове насіння. ЗавD
дяки дієті слон схуд на 400—500 кг
і зараз важить 6 тонн. 

Щоб нігті сточувались краще,
цементну підлогу у слоновнику
замінили на асфальтову. СпробуD
вали замінити звичний дубовий
настил для сну на спеціальний
гумовий матрац. Однак Бою це не
сподобалось і він розірвав матрац
на шматки.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ПРАЙДУ

30 січня вперше відмітили день наD
родження прайду (сім’ї) з 4 левенят,
одного хлопчика і трьох дівчаток.
Рік тому вони прибули до зоопарD
ку з Калінінграда (Росія). Левенята
підросли, а у Геркулеса почала роD
сти грива.

Якщо ви збираєтесь у гості до леD
венят, захопіть з собою подарунки:
мотузки і канати, паперові і ткані
мішки, старі наволочки і картонні
коробки. З усього цього для них
зроблять іграшки. Для подарунків
встановили спеціальний контейнер.
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Найбільша черепаха у світі — ДжоD
натан — живе на острові Святої ЄлеD
ни у Південній Атлантиці. Їй понад
175 років. На цей острів у 1882 році
із Сейшельських островів ІндійD
ського океану було завезено три таD
ких гігантських черепахи у віці
50 років, але вижила лише одна, яка
вважається найстарішою твариною
на Землі. Раніше рекордсменкою буD
ла Харист, яка померла у віці 175 роD
ків у 2005 році в Австралії.

У Джонатана досі вистачає енерD
гії на те, щоб регулярно спарюваD
тися з трьома самками, які живуть
на його території.

Черепахи, завезені на острів СвяD
тої Єлени, були представниками
виду Dipsochelys holdissa, гігантської
сейшельської черепахи, яка стала
вимирати в дикій природі у сереD
дині ХІХ століття. Гігантські череD
пахи живуть і на інших островах ІнD
дійського океану, але всі вони вимиD
рають. Єдиним видом цих черепах,
якому вдалося вижити, залишаєтьD

ся гігантська черепаха Aldabra. У диD
кій природі їх нараховується більD
ше 100 тисяч особин.

Залишки вимерлих великих чеD
репах допомогли дослідникам визD
начити, що їх панцир сформувавD
ся із кісткових пластинок, як у кроD
кодила, що розрослися і злилися
в одне ціле. Також вдалося довести,
що панцир черепах сформувався
при зрощенні спинного хребта з
ребрами і нижня частина панциD
ра — пластрон — утворилася раніD
ше ніж верхня — карапакс. У них
була виявлена ще одна ознака — зуD
би на обох щелепах.

У черепах були загострені морD
ди, і вчені вважають, що вони вміD
ли плавати. Наявність черевного
щита, який захищає тварин знизу,
свідчить, що вони всеDтаки жили
у воді.

Оксана ШИНКАРУК,
керівник гуртка

«Юні акваріумісти»
Полтавського облЕНЦ
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Фінський інститут мисливства і риболовлі вивчив міграцію груп бурих
ведмедів у східній і північноDсхідній Фінляндії. Дослідження, проведені
з використанням навігаційних приладів, показали, що пізно восени багато
фінських ведмедів переходять фінськоDросійський кордон, заглиблюються
на кілька кілометрів на територію Росії і влаштовуються на зимівлю. Як
вважають учені, ведмеді знаходять ліси північноDзахідної Росії більш споD
кійним і тихим місцем для зимової сплячки, ніж ліси Фінляндії.

Сплячка ведмедів починається у жовтніDлистопаді і закінчується у беD
резні—квітні. Ведмеді облаштовують барліг у закритих вітровалом ямах
або під вивернутими коріннями дерев. Зимовий сон клишоногих неспоD
кійний і сторожкий.
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БАРЛІГ ЗА КОРДОНОМ

РІЗДВЯНА
ЯЛИНКА 

ПО�ЯПОНСЬКИ
Виставку прісноводних риб

у префектурі Гіфу прикраD
сила незвична різдвяна
ялинка. Електрична гірD

лянда до цієї ялинки підклюD
чена не до електричної мережі,
а до . . . акваріуму, в якому утриD
мується електричний вугор. Струм
від розряду, що його виробляє вуD
гор, йде на роботу гірлянди і виD
конання різдвяної мелодії. Сила
струму невелика, а напруга досяD
гає 650 Вт. За добу електричний
вугор генерує до 150 розрядів.

Співробітники виставки повіD
домили, що хотіли порадувати
дітей під час свят і зробити свій
внесок у енергозберігання.

ДЕНЬ СКУНСА 
ТА ЄНОТА
Якою буде зима і чи скоD
ро прийде весна можна
дізнатися не тільки за поD
ведінкою байбаків. У КиївD
ському зоопарку наближення весни
провіщають по скунсам та єнотам. Як
розповів завідувач сектору «Дрібні
хижаки» Ігор Довгий, американські
скунси дуже серйозно готувались до
зими. Минулого року вони спали під
корчами, а цієї зими — у великій підD
земній спальні, яку рили по черзі. ЯкD
що скунси не виходять із своєї спальD
ні поїсти, значить, ще буде холодно.
Єноти у зоопарку живуть у вуличних
скляних модулях. Одна пара — КрихітD
ка і Бай — залягли у сплячку. Інша —
Єна і Тік — пізно заснули і час від часу
прокидаються, щоб трохи підкріпиD
тися. Коли остаточно прокинуться
і добре поїдять — це вже весна. 
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Міцні союзи тварини і птахи створюють, у першу черD
гу, для продовження роду. І тому сезон розмноженD
ня — найважливіший період у житті кожної тварини,
адже саме він забезпечує продовження роду. Тому приD
рода озброїла їх надійними інстинктами, завдяки чому
самець і самка обов’язково зустрінуться, переможуть
страх і недовіру, які завжди спочатку відчувають один
до одного, виберуть місце для виведення нащадків,
а потім вигодують і виховають їх. Коли малюки підD
ростають, пари деяких тварин розпадаються. І вже наD
ступного року вони підшукують собі нову. Це поліD
гамні тварини.

Але є немало таких, які залишаються разом на все
життя, кожного року народжуючи малюків і виховуюD
чи їх. Подібна постійність спостерігається у бобрів,
вовків, пінгвінів, лемурів і деяких видів папуг. До речі,
цікавий факт: полігамні тварини досить сильно відрізD
няються від моногамних. Їх самці мають яскравий
окрас і більші розміри на відміну від самок. А моноD
гамні різної статі майже не відрізняються одне від одD
ного.

Бобри є жителями лісових річок. ДобD
ре плавають і пірнають. Під водою
можуть перебувати до 15 хвилин. АкD
тивні вночі. Створивши пару в кінці
зими, уже на початку літа бобриха
народжує від 3 до 5 малюків. БобреD
нята одразу стають самостійними
і майже відразу можуть плавати, а чеD
рез 20 днів здатні себе прогодувати. Але
не дивлячись на це, діти залишаються в сім’ї
до 2 років. Таке довге «дитинство» у тварин практичD
но не зустрічається. Бобри — виняток. Повна сім’я
для них — 6—8 тварин: тато з мамою, дорослі діти
і молодняк. Після двох років, коли у бобренят настає
статева зрілість, вони вирушають у вільне плавання —
з цього моменту їм доводиться самостійно будувати
будинок і шукати пару.

Однолюбом і найвідповідальнішим батьком у царD
стві природи є вовк. У пари вовки об’єднуються наD
довго, буває, й на все життя (або ж до загибелі одD
ного з партнерів). Поки вовчиха сидить вдома з маD
люками, тато відшукує їжу, охороняє нору, доглядає
за молодняком і підгодовує його. Вовка, що прийшов
з полювання, маленькі хижаки кусають за губи, стиD
мулюючи відрижку, яка і слугує їм їжею доти, поки
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вони не навчилися самі її добувати.
ВовкDтато надзвичайно терплячий:
вовченята можуть без упину гризD
ти і смикати суворого батька, не бояD
чись бути покараним. Коли вовки
годують малят, то стають дуже
обережними, полюють не ближче за
7—10 км від лігва. Самостійне житD
тя вовченята починають з двох роD
ків. Живуть 15—17 років, але в умоD
вах постійного переслідування
людиною такого похилого віку доD
сягають дуже рідко.

Третя міцна пара диких тварин
живе на Мадагаскарі. Це котячі лемуD
ри. Красиві звірятка живуть стадами
з 10—12 особин, віддаючи перевагу

посушливим лісам і не дуже цікавD
лячись деревами. Значну частину
дня проводять на землі. Коли звірятD
ка пасуться у траві, вони високо заD
дирають свої хвости. Це робиться для
того, щоб підтримувати зв’язок один
з одним і не загубитися, а в разі неD
безпеки діяти злагоджено. Котячі
лемури — вегетаріанці, люблять соD
ковиті фрукти, вміють очищати їх від
шкірки й їдять дуже охайно. Лемури
полохливі, цікаві й енергійні. Але
коли справа доходить до нащадків,
вони з усією відповідальністю і батьD
ківською турботою займаються виD
хованням малюків.

ПапугиDнерозлучники — вірні
закохані. Нерозлучниками їх назваD
ли тому, що вважалося: у випадку заD
гибелі одного з папуг другий від
суму помирає. Можливо, це правда.
Папуги завжди разом — літають за
кормом і по воду, відпочивають, тісD
но притиснувшись і турботливо пеD
ребираючи пір’я. Закохані ніколи не
віддаляються один від одного на веD
ликі відстані. Батьки дуже дбайливо
ставляться до своїх пташенят, іноді
здійснюють великі подорожі у поD
шуках їжі.4444



Ще одна
пара однолюбів

— королівські пінгвіни.
Живуть в Антарктиді у

прибережній частині материка, сеD
ред вічної криги і глибоких снігів.
На початку жовтня відправляютьD
ся у довгу й нелегку подорож до
своєї гніздівлі. У середині листопаD
да самиця відкладає одне яйце і виD
рушає до моря, щоб поповнити
енергетичні запаси. Самець два міD
сяці висиджує яйце, тримаючи йоD
го на лапах і стоячи на морському
льоду! Так вони несуть свою вахту,
але на той момент, коли пташеня
вилуплюється з яйця, поряд завжди
з’являється самиця. Безпорадних
пташенят батьки ще якийсь час
передають один одному «з рук в руD
ки», зігріваючи їх своїм теплом.
А потім збирають разом усіх пінD
гвінят до єдиного «дитячого садка».
Коли пташеня підросте, королівське
сімейство відправляється ближче до
моря і до їжі.

Хочеться згадати птахів сонця,
які приносять щастя, — лелек. Із зиD
мівлі першим повертається самець,
наводить у гнізді лад, ремонтує —

готується до прильоту коханої. ЛеD
леку вважають зразковим в усіх відD
ношеннях чоловіком і батьком.
Пари часто створюються на все
життя. Ці величні птахи по черзі
висиджують яйця. Ніколи гніздо не
залишається без нагляду. Потім
дружно піклуються про пташенят —
напувають, приносячи воду в дзьоD
бах, під час спеки влаштовують душ.
Лелека в спеку годинами стоїть
непорушно над гніздом, розкинувD
ши крила, захищаючи дітей. ВноD
чі в холодні дні, під час дощу саD
мичка сідає в гніздо і зігріває маD
лечу своїм пір’ям, мов ковдрою.
І, звичайно, годують. Ненажерливі
лелеченята постійно вимагають
їжі, і батьки від зорі до зорі носять
їм корм. Саме через це ми з особD
ливою симпатією ставимося до леD
лек не тільки за їх зовнішню краD
су, а й за те, що вони віддані, любD
лячі батьки і вихователі своїх
пташенят.

Ірина ПУГАЧОВА,
керівник гуртків «Юний зоолог»

Полтавського облЕНЦ 4455



У баби Степаниди, що живе на ТетіївD
щині, хата стара. Але в коморі всього
потроху вистачає. Тому й водилися миD
ші. Прогризли у глиняній стіні дірку
та й ласували як не сальцем, то масельD
цем. Законопачувала баба Степанида
ті дірки битим склом. Прогризали ноD
ві. Сусід Микола навчив. Берете гранD
чака, до дна приліплюєте шматочок саD
ла чи сиру, перевертаєте догори дном
і одним боком ставите на ребро п’ятиD
копійчаної монети. Мишка залазить під
склянку, щоб дістати поживу, монета
падає, склянка накриває мишку. Тоді
бери сусідського кота, бо свого нема,
піднімай склянку, і кіт мишку цапDцаD
рап. А то, було, попалася здоровенна
миша, зDпід склянки вибратись не могD
ла, то носила її на собі по всій коморі.
І сміх, і гріх!

Бабина війна з мишами тривала б
і досі, якби котрогось року на високій
ялині, що росте під самісіньким вікном,
та не поселилася пара сов. НаступноD
го року їх стало чотири, а нині — ціD
лий десяток. Вони з’являються тут під
осінь, зимують, а весною відлітають до
лісу, що ген синіє за річкою.

Удень сови сидять на гіллі у глибині
крони нерухомо, незважаючи на дитяD
чі пустощі біля ялини, гамір на дворі,
це коли до баби завітають онуки. КоD
лір сов дивовижно зливається із забарвD
ленням стовбура ялини. Стороннє око
й не здогадається, що вони там є. А тільD
киDно вечоріє, починають парами розD
літатися, спочатку займаючи «сторожоD
ві пости» на горіхах і акаціях зусібіч
садиби. . .

Під ялиною валяється чимало миD
шачого пуху. Так чи інак, але мишей
у бабиній коморі не стало.

— Добрих сторожів маю,— каже баD
ба Степанида, киваючи у бік ялини,—
не треба й кота!

Надія КОШАРА
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РІДКІСНІ ВИПАДКИ
З ЖИТТЯ

ТВАРИН І ПТАХІВ

НЕ ТРЕБА
Й КОТА



ЧИ Ж ЗАВИНИЛИ ВОНИ?

Час від часу у засобах масової інD
формації малюються жахливі карD
тини хижацтва різних тварин, які
нищать усе живе на своєму шляху.
Автори такої інформації, схоже,
сподіваються вкрай вразити слухаD
чів та читачів. Черга дійшла і до воD
ронових птахів, їхню «ненажерлиD
вість». До найжахливіших ворогів
птаства і дрібної звірини відносять
сойку, сороку, сіру ворону і грака,
а ще згадують чорну ворону.

Та чи виправдано всіх цих птаD
хів, як то кажуть, звалювати в одну
купу? Почнемо з чорної ворони.
Справа у тім, що коли б хтось в УкD
раїні зустрів дійсно чорну ворону,
то це стало б науковою сенсацією
століття, бо поширений цей птах
лише в країнах Західної Європи та
на схід від Аральського моря і ЄніD
сею. Тож чи залітала до нас колись
хоча б одна чорна ворона?

Вже не раз доводилося пересвідD
чуватися, що тільки городяни, через
свою відірваність від природи, воD
ронами називають граків. Селянин
чітко і ясно скаже вам: «Той чорний
птах — грак»,— і ніякої тобі плутаD
нини. Де, коли, хто, за яких обставин
бачив, щоб граки нищили кладки
яєць у гніздах качок, лисок, кулиD
ків, фазанів, куріпок чи тетеруків,

хто хоча б колись спостерігав, щоб
граки влаштовували полювання на
зайченят. Ще ніхто не бачив, щоб
граки робили хоча б якусь спробу
нападати на хижих птахів, навпаки,
вони самі чимдуж тікають від них.
«Граче, граче, чим ти так завинив,
щоб на тебе чіпляли усі гріхи воD
ронячого роду? Хіба тільки тому, що
ти чорний?»

Серед раціону грака зрідка трапD
ляються хребетні тварини, в основD
ному цей птах споживає безхребетD
них і рослинну їжу. На селі людям
добре знайома картина, коли за
плугом трактора юрмляться зграєю
граки, збираючи на щойно зораній
землі личинки шкідливих комах, зоD
крема хробаків травневого хруща,
яких, до речі, зараз значно побільD
шало через те, що в сільському госD
подарстві стали менше використоD
вувати отрутохімікатів. Були повіD
домлення про те, що граки можуть
завдавати шкоди колоніям середземD
номорського мартина. Але це трапD
ляється як виняток, значно більше
цей мартин потерпає від діяльності
людини і погодних умов. Схильність
до хижацтва аж ніяк не можна приD
писувати граку як виду в цілому. ЗнаD
ють власники городів про приD
страсть граків до молодих сходів
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Зліва направо: 
галка, сорока, 
грак, ворона сіра.



кукурудзи. З цією пристрастю граD
ків люди навчилися боротися, не
знищуючи птахів.

Про сойку, на жаль, можна скаD
зати дещо менше втішного. На її соD
вісті є знищені гнізда дрібних птаD
шок. Але якщо говорити про таке
хижацтво, то до запеклих хижаків
нам слід віднести також білок. Ще
треба подумати, кому з них налеD
жить першість у нищенні гнізд.
Проте це лише з точки зору людиD
ни подібне явище може здаватись
надзвичайним. Хижацтво розвинуD
лося у тієї чи іншої тварини за приD
родними законами як спосіб викоD
ристання доступного джерела живD
лення. Не використовували б у їжу
пташині яйця сойка та білка, то до
цього вдалися б якісь інші види тваD
рин. Втім такі тварини вже є, вони
можуть залюбки замінити місце білD
ки і сойки, коли ті раптом зникD
ли б,— от хоча б вовчки. У Великій
Британії сойка вважалася найзаD
пеклішим ворогом дрібноти, її скрізь
переслідували. Нині ставлення до неї
змінилось, зараз сойку, навпаки,
цінують за те, що вона сприяє поD
ширенню дуба. Сойка живиться жоD
лудями і мимоволі, роблячи в землі
схованки жолудів, «розсаджує» дуб.
Та й у нас сойку називають ще «сійD
ка» — птах, який сіє.

Капості сороки добре відомі.
Шкоди сумирному птаству вона моD
же завдавати, та чи такої вже велиD
кої. За оцінками фахівців, хижацтво

сороки не завдає значної шкоди птаD
хам, зокрема мисливським. Ця шкоD
да була б ще меншою, якби людина
не переслідувала найбільшого вороD
га сороки — великого яструба. З’ясоD
вано, що там, де полює яструб, соD
рокам, як і сойкам, не дуже затишD
но. Але, мабуть, нікого не здивуєш
розповідями, як люди (чи то зумисD
не чи знічев’я) вбивають яструбів.
От і виходить, що людям то яструб
заважає, то — сорока, а причина усіх
негараздів в тому, що люди й досі
не розуміють, наскільки життєдіяльD
ність різних тварин пов’язана між
собою.

Щодо сірої ворони, то мало хто
став би заперечувати її зухвале хиD
жацтво. За нею є такий гріх. Та, схоD
же, не завжди знищені гнізда колоD
водних птахів є наслідком хижацьD
ких дій сірої ворони. В деяких
місцевостях цим птахам великої
шкоди завдають не сірі ворони,
а пацюки, які оселяються в заростях
очерету на водоймах поблизу насеD
лених пунктів. Чи ж враховується це,
чи, може, всі понищені гнізда приD
писуються сірій вороні?

Від сірих ворон потерпають здеD
більшого молоді тварини. Хай би як
там сірі ворони не наскакували на
дорослого хижого птаха, але вони
чудово знають, що він може дати їм
рішучу відсіч, тільки пір’я полеD
тить. Вміють боронити свої гнізда
від сірих ворон відчайдушні річкоD
ві крячки і навіть більш спокійні4488



звичайні мартини. Варто з’явитися
вороні поблизу їхніх колоній, всім
гуртом навалюються на неї крячки
і мартини — залишається вороні наD
кивати п’ятами. Птахи, які гніздятьD
ся окремими парами, також вміють
певним чином захищати свої гнізD
да — не злітають прямо з гнізда,
а сходять нищечком, щоб не демаD
скувати його. Інша річ, коли напоD
лоханий людиною або ще чимось
птах зривається з гнізда. Таке гніздо
сіра ворона, яка знаходиться поблиD
зу, помічає відразу. Тож не слід поD
лохати птахів — і сіра ворона не
виявить їхні гнізда.

Закон України «Про тваринний
світ» забороняє знищувати тварин;
у ньому вказується й на можливість
регулювання їхньої чисельності. Та
хіба можна назвати цивілізованою
кампанією те, як написано у статті
«Повітряні пірати», недавно опубліD
кованій у «Лісовому і мисливськоD
му журналі»? Головне управління
мисливського господарства запроD
понувало вести відстріл сірих ворон,
граків, сорок і сойок, та ще й за виD
нагороду у кругленьку суму тим,
хто здобуде спеціально закільцьоD
ваних птахів. До того ж автори
статті говорять про участь у такому
кільцюванні орнітологів Інституту
зоології НАН України. В Центрі кільD
цювання птахів були дуже здивовані,
прочитавши про свою причетність
до цієї кампанії. Крім того, як вкаD
зується в статті, в рамках цієї безD 4499

строкової кампанії оголошено про
винагородження за лапки здобуD
тих воронових птахів. А це нам уже
знайоме, бо близько 50 років тому
винагороду давали за лапки вбитих
хижих птахів, і відомо, чим це оберD
нулося для них,— тепер майже всі
види хижих птахів потрапили у ЧерD
вону книгу України.

Проведення науково необґрунтоD
ваного регулювання чисельності
тварин та ще й у формі масової камD
панії (до того ж зі встановленням
великої винагороди за вбитих воD
ронових птахів у час фінансової
скрути серед великої частини люD
дей, коли спокуса отримати гроші
для існування може виявитися для
багатьох непереборною) — це амоD
рально і не може відповідати вимоD
гам закону.

Коли писалася ця відповідь на
статтю «Повітряні пірати», в ГоловD
ному управлінні мисливського госD
подарства одному з орнітологів поD
яснили, що управління ніколи не
планувало такої антиворонової камD
панії, про яку було повідомлено в
«Лісовому і мисливському журналі».
Таке спростування слід було б шиD
роко оприлюднити в засобах масоD
вої інформації, оскільки вони факD
тично розрекламували початок цієї
кампанії саме під керівництвом ГоD
ловного управління мисливського
господарства.

Акцію проти воронових птахів,
схоже, буде зупинено. Втім не слід
цим надто тішитися, адже бажання
провести подібні кампанії можуть
виникати в декого й у майбутньоD
му. Тому зовсім не зайвою є ця відD
повідь, в якій описані справжні
взаємовідносини різних видів вороD
нових птахів з іншими тваринами.

Геннадій ФЕСЕНКО



СТРАХУЮТЬ
ДОМАШНІХ ТВАРИН

Одна з американських компаній
пропонує послуги зі страхування соD
бак і котів. Компанія обіцяє покриD
вати 80% витрат у разі хвороби або
нещасного випадку з твариною. До
поліса входить покриття витрат на
щеплення, лікування зубів, боротьбу
з паразитами. Під час оформлення

страховки враховують породу, вік тварини та місце проживання. Від цьоD
го залежить щомісячна сума, яку має сплачувати власник.
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ЧІХУАХУА –
РОВЕСНИКИ АЦТЕКІВ

Батьківщиною чіхуахуа вважають
Мексику. Ця порода собак відома з
часів цивілізації ацтеків. В індіD
анських племенах вважали, що маD
ленькі собачки беруть на себе гріD
хи господаря.

Назва походить від мексикансьD
кої провінції Чивава. За легендами,
перше знайомство європейців із
чіхуахуа відбулось під час висадки
Христофора Колумба на Кубі. У
США та Європі породу визнали в ХХ
ст. 1923 року відкрили перший у
США клуб шанувальників цих собак.
У 50Dх роках минулого сторіччя у
Великій Британії вивели чіхуахуа з
довгою шерстю.

ДОЖЕНІ І ВКУСИ
У серпні минулого року у БудапешD
ті (Угорщина) пройшов перший чемD
піонат Європи з догDфрізбі. У прогD
рамі були змагання на дальність
(чим далі собака спіймає диск, тим
більше очок це принесе), на точність
(собака повинен спіймати диск в одD
ній певній зоні), а також вільна проD
грама, в якій учасники показували
різні трюки з фрізбі. У чемпіонаті
взяли участь представники 10 країн.



НАЙКРАЩИЙСОБАКА– ВАШ!

Человек собаке друг,
Это знают все вокруг.
Он не лает, не кусается,
На прохожих не бросается,
И на кошек — ноль внимания.
Вот это воспитание!

Мабуть, переважна більшість власників собак — фанатики. На мій поD
гляд, всі собаки гарні: породисті і дворняжки, пухнасті і лисі, чорні, біD
лі й плямисті. Якось на міжнародній виставці собак, що проходила в КиD
єві, я вирішила дізнатись, яка ж порода найDнайкраща. Думаєте, не знайD
шла відповіді? Знайшла. Прискіпливо допитувала власників про достоїнства
і недоліки їх вихованців. І ось що з’ясувалось.

Недоліків у собак взагалі нема. Це питання викликало подив у власниD
ків і довгі монологи на тему: «Нема поганих собак, є погані господарі».

З’ясувалось, що найбільш компактна і зручна для утримання у сучаD
сній міській квартирі порода — ірландський вовкодав. Для тих, хто не
знає, висота у холці у цього кімнатного пестуна — понад метр, апетит
відповідає розмірам. Найдобріший пес, як переконував мене власник,—
стаффордширський тер’єр (той  самий, побачивши якого, ви переходиD
те на протилежний бік вулиці). Власник повідав, що захищаючи хазяїD
на, пес з’їсть будьDкого. Потім подумав і додав: захищаючи свого собаD
ку, він також з’їсть кого завгодно.

Дізналась, що найкрасивіший, витончений та елегантний представD
ник собачого племені — англійський бульдог (ширший за висоту, ноги
криві, зуби вперед). Не відриваючи погляду від свого улюбленця, власD
ниця вимовила: «Він же просто Аполлон, невже ви не бачите?»

Найласкавішим власник назвав англійського мастіфа, який протягом
розмови дивився на мене з великим апетитом.

Зрозуміло, найніжнішим песиком виявився бультер’єр, що сидів у клітD
ці, яку зламати навряд чи вдалось би слону, і гарчав, наче бенгальський
тигр.

Ідеальною собакою для приміщень, на думку власниці, є пудель.  
Ярослава МЕЖЖЕРІНА 5511



Олеся ПАСЕЧНИК

МОЙ ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ
Стучится дождь, и капелька сползает так медленно по скользкому окну,
Как день минувший тихо догорает, и вечер томно смотрит на луну.

Вот лужи появились на дороге, и я спешу к себе домой.
Где ждет меня, усевшись на пороге, мой серый кот, мой истинный герой.

Как только захожу я в дом любимый, он первый лапу с ходу подает,
Показывает мне, какой он милый, и песенку, мурлыча, мне поет.

Я нежно прикасаюсь к его шерсти, целую в нос и говорю: люблю.
И он мне отвечает, что мы вместе, что он меня, как я его боготворю.

Прекрасное и нежное создание. Любви и нежности полна его душа.
И каждый день он назначает мне свиданье и терпеливо ждет, 

усевшись у окна.
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Унікальну хірургічну операцію провели у маленьD
кій ветлікарні під СанктDПетербургом: майже безD
надійне бездомне кошеня, яке розчавила машиD
на, зібрали буквально із шматочків.

Скалічене кошеня жаліслива перехожа побаD
чила на узбіччі дороги у Гатчині, передмісті
СанктDПетербурга. Підійшла, щоб відсунути поD
далі, аби не побачили діти. І раптом зрозуміла,
що кошеня дихає. Залишити помирати у канаD
ві не змогла: віднесла до найближчої ветлікарD
ні. Думала, врятувати не врятують, так хоч від
страждань позбавлять. Але малюк потрапив до
унікальних рук.

— У двомісячного кошеняти були зламана ниD
жня щелепа, розчавлений таз, кістки розтрощеD
ні, — розповідає ветеринарний лікар Ксенія ФоD
міна.— Але шанс на життя у нього був. Тварина
була ще й виснажена, одразу оперувати її було
не можна. Перші три дні виводили кошеня з шоD
ку, годували через вену.

Через три дні почалась складна операція. МаD
ленькі кісточки збирали заново. Додаткова трудD
ність полягала в тому, що при переломах ветеD
ринари ставлять тваринам пластини, але кошеD
няті треба було рости, і цей варіант не годився.

— Ми застосували остеосинтез, встановили
зовнішній фіксатор,— пояснює лікар.— Якщо поD
яснити простіше, то металеві спиці пропустили
через кістки, а зовні відрізали гострозубцями.
Коли кістки зростаються, фіксатор видаляється,
і у тварини не залишається нічого стороннього.

Лікар скромно замовчує: конструкції вона повD
ністю придумала сама.

Вже через два дні після операції, ще з «апаD
ратом Фоміної» на морді і тілі, малюк почав хоD
дити. Спочатку йому довелось жити з відкритим
ротом. Але з щелепи фіксатор зняли першим.
«Щоб від’їдався»,— пояснює лікар. Зуби кошеD
няті «зліпили» із стоматологічного матеріалу, який
застосовують на пломби для людей.

Зараз як спогад про страшні травми у МурD
ки залишився бритий зад. «Ми так її назвали тоD
му, що вона виявилась дуже ласкавою»,— посміD
хається Ксенія Фоміна. Врятовану Мурку лікар
збирається забрати до себе додому.

Ірина ТУМАКОВА (»Известия»)
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АКУЛІЙ 
ЗАПОВІДНИК
25 вересня 2009 року преD
зидент тихоокеанської ресD
публіки Палау Джонсон ТріD
біонг, виступаючи на відD
критті 64Dї сесії Генеральної
Асамблеї ООН, оголосив про
відкриття заповідника акул і заD
кликав поважати територіальні
води своєї держави.

Республіка Палау, острівна дерD
жава у західній частині Тихого
океану, що займає групу островів
на заході Каролінського архіпеD
лагу. Площа територіальних вод
республіки складає 621,6 тис. км2,
що можна співставити з площею
Франції. Для патрулювання цієї теD
риторії у Палау є тільки один каD
тер. Цим користуються численні
браконьєри, які ведуть незаконD
ний промисел у виключно екоD
номічній зоні республіки. На моD
мент виступу президента респубD
ліки в ООН у водах Палау незаD
конно перебувало близько 70 суD
ден.

МОЛОТ�РИБА ТА ІНШІ
За даними дослідження, замовленого
Міжнародним союзом охорони прироD
ди, 30% акул знаходяться під загрозою
вимирання. За останні 30 років попуD
ляції акул у Світовому океані скоротиD
лися майже на 90% і вже у найближчі
20 років акули можуть зникнути зовсім.

На думку вчених, найбільшої шкоD
ди чисельності акул завдає риболовля:
не тільки скорочується кормова база,
а й самі хижаки часто потрапляють у
сіті. Щорічно з комерційною метою
добувається 73 мільйони акул.

У Китаї дуже популярний суп з плавD
ників акул. Він символізує багатство
і успіх. Найкращий суп виходить з плавD
ників акулDмолотів. Браконьєри повніD
стю або частково вирізають плавники
у спійманої риби, а скалічене тіло виD
кидають за борт. Чисельність молотD
риб скорочується швидше, ніж йде їх
відтворення. Ці риби довго дорослішаD
ють: перше потомство акулаDмолот
може привести у віці 16 років.

Спеціалісти вважають, що дієвим заD
ходом для збереження чисельності
акул буде введення обмежень на проD
мисел. Для деяких видів єдиною надіD
єю на виживання є повна заборона на
їх добування.
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ЩЕ�Е�Е�ЛЕПИ
В університеті Нового Південного

Уельсу (Австралія) були змодельовані
на комп’ютері голови викопної акули меD

галодона (Carcharodon megalodon) та її
найближчої сучасної родички — великої біD

лої акули (Carcharodon carcharias).
З’ясувалось, що щелепи великої білої акули —

найміцніші у сучасному тваринному світі. Сила,
з якою велика біла акула стискає свою пащу, досяD

гає 2 тонн (у тричі більше, ніж у африканського лева).
Керівник групи Стівен Роу припускає, що у крупних коD

саток і крокодилів сила стискання щелеп може бути більшою,
але це питання вимагає вивчення.

Викопна акула мегалодон, що вимерла 1,5 млн років
тому, була 15—18 м довжиною і важила до

110 тонн (30 білих акул). За розрахунками,
сила укусу мегалодона була в 6—10 раD

зів більшою, ніж у нашої сучасниці.
Це були одні з найбільш страхітD

ливих щелеп в історії тваринD
ного світу.

Життя слонової акули (Cetorhinus
maximus) розділене на «темні»
і «світлі» періоди. «Темний» період
акули проводять у водах континенD
тального шельфу Австралії і Нової
Зеландії, на глибині 200—500 метрів.
У віці 3—4 років вони вирушають
на мілководдя, у затоки і естуарії,
де на глибині 3—6 м протягом кільD

кох тижнів самиця відкладає ікру.
Через 6—8 місяців з ікринок з’явD
ляються маленькі акули. Вони залиD
шають мілководдя і йдуть на глиD
бину.

Група біологів з Лондонського
інституту офтальмології та ІнституD
ту молекулярної та кліткової біолоD
гії (Сінгапур) під керівництвом

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ НЕ ПОТРІБНІ?
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професора Давида Ханта досліджуD
вала зір цього виду акул і з’ясуваD
ла, що з усіх видів акул тільки слоD
нові бачать світ у кольорі!

Зовсім недавно було завершено
проект з розшифрування геному
слонових акул. За словами профеD
сора Ханта, це перший представник
класу хрящових риб, геном якого
повністю розшифровано.

Вчені виявили гени, що кодують
пігменти світлочуттєвих рецепторів
ока слонової акули. До таких рецепD
торів ока відносяться палички і колD
бочки. Палички мають один пігмент,
що реагує на світло малої інтенсивD
ності, і колір не сприймають.

У тварин, які мають кольоровий
зір, колбочки містять три типи пігD
ментів. Кожний тип відповідає за
сприйняття кольору в певній частиD
ні спектру видимого світла. ПігменD
ти типу S чутливі до короткохвильоD
вої частини спектру (фіолетовоD

синя область), пігменти типу М —
до середньохвильової (зеленоDжовD
та область), пігменти типу L — до
довгохвильової (жовтоDчервона обD
ласть).

У слонових акул були виділені
3 гени, що кодують пігменти, чутлиD
ві до середньохвильової, і 2 гени,
які кодують пігменти, чутливі до довD
гохвильової частини спектру. Гени,
які кодують пігменти, чутливі до коD
роткохвильової частини спектру,
не виявлені. Тобто, фіолетовоDсині
кольори очі слонових акул не
сприймають.

Слонові акули з’являються у світ,
повний фарб, але більшу частину
свого життя вони проводять на глиD
бині, де ніщо не «ріже» очей. ЕвоD
люція дала цим акулам унікальний
зір, що придатний до обох світів.
Можна сказати, що слонові акули наD
роджуються зі сонцезахисними окуD
лярами на очах!



Жила матиDЗемля. . . БуD
ла вона абсолютно здоD

ровою планетою, з велиD
кими запасами нафти, гаD

зу, золота, вугілля. І мала
вона чудову донькуDприроду з її моD
гутніми лісами, гордими горами,
безмежними степами, бурхливими
річками, неозорими морями й океаD
нами. З чарівним сонцем, місяцем,
з білим сяйвом Чумацького шляху та
міріадами зірок.

Природа.. . Велике творіння Боже,
колиска людства, втілення краси
і добра. Вона дивує нас багатством
видів, форм, барв, незвичайними
плодами, чарує неповторною красою,
нерозгаданими таємницями та дарує
різноманітні сюрпризи. Ось зацвіли
кущі бузини, ліщини, шипшини, а яка
галявина ромашок, ніби сніг, між зеD
леним листям. Далі — адоніс. А між
росянистою травичкою видніються
червоненькі ягідки суниць. Біля трухD
лявих пеньків, вкритих мохом, зібраD
лись різноманітні жучки: сонечко,
світлячки, гробарики. А які могутні
дуби, тендітні берізки, величні сосни
й ялини. Одне слово, рай як для люD
дей, так і звірів. Та все то було.. .

На галявині чебрецю, схожій на
килим, зібрались на нараду звірі
і уважно слухають промову зайчика:

— Любі друзі, я повинен заявити,
що з кожним роком ми втрачаємо
багато рослин і тварин. Це тому, що
наша планета захворіла. Даються
взнаки парниковий ефект, зростанD
ня озонової  діри, збільшення токсичD
них відходів, деградація ґрунтів, ЧорD
ного та Азовського морів, цвітіння
водосховищ, випадання кислотних
дощів. А яким повітрям ми дихаємо?

З домішками мазуту, пестицидів. Ще
я дуже стурбований страшенним
вирубуванням лісів, зростанням зваD
лищ сміття, забрудненням джерел пиD
тної води. А Чорнобиль! Це взагалі
глобальна катастрофа, яка забирає
здоров’я людей, тварин. Я бачив,
якими спотвореними народжуються
птахи, тварини, як вони хворіють.

Звірі засумували.
— Не сумуйте! Давайте звернімось

до людей, може, вони нас почують,
зрозуміють, що своїми діями вони
перетворюють природу на кошмар.
Люди, схаменіться, подумайте, як
оздоровити нашу годувальницюD
Землю. Пам'ятайте, що при співпраD
ці з природою треба враховувати її
закони і знати: всі істоти на землі
такі ж рівноправні члени біосфери,
як і людина.

Учні Градизької гімназії ім. О. І. БіD
лаша Глобинського району вирішиD
ли допомогти довкіллю, висаджуючи
кущі, квіти, дерева. Пам’ятаємо приD
слів’я: «Той, хто рубає дерево, кущ,
тому що йому подобається рубати,
вкорочує власне життя». У скрутний
час допомагаємо птахам, звірям. Не
спалюємо листя, а складаємо його
на перегній і ним удобрюємо земельD
ні ділянки. Навколо гімназії буяють
квіти, доріжки розчищені.

Хотілося б, щоб молоді люди паD
м’ятали слова римського мислителя
Сенеки, сказані ще в I ст. н. е.: «Жити
щасливо і жити у злагоді з прироD
дою — одне й те саме!»

Олена ЗЕЛЕНСЬКА, Юлія ШУЛЬГА,
учениці Градизької гімназії

Глобинського району
Полтавської обл.
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отримав свою назву від англ. Large
Hadron Collider (LHC або ВАК). ВеD
ликий адронний колайдер — це
прискорювач заряджених часток
на зустрічних пучках, призначений
для розгону протонів і важких іонів
та вивчення продуктів їх зіткнень.
Колайдер побудовано в науковоD
дослідному центрі Європейської
ради ядерних досліджень (фр. ConD
seil Europeen pour la Recherche NucD
leaire, CERN), на кордоні ШвейцаD
рії та Франції, неподалік від ЖенеD
ви. За станом на 2009 рік ВАК є
найкрупнішою експериментальною
установкою в світі.

«Великим» ВАК названий через
його розміри: довжина основного
кільця прискорювача становить
26659 м; «адронним» — через те, що
він прискорює адрони, тобто частки,
що складаються з кварків; «колайD
дером» (англ. collide — стикатися) —
через те, що пучки часток прискоD
рюються в протилежних напрямках
і стикаються в спеціальних місцях.

На початку XX століття у фізиці

з’явилися дві базові теорії — загальD
на теорія відносності Альберта ЕйнD
штейна, яка описує Всесвіт на макD
рорівні, і квантова теорія поля, яка
описує Всесвіт на мікрорівні. ПробD
лема в тому, що ці теорії несумісні
одна з одною. Наприклад, для адекD
ватного опису того, що відбувається
в чорних дірках, потрібні обидві
теорії, а вони вступають у протиD
річчя. Ейнштейн багато років намаD
гався розробити єдину теорію поля,
проте безуспішно, оскільки ігноруD
вав квантову механіку. Наприкінці
1960Dх фізикам вдалося розробити
Стандартну модель, яка об’єднує
три з чотирьох фундаментальних
взаємодій — сильна, слабка і електD
ромагнітна. Гравітаційну взаємоD
дію, як і раніше, описують в терміD
нах теорії відносності. 

Таким чином, нині фундаменD
тальні взаємодії описуються двома
загальноприйнятими теоріями. Їх
об’єднання доки досягти не вдалося
ізDза труднощів створення теорії
квантової гравітації. Для подальшоD
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го об’єднання фундаментальних
взаємодій в одній теорії використоD
вуються різні підходи: теорія струн,
теорія супергравітації, петлева кванD
това гравітація та інші. Деякі з них
мають внутрішні проблеми, і жодна
з них не має експериментального
підтвердження. Проблема в тому, що
для проведення відповідних експеD
риментів потрібні енергії, недосяжD
ні на сучасних прискорювачах заD
ряджених часток.

ВАК дозволить зробити експериD
менти, які раніше було неможливо
провести і, ймовірно, підтвердить
або спростує частину цих теорій.
Так, існує цілий спектр фізичних
теорій, які передбачають існування
«суперсиметрії» — наприклад, теорія
струн, яку інколи називають теорією
суперструн саме через те, що без
суперсиметрії вона втрачає фізичD
ний сенс. Підтвердження існування
суперсиметрії, таким чином, буде
непрямим підтвердженням істинD
ності цих теорій.

ТопDкварк — найважчий кварк і,
більше того, це найважча з відD
критих досі елементарних часток.
Через свою велику масу топDкварк
спостерігався лише на одному приD
скорювачі — «Теватроні», на інших
прискорювачах просто не вистачаD
ло енергії для його народження.
Крім того, топDкварки цікавлять фіD
зиків не лише самі по собі, але і як
«робочий інструмент» для вивченD
ня так званого «хіггсовського боD
зона». 

Однією з основних цілей проекD
ту є експериментальний доказ існуD
вання «бозона Хіггса» — частки,
передбаченої шотландським фізиD
ком Пітером Хіггсом в 1960 році.
Насправді фізиків цікавить не стільD
ки сам хіггсовський бозон, скільки
хіггсовський механізм порушення

симетрії електрослабкої взаємодії.
Саме вивчення цього механізму,
можливо, наштовхне фізиків на
нову теорію світу.

Очікується, що в прискорювачі
в режимі ядерних зіткнень відбуваD
тимуться не лише протонні зіткненD
ня, але і зіткнення ядер свинцю. При
непружному зіткненні двох ядер
на ультрарелятивістських швидкоD
стях на короткий час утворюється
і потім розпадається щільна і дуже
гаряча грудка ядерної речовини.
Розуміння явищ (перехід речовини
в стан кваркDглюонної плазми та її
охолодження), що відбуваються при
цьому, потрібне для побудови досD
коналішої теорії сильних взаємодій,
яка виявиться корисною як для
ядерної фізики, так і для астрофіD
зики.

Першим значним науковим доD
сягненням експериментів на ВАК
може стати доказ або спростування
«суперсиметрії» — теорії, що свідD
чить, що будьDяка елементарна частD
ка має набагато важчого партнера,
або «суперчастку». Протони електD
рично заряджені, тому ультрареляD
тивістський протон породжує хмаD
ру майже реальних фотонів, що 5599
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летять поряд з протоном. Цей потік
фотонів стає ще сильнішим в режиD
мі ядерних зіткнень, через великий
електричний заряд ядра. 

Теоретики наприкінці XX столітD
тя висунули величезну кількість
незвичайних ідей відносно будови
світу, які всі разом називаються
«Екзотичними моделями». Сюди наD
лежать теорії з сильною гравітацією,
моделі з великою кількістю простоD
рових вимірів, моделі з новими тиD
пами взаємодії тощо. Річ у тім, що
накопичених експериментальних
даних виявляється все ще недостатD
ньо для створення єдиної теорії.
Оскільки в цих теоріях можна зроD
бити конкретні передбачення ВАК,
експериментатори планують переD
віряти передбачення і шукати сліди
тих або інших теорій в своїх даних.
Очікується, що результати, отримані
на прискорювачі, зможуть обмежити
фантазію теоретиків, закривши деякі
із запропонованих конструкцій.

Також очікується виявлення фіD
зичних явищ поза рамками СтанD
дартної Моделі. Планується досліD
дження властивостей W і ZDбозонів,

ядерних взаємодій за надвисоких
енергій, процесів народження і розD
паду важких кварків.

У прискорювачі передбачається
зіштовхувати протони з сумарною
енергією 14 ТЕВ (тобто 14 тераелектD
ронвольт або 14 · 1012 електронD
вольт) у системі центру мас налітаюD
чих часток, а також ядра свинцю з
енергією 5,5 ГЕВ (5,5 · 109 електронD
вольт) на кожну пару нуклонів, що
стикаються. Таким чином, ВАК буD
де найенергійнішим прискорюваD
чем елементарних часток у світі, на
порядок перевершуючи по енергії
своїх найближчих конкурентів —
протонDантипротонний колайдер
«Теватрон», який в даний час працD
ює в Національній прискорювальD
ній лабораторії ім. Енріко Фермі
(США), і релятивістський колайдер
важких іонів, що працює в БрукхейD
венській лабораторії (США). ПрискоD
рювач розташований в тому ж туD
нелі, який раніше займав Великий
позитронний колайдер. Тунель з
довжиною кола 26,7 км. прокладеD
ний під землею на території ФранD
ції і Швейцарії. Глибина залягання

6600

Прискорюване кільце ВАК (окружність великого діаметру) 
порівняно із злетно'посадочною смугою 
Женевського аеропорту довжиною 4 км.



тунелю — від 50 до 175 метрів,
причому кільце тунелю нахилене
приблизно на 1,4% відносно поверхD
ні землі. Для утримання і корекції
протонних пучків використовуютьD
ся 1624 надпровідних магніти, заD
гальна довжина яких перевищує 22
км. Останній з них був встановлеD
ний в тунелі 27 листопада 2006 роD
ку. Магніти працюватимуть при темD
пературі 1,9 K (–271 °C), що трохи
нижче за температуру переходу геD
лію в надплинний стан. БудівницD
тво спеціальної криогенної лінії
для охолоджування магнітів закінD
чене 19 листопада 2006 року.

11 серпня 2008 року успішно заD
вершена перша частина попередніх
випробувань. Під час випробувань
пучок заряджених часток пройшов
трохи більше трьох кілометрів по
одному з кілець ВАК. В результаті
випробувань удалося оптимізувати
роботу системи. 24 серпня здійснеD
но другий етап випробувань. 10 веD
ресня відбувся офіційний запуск коD
лайдера. 

19 вересня, о 14.05 за московD
ським часом, в ході тестів магнітної
системи стався інцидент, в резульD
таті якого ВАК вийшов з ладу. Згідно
даним попереднього розслідуванD
ня, один з електричних контактів між
надпровідними магнітами розплаD
вився під дією електричної дуги, що
виникла через збільшення сили струD
му, яка пробила ізоляцію гелієвої сиD
стеми охолоджування (криогенної
системи), що привело до викиду
близько 6 тонн рідкого гелію в туD
нель і, як наслідок, різкого зростанD
ня температури. Для відновлення
криогенної системи потрібно буде
повернути цю ділянку прискорюваD
ча до кімнатної температури, а піD
сля ремонту — охолодити його зноD
ву до робочої температури.

Головний пункт затвердженого
плану: ВАК працюватиме безперерD
вно аж до осені 2010 року, у тому
числі й протягом зими. У 2010 році
також можливе виділення часу і для
експериментів по зіткненню ядер. 

Деякі фахівці і представники
громадськості висловлюють побоюD
вання, що існує вірогідність вихоD
ду експериментів, що проводяться
в колайдері, зDпід контролю і розвитD
ку ланцюгової реакції, яка за певних
умов теоретично може знищити
всю планету. Через подібні настрої
ВАК інколи розшифровують як Last
Hadron Collider (Останній Адронний
Колайдер).

У зв’язку з цим найчастіше згаD
дується теоретична можливість
появи в колайдері мікроскопічних
чорних дірок, а також теоретична
можливість утворення згустків антиD
матерії і магнітних монополів з поD
дальшою ланцюговою реакцією
захвату довколишньої матерії.

Вказані теоретичні можливості
були розглянуті спеціальною групою
CERN, що підготувала відповідну
доповідь, в якій всі подібні побоюD
вання визнаються необґрунтоваD
ними. 

Як основні аргументи на користь
необґрунтованості катастрофічних
сценаріїв наводяться посилання на
те, що Земля, Місяць й інші планеD
ти постійно бомбардуються потоD
ками космічних часток з набагато
вищими енергіями. Згадується також
успішна робота раніше введених у
дію прискорювачів, включаючи реD
лятивістський колайдер важких іонів
RHIC в Брукхейвені. Можливість
утворення мікроскопічних чорних
дір не заперечується фахівцями
CERN, проте при цьому заявляєтьD
ся, що в нашому тривимірному проD
сторі такі об’єкти можуть виникати 6611



лише при енергіях, на 16 порядків
вищих. Проте, навіть якщо чорні дірD
ки виникатимуть при зіткненні часD
ток у ВАК, передбачається, що вони
будуть надзвичайно нестійкими
і практично миттєво випаровуватиD
муться у вигляді звичайних часток.

Прискорювач призначений для
зіштовхування таких часток, як адроD
ни і атомарні ядра. Проте, існують
природні джерела часток, швидкість
і енергія яких значно вища, ніж в коD
лайдері. Такі природні частки вияD
вляють у космічних променях. ПоD
верхня планети Земля частково заD
хищена від цих променів, але,
проходячи через атмосферу, частки
космічних променів стикаються
з атомами і молекулами повітря.
В результаті цих природних зіткнень
в атмосфері Землі народжується безD
ліч стабільних і нестабільних часток.
Тож, на планеті вже протягом баD
гатьох мільйонів років присутній
природний радіаційний фон. Те ж
саме відбуватиметься і у ВАК, проте
з меншими швидкостями і енергіяD
ми, і в набагато меншій кількості.

Якщо чорні дірки можуть виниD
кати в ході зіткнення елементарних
часток, вони також і розпадатимутьD
ся на елементарні частки. Далі, якби
гіпотеза існування стабільних
чорних мікродірок була вірна, то воD
ни б утворювалися у великих кільD
костях в результаті бомбардування
Землі космічними елементарними
частками. Але більша частина висоD
коенергетичних елементарних часD
ток, що прилітають з космосу, мають
електричний заряд, тому частина
чорних дір були б електрично заряD
джені. Ці заряджені чорні дірки заD
хоплювалися б магнітним полем ЗемD
лі і, якби вони були насправді неD
безпечні, давно зруйнували б Землю. 

За інформацією міжнародного

видання New Scientist, професор,
доктор фізикоDматематичних наук
Ірина Ареф’єва і членDкореспондент
РАН, доктор фізикоDматематичних
наук Ігор Воловіч вважають, що
цей експеримент може привести до
створення машини часу. Вони вваD
жають, що протонні зіткнення моD
жуть породити просторовоDчасові
«кротові нори». 

Ще декілька цікавих фактів. Існує
музична група Les Horribles CernetD
tes (LHC, та ж абревіатура, що і в
ВАК). Перша пісня цього колектиD
ву «Collider» була присвячена парубD
кові, який забув про свою дівчину,
будучи зосередженим створенням
колайдера. 

У науковоDфантастичному телеD
серіалі Лексс (The Lexx, показ старD
тував у квітні 1997 року) в четверD
тому сезоні головні герої опиняютьD
ся на Землі. Виявляється, що Земля
належить до планет «типу 13» на
останній стадії розвитку. Планети
«типа 13» завжди знищують себе саD
мі, в результаті невдалого досвіду на
надпотужному прискорювачі елеD
ментарних часток, при цьому стиD
скуючись до розмірів горошини.
Зрештою, Земля була знищена. 

У шостій серії тринадцятого сеD
зону мультсеріалу «Південний Парк»
за допомогою магніту з Великого
адронного колайдера була досягнуD
та надсвітова швидкість. 

У фільмі «Ангели і демони» антиD
речовина з ВАК була вкрадена, і виD
крадачі хотіли висадити за його доD
помогою Ватикан. 

У фільмі «Кінець світу» останньою
з чотирьох найбільш вірогідних
сценаріїв апокаліпсису була аварія
при запуску новітнього прискорюD
вача елементарних часток, що призD
водить до утворення чорної дірки.

Підготував Віктор АДРІАНОВ 6622
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Найкращі «народні цілителі» — тваD
рини. До цього сенсаційного висновD
ку дійшли вчені. Причому лікують
брати наші менші не тільки продукD
том матеріальним — медом, пантами,
отрутою тощо,— а й енергією своєї
душі.

Собаки лікують аритмію, виразD
ку, хронічний бронхіт, серцеву недоD
статність, остеохондроз хребта, доD
помагають під час передінфарктного
стану.

Канарки, хвилясті папужки та
інші домашні пташки врятують від
невралгії, депресій, мігрені, нейроD
дерміту.

Хом’яки, миші, кролі — кращі
друзі для тих, хто страждає на хвоD
роби суглобів.

Коні допоможуть при захворюD
ваннях опірноDрухового апарату
(у тому числі ДЦП), атеросклерозі,
поліомієліті, сколіозі, ожирінні. Крім
того, кінь — чудовий помічник при
налагодженні взаємин з аутичною
дитиною, адже вчить її стосункам
із зовнішнім світом, пробуджує заD
цікавленість до оточуючих.

Дельфіни також прекрасно ладять
з аутичними дітьми, допомагають
зняти м’язову і психоемоційну наD
пругу.

Безхребетних не завжди доцільно

тримати у домашніх умовах. Але
спостереження за ними у зоопарD
ках приводить у рівновагу нервову
систему.

Акваріумні рибки також лікарі.
Спостереження за життям в акваріуD
мі знімає стрес. А вода в акваріумі
зволожує повітря і поліпшує умови
життя, що особливо корисно астмаD
тикам і людям, які страждають на
часті респіраторні захворювання.

Кращий у природі лікар — доD
машня кішка. Особливо це стосуєD
ться чорних гладкошерстих котів.
Вся котяча суть «підпорядкована» ліD
куванню. Наприклад, муркотіння —
це набір коливань певних частот, що
впливають на активізацію захисних
сил організму. Це допомагає зрощенD
ню зламаних кісток, підвищує імуніD
тет. Кішка — єдина у світі тварина,
яка полюбляє спілкування із старими
і хворими, які перенесли інфаркт або
інсульт, паралізованими. Кішки саD
мі підставляють свою пухнасту шкірD
ку під руки, що втратили чутливість,
вилизують їх. Крім того, кішки преD
красно знижують кров’яний тиск,
знімають стреси, допомагають при
депресіях, неврастенії, навіть зменD
шують ломку у наркоманів. Хазяї
кішок живуть у середньому на 4—5
років довше, ніж ті, хто їх не має.
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ІСТОРІЯ
РОЗВИТКУ

НАРОДНОЇ
МЕДИЦИНИ

Мета вечора: Дати поняття «фітотераD
пія». Ознайомити дітей з історією розD
витку фітотерапії від Гіппократа, ГалеD
на до наших днів. Вказати на цікаві траD
диції у використанні лікарських рослин
у слов’янських народів, козаків. ПознаD
йомити з вітчизняними фітотерапевD
тами.

Методичні рекомендації
Дати поняття «фітотерапія»: фіто — рослина, терапія — лікування. ЛіD
кування хвороб рослинними препаратами.

Питання ведучого до дітей: 
Хто у вас в родині краще знається на лікарських
рослинах?
Які лікарські рослини ви збирали влітку?
Які лікарські рослини використовуються у вашій
родині?
Звідки ви знаєте лікарські рослини?

Назвіть 3 лікарські рослини, які використову'
ються:
❈ при застуді;
❈ при хворобі серця;
❈ при пораненні в поході;
❈ для миття волосся;
❈ для лікування шкіри.
Де всі ці рослини взяти?

Показ деяких лікарських рослин з питаннями: 
Назвіть рослину. Для чого вона використовується?
Звідки людство почало знатися на лікарських
рослинах?
Де росте, де ви збирали рослини?
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❁ Знання тварин про лікарські рослини.
❁ Знання перших людей. Перші люди керувались теж тваринними інD
стинктами та з часом почали збирати, сушити, вивчати помічені цілюD
щі властивості трав.
❁ Перші невідомі лікарі в історії.
❁ Історія розвитку фітотерапії. Розвиток знань древньої людини про влаD
стивості рослин.
❁ Лікарі Древньої Греції, Китаю, Індії.
❁ Римські вчені лікарі.
❁ Фітотерапія Русі. У стародавній Русі і пізніше в Росії лікування травами
було дуже поширене. Населення використовувало як місцеві дикорослі
рослини, так і ті, що завозились з інших країн.

З історії знаємо що ще в ХI столітті при КиєвоDПечерському монастирі
було засновано «Больничний монастыр». У Переяславі, Чернігові, Галичі
створюються лікарні для простого люду. Поширювалися травники, лікарD
ські порадники. Онука Володимира Мономаха — Євпраксія МстиславівD
на — була теж знавцем лікарських трав. За її сердечність, вміння успішно
лікувати хворих і поранених народ дав їй ім’я Добродія. Любов до лікарD
ських трав не згасла в неї і тоді, коли доля розлучила її з рідною землею.
Будучи дружиною імператора Візантії, вона вивчала твори видатних меD
диків Гіппократа та Галена. Багаторічний досвід роботи з лікарськими
рослинами знайшов відображення в лікарському пораднику — науковоD
медичному трактаті «Алімма» («Мазі»), в якому вона розповіла про лікуD
вання багатьох хвороб. Цей порадник обійшов багато країн світу і довгий
час був настільною книгою лікарів. Найдавніший древньоруський лікарD
ський посібник, єдиний у світі, зберігся до наших днів у бібліотеці ЛоренD
цо Медичі у Флоренції.

Розвиток знань про лікарські рослини.
У першій половині ІІ ст. з’являється писменість у Київській Русі, відомоD
сті про лікарські трави закріплюються письмово. В середині XV ст. на
Русі — в Києві аптекарське діло стало професійним заняттям.

Перша в Росії аптека заснована в 1581 р. В 1588 р. вийшла книга «ТравD
ник тамошних и здешних зелий». В 1706 р. засновано в Москві «аптеD
карский огород» — це перший ботанічний сад.

✧ Фітотерапія України: історія Запорозької Січі, вмінD
ня лікуватися травами. Козацькі традиції (мазі, наD
стоянки, бальзами).
✧ Народні традиції Галичини — показ фотографій
перших аптек Львова. Фармакологічні поля.
✧ Видатні вчені — Г. Котермак з Дрогобича (що на
Прикарпатті) та Г. Скорина з м. Полоцька — у своїй
практиці також використовували лікарські рослиD
ни. Про них згадується у багатьох рукописних і друD
кованих виданнях, зокрема у лікарському пораднику,
випущеному у Кракові 1534 р. Г. Котермак
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✧ Рослини з Червоної книги СлобожанщиD
ни, Харківщини, України.

Ігрова хвилинка
По запаху визначити лікарські рослини (роD
машка, котовник, душиця, липа, чабрець).
Доторкнувшись визначити лікарську рослиD
ну (сосна, кропива, яблуко, виноград, хміль).
Показати людину з хворим: горлом, серцем,
вухом, зубом, попереком, коліном.
Як ви впізнали хворобу, яку допомогу можна
надати?
Як транспортувати хворого (хворе коліно,
хвора спина)?

Весела лікарська абетка
Діти по черзі називають слова — назви лікарських рослин по літерах
абетки (ананас — рослина, сік якої приймають для схуднення; апельсин —
вітамінна рослина; банан — рослина для дієтичного харчування, багата
на крохмаль; буряк столовий червоний — зменшує кров’яний тиск; воD
лошки — промивають очі).

Любов СТАРКО,
Харківський обласний Палац

дитячої та юнацької творчості

Г. Скорина
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— Лікарю, а ви впевнені, що коли
я їстиму багато моркви, то у мене
поліпшиться зір?
— Безперечно! Ви колиDнебудь баD
чили зайця в окулярах?

* * *Лікар пацієнту:
— Запам’ятайте, що глибоке диханD
ня знищує мікробів.
— Я вам вірю. Але як їх примусити
глибоко дихати?

* * *Чоловік скаржиться приятелю на
безсоння.
— А ти пробував рахувати про себе
овець?
— Пробував, не допомагає!
— Тоді нехай кожна вівця розповість
тобі свою біографію.

* * *Лев, цар звірів, зібрав усіх на галяD
вині і сказав:
— Красиві — ліворуч, розумні — праD
воруч.

Мавпа кидається то туди, то сюди.
Лев їй каже:
— Ти що, мавпа, не можеш ніяк виD
значитися?
— Ну, не можу ж я розірватися!

* * *— Алло, це у вас я купив суперD
пилосос?
— Так, ми продаємо пилососи. Але
вас погано чути, говоріть голосніше,
які проблеми?
— Голосніше не можу, мене втягнуD
ло у сміттєзбирач.

* * *Висять летючі миші, сплять. Раптом
прилітає ще одна і сідає догори гоD
ловою. Одна миша питає сусідку:
— Що це з нею?
— А, мабуть, знепритомніла.

* * *Повзуть два равлики, один з панциD
рем, другий — без.
— А чому ти без панциря?
— Та я з дому пішов!
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Блакитний місяць прикрасив голову
жінки. Парусник палінур присів меD
ні на плече.. . Читач спитає: «Що це?»
Просто ми були на виставці живих
екзотичних метеликів. Жінка — у
Бруксайдіських садах (парк МонтD
гомері, штат Іллінойс, США), а я —
у Національному ботанічному саду
ім. М. М. Гришка. Блакитний міD
сяць — це Hipolimnas bolina, що живе
в Індії, на ШріDЛанці, Філіппінах, в
Австралії. Парусник палінур — це Pa�
pilio palinurus, який зустрічається
в Малайзії, на Філіппінах, Суматрі.

Ніхто на відправляв спеціальні
експедиції, щоб доставити саме цих
метеликів на виставки. Метелики,
що літають у павільйонах, з’явились
з лялечок, вирощених у розплідниD
ках. На виставках спеціально обладD

нано місце для лялечок. Якщо поD
щастить матимете кілька годин вільD
ного часу, зможете спостерігати виD
хід метелика.

Годують метеликів квітковим некD
таром, цукровим сиропом і підгниD
лими фруктами. Тривалість життя
метелика — 2—3 тижні.

Метелики, що живуть у помірному
кліматі, програють за розміром і заD
барвленням своїм родичам з тропіD
ків і субтропіків. Подивитись на півD
денних красунь тепер можна, не відD
ходячи далеко від дому і не побоюD
ючись змій, крокодилів, отруйних
комах та іншої тропічної 
«радості». 

Єлизавета ЯКУБЕНКО

1 Attacus atlas (Павичоочка атлас). Розповсю�
дження — від Індії, Індонезії і Малайзії до Китаю.
Відомо багато підвидів. Метелик імператор, якого
вважають найкрупнішим у світі, має крила у розмаху
понад 32 см. Химерно вигнутий край переднього крила
за формою і забарвленням імітує зміїну голову. Це відлякує багатьох
комахоїдних тварин.

2 Hypolimnas bolina (Блакитний місяць). Метелик розповсюджений
в Індії, Пакистані, Південно�Східній Азії та Австралії. У самців білі плями
на крилах від променів сонця набувають фіолетового відблиску. Розмах
крил — 6—7 см.

3 Morpho peleides (Морфо пелеїда). Oдин із скарбів фауни Мексики,
Центральної Америки, Колумбії і Венесуели. Крила метеликів знизу корич�
неві, з очками, зверху у самок коричневі, а у самців сині, з темною каймою
по краях. У одних підвидів переливається вузька смуга, в інших вся верхня
поверхня крил. Самці одразу привертають увагу, коли з’являються на  узліссі і по
берегах річок. Метелики їдять сік перезрілих плодів і уражених дерев. Розмах
крил — 16 см.

4 Cethosia biblіs (Цетозія бібліс). Ця німфаліда поширена в Індії, Пакиста�
ні, Бірмі, Малайзії, Індонезії і на Філіппінах. У стані спокою метелик складає
крила вертикально; тоді помітні смуги, ніби виписані арабською в’яззю. Тому
метелика і назвали бібліс, що у перекладі означає «книга». Розмах крил — 6 см.

5 Papilio palinurus (Парусник палінур) поширений у Бірмі, Малайзії, Індоне�
зії і на Філіппінах. Це один з небагатьох денних метеликів, забарвлених у зелений
колір. Завдяки цьому його важко помітити серед зелені. У Малайзії перебуває під
загрозою зникнення. Розмах крил — 12 см. Політ рішучий і швидкий.

Ц
Е

Й
 
П

Р
Е

К
Р
А

С
Н

И
Й

 
С

В
ІТ

6688

КРИЛА ФАНТАЗІЇ

1 



2

3

4

5

ФОТО: ЄВГЕН СОКОЛОВ




