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



НАВЧАЛЬНА
ПРЕЛЮДІЯ

ВЕРЕСНЯ

Минув вересень, перший місяць но-
вого навчального року. Місяць хви-
лювань та сподівань, радостей, а часом
прикростей. Нічого не вдієш, таке

життя. Для малих школярів це перший
крок до знань, для старших учнів та ви-

хованців позашкільних навчальних закладів —
наступний етап пізнання, підготовки до само-
стійного життя та самовизначення.

Особливо хочемо зауважити, що позашкільні
заклади — це доступні освітянські установи, які
гостинно запрошують усіх, хто хоче здобути
додаткову освіту, забезпечують потреби юнацтва
у самореалізації, змістовному дозвіллі, створюють
умови для розвитку природних нахилів та інте-
ресів.

Редакційна колегія журналу, педагогіч-
ний колектив Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської
молоді вітають своїх читачів із
початком нового навчального
року!

Бажаємо успіхів у складній,
але цікавій справі пізнання
та відкриття нового, у під-
готовці до непростого до-
рослого життя.

У добру путь, шановні
наші читачі!
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Жур нал мож на
пе ред пла ти ти,

прид ба ти:
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Сьогодні людство особливо занепо -
коєне станом навколишнього сере-
довища. Коли мова заходить про
екологічні проблеми, то, по суті, за -
звичай мають на увазі проблеми
ста ну довкілля. З розвитком науко-
во-технічного прогресу людина до-
сягла значних результатів у викорис -
танні природних ресурсів для забез -
печення себе не тільки найважливі -
шими речами для виживання, а й для
створення комфорту, відпочинку то -
що. Однак відновні властивос ті біо-
сфери не є безмежними. Одним із
най складніших питань, які потре-
бують вирішення вже у найближчому
майбутньому, є проблема недостачі
ресурсів. 

Отже, недоліками сучасної енер-
гетичної галузі з точки зору екології,
з одного боку, є забруднення навко -
лишнього середовища вже існуючи-
ми енергетичними станціями, з ін-
шого — використання невідновлю-
ваних енергетичних джерел, що в
майбутньому може призвести до
енергетичної кризи.

За підрахунками геологів запасів
нафти на планеті, за умов, що нові
родовища відкриті не будуть, а темпи
видобутку цього ресурсу залишаться
на сучасному рівні, вистачить від
40 до 60 років. Щодо природного
газу — то вважають, що запаси газу
складають близько 173 трильйонів м3,
але, вра ховуючи високу ймовірність
відкриття нових родовищ, можна
вважати, що всього об’єм газу досягає
300 трильйонів м3 — такої кількості
вистачить приблизно на 65 ро ків.

Спалювання палива дає 90% енер -
гії в світі, але при цьому у повітря
викидається велика кількість шкід-
ливих для природи та здоров’я лю-
дини речовин. Вміст СО2 у повітрі
щорічно зростає на 0,5%, а за останні
150 років він зріс на 25%, причому
на 12% — лише за останні 30 років.
Найбільшої шкоди навколишньому
середовищу завдають теплові елект -
ро  станції, які працюють на вугіллі.
Во ни становлять 75% усіх ТЕЦ та на
їх частку припадає третина всіх ви-
кидів СО2. При цьому ТЕС, яка пра-
цює на вугіллі, викидає в атмосферу
більше радіоактивних речовин, ніж
АЕС такої самої потужності. 

Визнання наявності такої проб -
леми дає можливість передбачити
майбутнє розвитку енергетичної
галузі. Очевид ним є необхідність
та нагальність пошуку нових аль-
тернативних джерел енергії. 

Під поняттям «альтернативна
енер гетика» розуміють отримання
енергії не з традиційних її джерел
(вугілля, нафта, сланці, газ), а від
Сонця, з геотермальних джерел шля -
 хом використання різниці темпера -
тур, вітру чи будь-яким іншим шля-
хом. Дослідження та експеримен-
тальне використання альтернатив-
них джерел енергії ведеться вже
давно, проте найпоширенішими на
даний час є вітрові електростанції,
сонячні батареї, енергія припливів
та відпливів, геотермальна енергія,
а також використання біопалива.
Але не дивлячись на таку велику
кількість альтернатив і, на перший
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НАУ КО ВОХУ ДОЖ НІЙ ЖУР НАЛ
ДЛЯ ДІ ТЕЙ ТА ЮН АЦ ТВА

Ви хо дить з 1995 р.

ЧИ ТАЙ ТЕ В НО МЕ РІ:

  1     Навчальна прелюдія вересня

 3     К. СЕРЕДНИЦЬКА Альтернативна
енергетика

6     Т. ІЩЕНКО Проблеми сім’ї Луцьких

  8     Про що я думаю в тиші

11    З. БЕРЕСТ Національний природничий
парк «Голосіївський». Екологічна стежка
«Дідорівка»

20   О. ІЛЬЧЕНКО Кобзареве дерево

22   А. ЗЕНЮК Баобаб

24   Г. МИРНА Конвалія

26   Т. ЛЮБАК Кімнатні рослини — супутники
взаєморозуміння

28    Г. РЯБОКОНЬ Південна Корея очима
українки

37    Л. ЖИЛІНА (КУРЧЕНКО)
«Пірат» із крилатим скарбом

40    Г. ФЕСЕНКО Голуб сизий

41    Д. БІДА Як тварини заощаджують воду

45   Левиця, суп і помідори

48    Р. ТАЛАЛАЙ Справжня господиня

51    С. МАЗНА Літаюча країна мрій

56   О. ШИНКАРЧУК Амбістома і аксолотль

58    В. КОРОТЄЄВА І знову про каву...

59   Прислів’я про хліб

60   Р. ШАМЕЛАШВІЛІ Майже філософська
бувальщина

62   7 куточків Землі, де живуть найбільш
здорові люди

64   І. ЗЛОБІНА Поезія

65   Л. ШТУРМАК Композиція до столу

68    Л. ЛІВАКОВСЬКА Ошибана — друге життя
рослин

    Вікторини Дайджест Цікавинки Гумор

На 1 стор. об кла дин ки:

КОРІННЯМ ДОГОРИ
Згідно з однією із легенд,
лу кавий, розлютившись, ви-
смикнув баобаб із землі і
встромив корінням догори.
Сім місяців на рік, у найжар -
кіший час, баобаб стоїть без
листя. У період дощів дерево
поглинає воду і діаметр його
стовбура може збільшувати-
ся на декілька десятків санти -
метрів. Слони бивнями про-
бивають дірки в корі баоба-
бів, щоб дістати і пожувати
вологу деревину. Велика кіль-
кість слонів у деяких афри-
канських природних парках
призводить до загибелі де -
рев, тому кількість баобабів
постійно зменшується. 
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погляд, простоту вирішення проб -
леми, нехай такий широкий вибір
не вводить вас в оману. Спробуємо
розглянути кожен із цих видів аль-
тернативних джерел енергії.

Енергія вітру (1). Акумулювання
енергії відбувається шляхом пере-
творення кінетичної енергії (меха-
нічного обертання лопастей силою
вітру) у електричну енергію, яку
зруч но використовувати у господар -
стві. За підрахунками на 2009 рік
у Данії за допомогою вітрогенера-
торів виробляється 20% всієї елект -
роенергії країни, у Португалії — 16%,
в Ірландії — 14%, в Іспанії — 13%,
а у Німеччині — 8%. Проте при
всіх достоїнствах вітрових устано-
вок невирішеними залишаються
пи тання дороговартості побудови
вітрової електростанції, надлишок
енергії у вітряну погоду і недостача
її у безвітряну. Крім того, фактично
1 ТЕС може замінити тисячі вітрових
електростанцій (ВЕС), що робить
бу дівництво ВЕС довготривалою ін-
вестицією. Також, з точки зору еко-
логії, невідомо, яким саме чином
впли вають вітрові потоки, що ви-
никають у районах із широко роз-
виненою сіткою ВЕС.

Енергія Сонця (2). Винятковою
екологічною чистотою характери-
зуються саме сонячні батареї. Їх
вста  нов люють і на дахах житлових

будівель, готелів та садиб, і на кос -
міч них ко раблях. Геліоелектро стан -
ція являє собою з’єднані напів -
провід никові пристрої, які пере-
творюють сонячне випромінювання
на постій ний елект ричний струм.
Також час тина електроенергії от-
римується завдяки наявності в уста-
новках сонячних колекторів — при-
строїв, які можуть акумулювати
тепло і перетворювати його на
струм. На сьогодні найбіль ша со-
нячна електростанція побудована
у місті Ольмен дилья-де-Аларкон (Іс -
па нія). Проте науковців світу більше
хвилює навіть не невеликий ККД
геліоелектростанції, а це зазвичай
близько 20% (рекорд експеримен-
тальної установки — 43%), а явище
відбиття сонячних променів від по-
верхні Землі. Це дуже важливо для
створення умов, придатних для
життя на Землі. Сонячні батареї
поглина ють світло, але не відби-
вають, а тому необхідне розміщення
дзеркал по руч зі станцією, що, без -
пе  реч но, при зводить до займання
гос подар ських угідь або лісових
територій. Проте відновлювальність
ресур су, простота установок та дос -
туп ність робить сонячні установки
дуже перспективними.

Енергія припливів та відпли-
вів (3). Перепади рівня води у гід-
роенергетичних установках під час4

1 2 3
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Ще одна родина стала бенефіціа-
рами Зеленого Хреста, що отримали
соціальну допомогу в рамках міжна -
родної програми Socmed та роботи
проекту клуба «Матері і діти» та «Со -
ціа льні кооперативи».

З минулого року сім’я Луцької Те -
тяни (29) є членом клубу «Матері
і діти» в Житомирській області.

Сьогодні сім’я переселенців про-
живає в с. Невгоди Житомирської
області, ІІІ Чорнобильська зона. Чо -
ло вік Тетяни, Олександр Луць кий
(34), має другу категорію постраж-
далого внаслідок аварії на Чорно -
биль ській АЕС. Його переселили
з 30-кілометрової зони відчуження.
Дотації, які батько отримує від дер-
жави, складають лише 240 грн. на
місяць. Та і ці гроші він отримує не-
регулярно.

Родина виховує трьох маленьких
дітей: Руслану (7), Дениса (6) та Саш -
ка (1). Всі вони дуже дружні і не
уяв ляють життя один без одного.
Русланка допомагає мамі, доглядає
за меншим братиком, намагається
робити все, що в її силах. Денис
ще не ходить до школи. Він мріє,
що коли-небудь у нього з’явиться
осо бистий рюкзачок, а коли він
ви росте, то стане таким, як тато. 

Сім’я живе бідно. Мати не пра-
цює, а у батька сезонна робота —
на фермі. Чоловік береться за всю
роботу, яку йому пропонують, пе-
реважно це перевезення важких
вантажів на конях. Цього майже
недостатньо, щоб прогодувати ве-
лику родину. Мріють купити корову,
та на це не вистачає коштів.

Ця родина мріяла організувати
власний маленький бізнес. Вони ду -
же хотіли розводити кролів, та гро-
шей їх купити не було. Завдяки Зеле -
ному Хресту їх мрія нарешті здійс -
нилася, вони отримали 10 кро ликів.6

«Тепер буде чим дітей годувати.
Будемо розводити і по можливості
продавати, щоб прожити»,— каже
Тетяна.

Оскільки родина проживає на
забрудненій території, що постраж-
дала внаслідок аварії на Чорнобиль -
ській АЕС, у всіх членів родини по-
гіршений стан здоров’я. Всі вони
часто хворіють, особливо маленький
Саша. З народження у нього проб -
леми з легенями, він хворіє майже
кожні два місяці, переніс кілька ра -
зів запалення легень. Решта дітей
мають збільшену щитовидну залозу,
проблеми із суглобами та серцево-
судинною системою.

«Єдине бажання — щоб мої діти

виросли здоровими»,— говорить
Олександр, батько дітей.

Будучи членами клубу ГКУ «Мате -
рі та діти», родина багато дізналася
про діяльність Зеленого Хреста. Во -
ни дуже зацікавилися проектом
«Грін Крос Україна» «Екологічно оз -
до ровчі табори». Батьки дуже спо-
діваються, що колись їхні діти змо-
жуть взяти в ньому участь і покра-
щити своє здоров’я.

Надавати допомогу завжди дуже
важливо, особливо, коли її так по-
требують. Ця родина зіштовхується
з багатьма проблемами і потребує
нашої допомоги і підтримки. 

Тетяна ІЩЕНКО,
координатор GCU
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щоден них припливів та відпливів
на прибережних територіях при-
зводить до перетворення механічної
енергії на електричну. Потужність
таких установок близько 1 млрд кВт,
що більше за сумарну потужність
усіх річок світу. Але такі станції
мож на будувати тільки в місцях зі
значним перепадом рівнів. Морська
вода спри чиняє корозію металів, з
яких будуються станції. Перешкодою
можуть бути також і морські біоло-
гічні об’єкти (рослини, тварини),
які можуть заселяти поверхні уста-
новок, або ж, власне, станція може
негативно впливати на прибережні
екосистеми.

Геотермальна енергія (4). Елект -
рична енергія отримується внаслідок
перетворення теплової енергії гео-
термальних джерел. Єдине що — об -
ме женість розміщення таких станцій. 

Біомаса (5). Відноситься до від-
новних джерел енергії. Визна чаль -
ним є те, що такий вид отримання
енергії дозволяє утилізувати відходи,
а та кож має високі перспективи
в плані зниження парникового ефек-
ту. Як паливо використовують: від-
ходи лісової і деревопереробної про -
мисловості, харчові відходи, органічні
добрива, солому, сільськогосподарські
техніч ні культури, стічні води хар-
чової про мисловості, відходи кана-
лізації. Біомаса як енергія є основним
джерелом у країнах екваторіального
поясу. 12% країн у всьо му світі, не
дивля чись на високу вартість, вико -
ристо вують дані установки.

Таким чином, пошук альтерна-
тивних джерел енергії є надзви-
чайно актуальним питанням, і не
можна закривати очі на ресурсну
проблему, просто виправдовуючись
тим, що «на наш вік достатньо». 

Катерина СЕРЕДНИЦЬКА,
НЕНЦ

ПРОБЛЕМИ СІМ’Ї ЛУЦЬКИХ



Отак сиджу сама собі і думаю,
бо дуже люблю мріяти на самоті.
Сумно й хороше мені в садочку під
старою крислатою яблунею, яка
що року рясно родить, дарує нам
бі лі соковиті плоди.

Зараз — пізня осінь. На серці —
тиха печаль. Чому? Може, тому, що
рвучкий вітер безжально зриває
пелюстки пишної Троянди. Зриває
й жбурляє під ноги.

А мені ніби вчувається голос її:
— Чому такий короткий вік

у мене?

— А хіба мій довший? — Жор -
жи на стиха проказала.— Не встигну
навіть доцвісти. Морози перші згуб-
лять вроду.

А й справді, сумні дощі осінні
вже в дорозі, приб’ють пелюстки
чарівні до матінки-землі.

Сумніше ще стає мені.
А чому тільки сум заполонив

душу? Бо я — на самоті. Сиджу і ти -
шу слухаю осінню.

— Дівчинко, чого сама? Чого сум -
на? У хату йди. Там тепло й за -
тишно.

Мама з роботи прийшла. Вече -
ря — на столі. Тебе одну чекають,—
вчувається голос із тиші. Вече -
ряємо.

Словами тихої молитви благо-
словляється на сон: «Ангеле Божий!
Охоронителю мій! Ти все при мені
стій: рано, ввечір, вдень, вночі стань
мені при помочі».

Прокидаюсь. Ранок вже. Тихо
в хаті. Лише бабуся встала й «моту-
зочком диму хату прив’язала до не -
бес». Смачно пахне сніданок. Пора
тихих роздумів закінчується. Біжу
до школи.

— Доброго дня, школо моя!
Життя шкільне веселе і цікаве.

Хочу, щоб воно було щасливе у кож -
ної дитини. Хочу, щоб росли ліси,
цвіли сади, невтомні бджілки грай-
ливо гойдались на високих стеблах
іван-чаю, духмяно пахли чебреці.
А ми, діти квітучої України, росли
здорові та веселі.

Софія УГАІВА, 10 років

ЩО Я ЧУЮ В ТИШІ?

Тиша має різні значення та види.
Наприклад, є тиша в душі, а є тиша
навколо. Якось, йдучи лісом, я слу-
хала тишу і почула, як гарно співа -
ють пташки, як вітер гойдає листя, 98

МОЯ ТИША

Монотонно цокає годинник. Десь
за вікном суворо гуде вітер. Я про-
кинулась. І мене сьогодні зустріли
не лише ці звуки, а ще й будильник
саме сьогодні чомусь видавав дуже
скриплячий дзвін. Це ж він порушив
мою нічну тишу, відігнав мій улюб-
лений пахучий і солодкий сон. Але
я можу його перехитрити. Закутуюсь
ковдрою, повільно опускаю повіки,
і знову з’являється моя тиша — теп -
ла і м’яка, у якій я думаю про сонеч -
ко, про світле-світле небо, де пливуть
кучеряві хмари — величезні й таєм -
ничі, ніби далекі снігові гори. Ліниво
скачуть сонячні зайчики. Навіть ко-
марам ліньки кусати — чекають на
вечір.

Давно змовкли відчайдушні жа -
б’я чі концерти. Але й тут тиша зни-
кає! Замість жаб тепер чути коників:
сюрчать безугавно в полях та лісах.
Та яка там тиша, коли гуркочуть
гро ми, дощ дзвенить на дротах
і плеще по листю! Гудуть від бджіл
велетенські ліси. А лісові галявини
пахнуть так, ніби варять на них су-
ничне варення!

Яке щастя, що людина може ба -
чити, чути, відчувати запахи і мрія-
ти! Безтурботний час: відпочивай,
грайся, насолоджуйся!

Згодом з’являється нова картинка
про те, що буде колись. І я створюю
свій казковий серіал, а головне, що
все у ньому має щасливий кінець.
І ця моя тиша така густа, що її уже
не може порушити жоден звук. Зни -
кає вона лише тоді, коли з’являється
інша, схожа на провалля. . . Разом
з нею, десь на дні душі, росте острах.
Я думаю, що існує тиша без мрій,
во на, напевне, там, звідки важко
по вер нутися. . . І це змушує мене
від крити очі, незадоволено зморщи -

ти носик, відігнати тишу та знову
слухати і слухати хаотичні звуки,
якими наповнене людське життя.

Анастасія ПОЛОНЧУК, 10 років

ХВИЛИНИ ТИШІ

Хто я така? Може, берізка, бо так
люблю берези, що ростуть в кінці
нашого городу?

А може, я квіточка польова, така
маленька, що дрібненьким цвітом
білим чарує нас пізньої осені, коли
вже все на полях зібрано?
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ТОЧ КА 1. «Го ло сі їв ський ліс» 
Чо му тре ба бу ти 
обе реж ни ми у лі сі?
У лі сі тре ба хо ди ти ти хо, то му що,
га ла сую чи та бі гаю чи, ви за ва жа є -
те йо го меш кан цям. Зга дай те ін -
дій ців, во ни у сво їх мо ка си нах хо -
ди ли май же без шум но. На по див,
так хо дить і всім ві до мий важ кий
та, за на шою уя вою, вай лу ва тий бу -
р ий вед мідь, ко ли не хо че при вер -
та ти до се бе ува гу, а ми ж йо го на -
зи ваємо кли шо но гим! 

У лі сі тре ба хо ди ти обе реж но.
Як що ви йде те не по о дин ці, а за ва -
ми про сту ють ва ші то ва ри ші, тре -
ба на ма га ти ся не за чі па ти гі лок, бо
во ни мо жуть вда ри ти ва шо го то  ва -
ри ша, а осо бли ва не при єм ність мо -
же ста ти ся, як що гіл ка по лос не йо -
го по облич чю та втра пить у око. 

Ще од ні єю не при єм ні стю, яка
мо же обер ну ти ся на віть тра ге ді єю,
є на пад на по до ро жую чих ік со до -
вих клі щів, що пе ре да ють не без -

печ ну хво ро бу — ен це фа літ. Во ни
си дять на рос ли нах уз довж до рі -
жок, роз ста вив ши свої ха паль ні кін -
ців ки, й че ка ють, ко ли повз них
прой де тва ри на чи лю ди на. То ді
кліщ чі пляєть ся за шерсть або одяг
і по чи нає про сту ва ти до шкі ри, по -
лю бляю чи втра пи ти в ті ло у по та -
єм них міс цях, або там, де шкі ру
на ти рає па сок чи ре зин ка. Для то -
го, щоб убез пе чи ти се бе, за хо дя чи
в ліс, за прав те брю ки у шкар пет ки,
на дінь те ка пе люх. А прий шов ши
до до му, роз дяг ніть ся, прий міть душ,
оглянь те своє ті ло, осо бли во під
пах ва ми, й там, де одяг сти кав ся зі
шкі рою. По про сіть ко гось, щоб до -
по  мо гли вам огля ну ти міс ця, що
не до ступ ні ва шо му зо ру. Але бо я -
ти  ся зах во рі ти не тре ба, бо це зни -
жує здат ність ор га ніз му до опо ру
хво ро бі.

У лі сі без по тре би не роз кла дай -
те ба гат тя, а у На ціо наль но му при -
род но му пар ку йо го вза га лі роз кла -
да ти забо ро не но. Во гонь є по тен -
цій ною не без пе кою для ус іх, хто є
в лі сі, й для вас осо би сто. По жеж -
ни ки мо жуть пе ре по ві сти вам ба га -
то ви пад ків, ко ли не вин на, зда ва ло -
ся б, за бав ка обер та ла ся на ве ли ку
по же жу. Осо бли во не без печ но роз -
кла да ти ба гат тя вліт ку під час по су -
хи. Як що ж вам кон че необ хід но
ма ти вог ни ще, слід куй те за вог нем,
а по тім за га сіть йо го та пе ре вір те,
чи спра вді усі жа ри ни зга сли. 

Ду бо во�гра бо вий ліс
Тов стий шар лі со вої під стил ки, що
утво рю єть ся в ду бо воXгра бо во му
лі сі, сприяє ро звит ку чи слен ної й
різ но ма ніт ної фау ни без хре бет них
тва рин. У під стил ці меш ка ють мо -
кри ці, ба га то ніж ки — рос ли но їд  ні
ків ся ки, пау ро по ди, які по ї да ють мі -
це  лій гри бів; хи жі гу бо но гі; на зем -
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як краплинки вранішньої роси па-
дають на землю або на траву і роз-
биваються. Ніколи раніше я не
знала, що таке музика природи. Як
це музика природи?! У природи ж
немає інструментів.. . Ні, це помилка,
кожна тваринка, пташинка, кожна
травинка — це і є інструменти! Са -
ме ці інструменти грають найчудес -
нішу та найчарівнішу музику. В тиші
чути всі свої думки, чути музику
душі, слова які губляться, якщо на-
вколо шум та гамір. Тиша народжує
натхнення! Але не для всіх, є люди,
які обожнюють тишу та самотність,
але є і люди, які божеволіють у тиші,
не переносять та ніколи не живуть
у самотності. У тиші ми помічаємо
те, що не могли помітити раніше.
У ти ші можна почути шум води,
який раніше ти не помічав. У цьому
шумі приховане все, про що співає
вода, річка, про що вона просить —
просить зберегти та захистити при-
роду. Подих вітру як заклик не
кривдити живу землю-матінку. Про -
мені сонця як примітка не забувати
допомагати природі. Просто по-
трібно частіше відкривати свою
душу тиші. . .

Ольга БОНАХ, 13 років

Я ВИЖУ ТИШИНУ

Как много вариантов нашего по-
нимания тишины.. . У каждого чело -
века своё, индивидуальное видение.
Оно зависит от возраста, образа
жизни и даже от настроения! Иног -
да горький жизненный опыт помо-
гает понять и оценить тишину.

Что есть тишина?
Тишина — когда ещё не сказано

слово. Тишина — когда рождается
слово. Истина в тишине, и всё по-
настоящему выразимо только в мол-
чании. Это знали все великие поэты.

Когда мы хотим сказать самое
важ ное, то чувствуем, что это не
передать словами, и тогда мы замол -
каем. То, что не передают словами,
передаёт тишина.

Тишина искренна и честна. Ложь
кричит, пытаясь всех убедить. Прав -
да тиха — ей не нужен громкий го -
лос: она будет услышана и так. Серд -
це говорит тихим голосом. Но прав-
да всегда на стороне сердца. Лишь
в тишине мы слышим голос своего
сердца и своей совести.

Есть страшная тишина — тишина
одиночества. Когда ты один на один
со своими мыслями. Не с кем даже
словом перемолвиться. Это тишина
нежилая. И слышно даже, как собст-
венное сердце стучит и как шарка -
ют тапочки по полу. . .

Есть тишина пронзительная, на -
пол ненная смыслом, и есть тишина,
которую страшно представить. Её
не заглушить весельем. . .

Прекрасна тишина осеннего леса.
Не слышно птичьих голосов, лишь
шорох листьев от собственных
шагов нарушает эту тишину. Если
уже первые заморозки, то всё вокруг
подёрнуто инеем, хотя снега пока
нет. Такое убранство леса очень
подходит к его тишине. Ещё прон-
зительней тишина леса, попавшего
под последний дождь и тут же ско-
ванного морозом. Хрустальная зве-
нящая тишина. Лес искрится на
солнце, тысячи серебристых игл
бьют во все стороны, больно обжи-
гают глаза — тишина. . .

Напряжённая тишина перед бу -
рей и благодатная после. . .

Ради таких минут и стоит жить. . .
Минут, когда тишина заполняет
тебя, и ты оказываешься в её вла-
сти. Минут, когда слышишь голос
сердца. . .

Артём ВИШНЯКОВ, 12 лет10

Зоя БЕРЕСТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПРИРОДНИЧИЙ

ПАРК
•ГОЛОСІЇВСЬКИЙ•

Еко логічна стеж ка
•Ді до рів ка•



Ко ма ха, яка йо го має, ймо вір но,
в скла ді своєї ге мо лім фи («кро ві»
ко мах) має отруй ні ре чо ви ни, або
ж ті, що ма ють пе ку чий чи не при -
єм ний смак. І чер во ни ми пля ма ми
ме те лик за сте рі гає пташ ку: не чі -
пай ме не, я отруй ний чи не ї стівний.
Гу се ни ці ме те ли ка зи ге ниXефі альта
ви го до ву ють ся на в’язе лі.

Ме те лик еге рія — ти по вий лісо -
вий вид. Во на лі тає у лі сах, пар ках,
са дах, як під по ло гом лі су, так і на
га ля ви нах та про сі ках. Ко рич не ві,
з кіль ко ма тем ни ми віч ка ми, що
все ре ди ні ма ють світ лу плям ку й об -
ля мо ва ні світ лою сму гою, кри ла
еге рії звер ху та зни зу із світ ли ми
пля ма ми, ні би со няч ні зай чи ки, які
про со ту ють ся крізь гу сте ли стя дерев,
по тра пи ли на них. Та ке за хи с не за -
бар влен ня до по ма гає ко ма сі ховати -
ся се ред ли стя чи тра ви, де є справж -
ні со няч ні пля ми. Кор мо ві рос лини
гу се ниць еге рії — зла ки, що зроста -
 ють на га ля ви нах лі су.

Не ве ли кі не по каз ні ме те ли ки —
п’яду ни, ча сто лі та ють у лі сі. Ці каві
гу се ни ці цих ме те ли ків. Во ни нага -
 ду ють гі лоч ку де ре ва, а зав дя ки
своїй по ве дін ці — гу се ниця за д нім
кін цем три ма єть ся за гіл ку де ре  ва,
а пе ред ній кі нець на пра вле ний убік,
при цьо му во на не во ру шить ся —
сто від сот ко во сприй  ма  ють ся як су -
че чок, з яко го обле ті ло ли стя. Так

гу се ни ці хо ва ють ся від пта хів. Ду -
же ці ка ва «хо да» п’яду нів — во ни
ні би мі ря ють гіл ку, під тя гую чи зад -
ній кі нець ті ла до пе редньо го. Зав -
дя чую чи цьо му, п’яду ни й одер жа -
ли свою наз ву, що по хо дить від сло -
ва «п’ядь» (ста ро вин на мі ра дов жи -
ни), а ла ти ною на зи ва ють ся во ни
«гео ме три ди», бо «мі ря ють» — зай -
 ма ють ся «гео ме трі єю». 

На зем ні мо лю ски, що меш ка ють
у ду бо воXгра бо во му лі сі, зна хо дять
тут сприят ли ві умо ви для життє -
діяль  но сті. Во ни по тре бу ють відно -
с но ста біль но го в пе ріод ве ге та ції
мі кро клі ма ту, який і під три му єть ся
під по ло гом лі су. Зав дя ки сво їй ма -
лій рух ли во сті (і се зон ній, і до бо -
вій), на зем ні мо люс ки ство рю ють
по пу ля ції, що ні коли не мі гру ють
на знач ні від ста ні, як, на при клад,
пта хи чи ко ма хи. То му їх по пу ля -
ції, як що зни ка ють в яко мусь міс -
ці, то ос та точ но й необо рот но. Така
осо бли вість по пу ля цій мо лю сків
ро  бить їх над то враз ли ви ми, осо б -
ли во в ото чен ні ве ли ко го мі ста. 

Схи ли пів ніч ні та пів ден ні
На се лен ня пів ніч них схи лів сут -
тє во ві дріз няєть ся від на се лен ня
пів ден них. Це й зро зу мі ло, адже на
пів ніч них схи лах про хо лод ні ше,
бо сон це їх не ду же про грі ває. По -
до ба ють ся пів ніч ні схи ли без хре -
бет ним, які є ви хід ця ми з пів ніч ні -
ших ра йо нів, або ж тим, що жи -
вуть у во ло гих міс цях. Ком форт но
по чу ва ють ся тут мо кри ці, ба га то -
ніж ки, рав ли ки, кон цен тру ють ся
ко ма ріXдов го ніж ки. 

Ці тро хи чу дер наць кі ко ма хи
ма ють ду же дов гі но ги, які лег ко
ла ма ють ся. Зал етить та ка ко ма ха
у кім на ту на світ ло й пе ре ля кає
необіз на них лю дей — он який здо -
ро вен ний ко мар зал етів, як вкусить! 13

ні мо лю ски; клі щі, пер вин но без -
кри лі ко ма хи — но го хвіст ки, двох -
віст ки, про ту ри; та кож де я кі до ро -
слі ко ма хи та їх ли чин ки, на при -
клад, сі но ї ди, лі со ві тар га ни, на -
пів твер до кри лі; лял еч ки та ли чин  ки
ба гатьох жу ків та дво кри лих; до -
рос лі жу ки. Од ні з них беруть участь
у пе ре роб ці ли сто во го опа ду на
гу мус, на при клад, мо лю с ки, деякі
— хи жа чать, ін ші — по  ї да ють гри -
би, що роз ви ва ють ся у під стил ці
тощо. 

У під стил ці та під по ва ле ни ми
стов бу ра ми де рев зу стрі ча ють ся жу -
киXту ру ни. До во лі ве ли кі ту ру ни:
шкі ря стий, зер ни стий, гла день кий,
зо ло то о бід ко вий, кра со тіл ін кві зи -
тор та ін ші. Ту ру ни є ре гу ля то ра -
 ми чи сель но сті гу се ниць, зо кре ма,
вкри  т их дов ги ми ще тин ка ми, яки -

ми во ни за хи ща ють ся від ба гатьох
птахів. 

Для ен то мо ком плек су ду бовоXгра -
бо  во го лі су, що є пер вин ним для
да ної те ри то рії, ха рак тер на ве ли ка
ви до ва різ но ма ніт ність ко мах, а та -
кож знач на кіль кість рід кіс них ви -
дів, як, на при клад, жукXолень, їз -
дець ме га ри са ро го хво сто ва, ме те -
лик стріч кар ка бла кит на, жукXпу с -
тель ник, янус чер во но но гий то що.

Під по ло гом лі су та вздовж лі со -
вих до рі жок лі та ють ме те ли ки зи -
ге наXефі альт, еге рія, бі ла ни, п’я дуни
та ін ші. Зи ге наXефі альт — ме те лик,
що має до во лі тов сте ті ло, не ши -
ро кі чор ні кри ла, на яких ви різ ня -
ють ся бі лі та чер во ні пля ми, на че -
рев ці та кож є чер во ний «по ясок».
Кон траст не за бар влен ня, що вклю -
чає чер во ні пля ми, є за сте рі гаючим.12
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лиць, які або утво рю ють га ли на
лист ках бу ка, або ж їх ні ли чин ки
меш ка ють на мі це лі аль них плів ках
під ко рою бу ка чи в ша рі опа ло го
ли стя. Де я кі га ли ці, що жи вуть під
ко рою, ма ють ду же ці ка вий цикл
ро звит ку — во ни роз мно жу ють ся
на ста дії ли чин ки чи лял еч ки. Це
сут тє во при ско рює ро зви ток по пу -
ля ції. 

Всох лі та по ва ле ні де ре ва
Ми про хо ди мо повз всох лі дере -
ва. Де я кі з них уже ле жать на зе млі.
Ви мо же те по ду ма ти, що то недбаль -
ство ліс ни ків: вча сно не при бра ли.
Але ці де ре ва ли ши ли на про хан ня
вче них, бо стов бу ри де рев є необхід -
ною умо вою іс ну ван ня ба гатьох
без хре бет них тва рин, на при клад,
де я ких ви дів на зем них мо лю сків,
ли чи нок жу ків, дво кри лих ко мах
то що. Під по ва ле ни ми стов бу ра ми
зна хо дять при ту лок на день хи жі
жу ки ту ру ни та ко рот ко над кри лі,
тут меш ка ють му ра хи, мож на по -
ба чи ти ба га то ні жок, де я ких ін ших
без хре бет них.

На де ре вах роз ви ва ють ся гри -
биXтру то ви ки. Зда єть ся, що во ни
тіль ки шко дять лі су, але, вия вляєть -
ся, во ни та кож при би ра ють ліс та
є по меш кан ням і кор мо ви ми угід -
дя ми ба гатьох без хре бет них тва -
рин. Ні ко ли не зби вай те гри биXтру -
то ви ки. У них роз ви ва ють ся ли -
чин ки жу ківXчор ни шів, по лю ють
на здо бич ко рот ко над кри лі жу ки
з ви тяг ну тим ті лом — стафі лі ні ди,
а ко ли та кий гриб вже геть по то че -
ний хо да ми, йо го мо жуть за се ли ти
му раш ки. Вреш ті-решт се ре ди на
гри ба пе ре тво рю єть ся на по рох,
ли ша єть ся тіль ки твер ді ша обо лон -
ка, що за якийсь час теж ути лі -
 зуєть ся. 

При би ран ня по ва ле них де рев

не га тив но впли ває на чи сель ність
ви дівXкси ло фа гів (жи влять ся де ре -
ви ною). Але ж при би ра ти де ре ва
необхід но,— ска же те ви. По мір на
кіль кість по ва ле них де рев — зви -
чай не яви ще для ста рих лі сів (лі -
сів, які близь кі до пер вин них —
пра лі сів). Із всох ли ми де ре ва ми
впо ра ють ся різ ні тва ри ни, зо кре -
ма, без хре бет ні. Й за якийсь час
від стов бу ра й гі лок ли шить ся тіль -
ки ку па де рев ної тир си, що є цін -
ним доб ри вом для де рев. 

Фау на без хре бет них тва рин
Ба га та й різ но ма ніт на фау на без -
хре бет них тва рин НПП «Го ло сі їв -
ський». Во ни іс ну ва ли в Го ло сі їв -
сько му лі сі та на при ле глих до
нього те ри то ріях впро довж сто літь
і те пер спі віс ну ють із ба га то мі ль -
йон ним мі стом. Згі дно з зо о гео -
гра фіч ним ра йо ну ван ням те ри то -
рія НПП «Го ло сі їв ський» від но сить -
ся до пів ніч ної ча сти ни лі со сте по -
во го Прид ні пров’я, але фак тич но
сти ка єть ся з лі со вою зо ною. Тут
пе ре ва жа ють ти по ві пред став ни ки
ден дро філь но го ком плек су, що
утворив  ся в фор ма ціях ши ро ко ли -
стя них лі со вих угру по вань. Фау на
без хре бет них НПП «Го ло сі їв ський»
ти пова для пів ніч ної ча сти ни лі со -
сте пово го Прид ні пров’я, то му є ета -
лон ною для ці єї те ри то рії.

На те ри то рії НПП «Го ло сі їв ський»
знай де но 30 ви дів на зем них молю -
с ків 28 ро дів. Біль шість із них меш -
ка ють у лі сах і не зу стрі ча ють ся
по за лі со вим по ло гом. Еко ло гіч но
мо лю ски сут тє во ві дріз ня ють ся між
со бою. Так, на при клад, євро пей ські
ви ди, які є сте но бі он та ми — потре -
 бу ють пев них умов іс ну ван ня, на -
се ля ють ли ше гра бо воXду бо ві лі си,
або ж близь кі до них за скла дом
де ре во ста ну. Па леарк тич ні та го - 15

Жах! Але дов го ніж ки ду же су мир ні
тва рин ки. Во ни ні ко го ні коли не
ку са ли, а ли чин ки їх роз ви ва ють ся
в пе рег ної, гни лій де ре ви ні, гри -
бах, му лі на дні во дойм; жи в лять ся
во ни рос лин ни ми реш т ками, що
роз кла да ють ся, ґрун то ви ми без хре -
бет ни ми. Де я кі ви ди під гри зають
на сін ня у ґрун ті, ко ре ні та при ко -
ре не ві ча сти ни сте бел, іно ді по -
шко джу ють са до ві та го род ні куль -
ту ри. Ли чин ки дов го ніж ки бо ло тя -
ної, на при клад, по шко джу ють ко -
ре ні різ них го род ніх куль тур —
бу ря ків, ка пу сти, кар то плі, са ла ту
то що, на то мість у дов го ніж ки ла -
ко воXчор ної ли чин ки жи вуть у гни -
лій де ре ви ні.

До ко ма рівXдов го ні жок близь кі

ко ма ріXлу го ви ки, які тро хи дріб ні -
ші за дов го ні жок, але теж ма ють
дов гі но ги. Ли чин ки лу го ви ків роз -
ви ва ють ся у стоя чих та те ку чих во -
дах, де жи влять ся ор га ніч ни ми
решт ка ми, що роз кла да ють ся, або
ж ве дуть хи жий спо сіб жит тя, де я -
кі жи вуть у гри бах чи спо жи ва ють
зе ле ні ча сти ни ро слин. 

ТОЧ КА 2. «Гле ди чія ко лю ча» 
Без хре бет ні бу ко во го лі су
Фау на без хре бет них бу ко во го лі -
су сут тє во ві дріз няєть ся від фау ни
ду бо воXгра бо во го лі су, осо бли во
фау на без хре бет них лі со вої під -
стил  ки, бо опа ле ли стя бу ка до волі
цуп ке, во но дов ше пе рег ни ває. На
від мі ну від під стил ки ду бо воXграбо -
во го лі су провідну роль у роз кла -
данні бу ко во го ли стя ві ді гра ють не
без хре бет ні тва ри ни, а гри би, при -
чому мі це лі аль ні плів ки біль шо сті
з них зна хо дять ся між ша ра ми опа -
ло го ли стя. У зв’яз ку з цим тут меш -
кає ба га то тва рин, які жи влять ся
мі це лі єм гри бів, на при клад, ба гато -
ніж киXпау ро по ди. 

У бу ко во му лі сі ба га то ко махXга -
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ТОЧ КА 4. «Па тріарх 
Го ло сі їв ських схи лів» 
Ду бо ві лі си
Важ ко пе рео ці ни ти зна чен ня ство -
рен ня пар ку для ко мах, пов’яза них
із ду бом, а це, за пі дра хун ка ми вче -
них, близь ко 1000 ви дів. Забо ро на
ви руб уван ня ста рих де рев на за по -
від них ді лян ках та під три ман ня
ста ну ста рих, із ду пла ми, є за по ру -
кою жит тє діяль но сті жу каXоле ня та
жу каXса міт ни ка, ли чин ки яких роз -
ви ва ють ся у гни ю чій де ре ви ні дуба
та де я ких ін ших де рев. Бу дуть жи -
ти в пар ку гар ний ніч ний ме те -
лик — стріч кар ка бла кит на, ро зви -
ток гу се ниць якої пов’яза ний із ду -
бо вим ли стям; жу киXву са чі, що ма-
ють дов гі, гар ні ву са та ба га то ін ших
ко мах. 

Жу каXоле ня, що над усе лю бить
са ме дуб, це де ре во су про во джує
ці ле жит тя. У ду пло або в пе ньок
ду ба сам ка жу ка від кла дає яй ця, тут
4—6 ро ків роз ви ва ють ся йо го ли -
чин ки, які жи влять ся гни ю чою де -
ре ви ною, тут ли чин ки і за ляль ко -
ву ють ся. А ко ли з лял ечок ви хо дять
до ро слі жу ки, во ни жи влять ся со -
ком, що ви ті кає з по ра нень на стов -
бу рі чи гіл ках ду ба. На ши ро ких

стов бу рах ду ба є міс це для за пе к -
лих бо їв увін ча них ве лич ни ми ро -
га ми сам ців. 

У лі со вих це но зах пар ку, а особ -
ли во на ду бах, іно ді зу стрі ча єть ся
ту рун кра со тіл пах учий. Жук та йо -
го ли чин ка до сить швид ко бі га ють
по де ре вах і по лю ють на шкід ни -
ків. Во ни зни щу ють гу се ниць небез -
печ них для лі со нас аджень ви дів:
не пар но го шов ко пря да, зо ло то гуза,
зи мо во го п’яду на та ба гатьох інших.

Як що по ба чи те жо лудь із не ве -
ли кою окру глою ді роч кою — знай -
те, що йо го по шко див жо лу де вий
дов го но сик. Ще жо лу ді по шко джу -
ють пло до жер ки та ін ші ко ма хи.
Ко ли на сін ня про рос тає, най не без -
печ ні ши ми для ньо го є ли чин ки
хру щів. На ли сті ду ба мож на по ба -
чи ти не ве ли кі куль ки, так зва ні чор -
ниль ні го рі шки. Ко лись із них ро -
би ли чор ни ло. Утво рює ці «го рішки»
ма лень ка ко маш ка, яка так і на зи -
ваєть ся — ду бо ва го ри хо твір ка. 

На стов бу рах, осо бли во на узліс -
сі, ча сом мож на по ба чи ти скупчен -
ня чер во них кло півXсол да ти ків. Ли -
чин ки кло пів рос туть, ли ня ють п’ять
ра зів і, на реш ті, ста ють до рос ли -
ми. Кло пиXсол да ти ки без кри лі, так 17

ларк  тич ні ви ди, що меш ка ють на
те ри то рії Пар ку, є, нав па ки, най -
більш еври бі онт ни ми, тоб то можуть
іс ну ва ти за ши ро ко го спек тру умов.
Во ни на се ля ють різ ні лі си та ча сто
зу стрі ча ють ся на без лі сих те ри -
 торіях. 

Про те, що те ри то рія Го ло сі їв -
сько го лі су ще на по чат ку іс то рич -
но го ча су бу ла вкри та гра бо воXдубо -
вим лі сом, го во рить зна хо джен ня
тут сте но бі онт них ви дів мо лю с -
ківXклау зи лід, які ві до мі в Ук ра ї ні
ли ше в ши ро ко ли стя них лі сах (гра -
бо воXду бо вих, ли по воXкле но воXдубо -
вих або близь ких до них за скла -
дом). На стов бу рах де рев влітку та
ран ньої осе ні пі сля до щу мож на
по  ба чи ти рав ли ків із ву зь кою та
дов гою че ре паш кою — це і є клау -
зи лі ди. Че рез бу до ву че ре паш ки во -
ни мо жуть жи ти тіль ки на вер ти -
каль них по верх нях: стов бу рах де -
рев, як на тих, що впа ли, так і на
де ре во ста ні, скелях то що. По пу ля -
ції цих ви дів мо жуть іс ну ва ти ли -
ше під по ло гом ши ро ко ли стя но го
лі су з різ но ві ко вим скла дом де ре -
во ста ну та за при сут но сті по ва ле -
них де рев, які слу гу ють їм ос новним
суб стра том. Як що по пу ля ції та ких
ви дів зни ка ють, то без по во рот но.
При чо му, за умов ан тро по ген но го
пре син гу ве ли ко го мі ста, пов тор на
по ява по пу ля цій мо лю сківXсте но -
бі он тів (на при клад, за ви пад ко вої
або на пра вле ної ін тро дук ції) не -
можли ва.

Піз ні ше, ко ли лі си на те ри то рії
Го ло сі їв сько го лі су бу ли зве де ні,
й за лиш ки їх зу стрі ча ли ся ли ше
в ярах, без хре бет ні меш кан ці лі со -
вих це но зів мі гру ва ли в ці ос трів -
ні лі си. Й ли ше пі сля то го, як ли сі
па гор би зно ву за са ди ли лі сом, лі -
со ві без хре бет ні по вер ну ли ся на
по пе ред ні міс ця іс ну ван ня. На сьо -

год ні фау на без хре бет них НПП
«Голо сі їв ський» є най ба гат шою
в око лиц ях Ки є ва, адже вклю чає
пред  став ни ків двох зо о гео гра фіч -
них зон — Лі со сте пу та По ліс ся.
Про ба гат ство ен то мо фау ни го во -
рить кіль кість рід кіс них і зни каю -
 чих ви дів. 16 ви дів ко мах за не се ні
до Чер во ної кни ги Ук ра ї ни та ін -
ших при ро до о хо рон них спи сків:
12 ви дів — Чер во на кни га Ук ра ї ни,
8 ви дів — Євро пейсь кий Чер во ний
спи сок, 5 ви дів — Берн сь ка кон -
вен ція, 4 ви ди за про по но ва ні як
ре гіо наль но рід кіс ні. 

ТОЧ КА 3. «Лі со ва піс ня» 
Не пар ний шов ко пряд та зо зу ля
«КуXку»,— ка же зо зу ля, й ми по чи -
на ємо рах ува ти ро ки: чи прой деш -
ні, чи май бут ні. Мо жли во, і ліс ни -
ки, за чув ши го лос ці єї пташ ки, по -
чи на ють рах ува ти, скіль ки їм ро ків
прац юва ти в лі сі, та го лос зо зу лі
спо ві щає їм і те, що ро ки ці не
зать ма рить страш не ли хо — спалах
чи сель но сті не пар но го шов ко пря -
ду, адже пташ каXпро віс ник, на від -
мі ну від ін ших, жи вить ся й во ло ха -
тою гу сін ню, ті ло якої вкри ва ють
отруй ні ще тин ки. 
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Але не тіль ки на мух та ко ма рів по -
лю ють баб ки. Ве ли кі та се редньо -
го роз мі ру баб ки га ня ють ся за ме -
те ли ка ми. По лю ють баб ки й на на -
до куч ли вих ґе дзів, ін ших ко мах,
що лі та ють.

У не ве ли кої баб киXстріл ки кри -
ла у спо кої на пра вле ні усі ра зом
на зад і де що вверх. Ця баб ка від -
но сить ся до рів но кри лих ба бок,
тоб то пе ред ні та за дні кри ла в неї
май же од на ко ві. Баб киXстріл ки тен -
діт ні та ви тон че ні, лі та ють во ни
пур хаю чи. Їх ні ли чин ки ма ють та -
кож струн ке ті ло та три круп ні хво -
сто ві тра хей ні зяб ра. Во ни жи вуть,
як пра ви ло, се ред сте бел во дя них
ро слин, і не пла ва ють, а пов за ють
по рос ли нам. 

Баб каXко ро ми сло — справ жній
хи  жак. Ті ло у баб ки міц не, по літ
швид кий та ці лес пря мо ва ний. Пе -
ред ня та за дня па ра крил ві дріз -
 няють ся, то му і від но сить ся во на
до різ но кри лих ба бок. У спо кої
кри ла у ко ро ми сла не скла де ні,
а на пра вле ні в сто ро ни від ті ла. Ці
баб ки, осо бли во сам ці ве ли ких за
роз мі ром ви дів, влаш то ву ють по -
стій ну ми слив ську ді лян ку. Їх мож -
на по ба чи ти або си дя чи ми на якійсь
пі дви ще ній сте бли ні, або лі таю чи -
ми впе ред та на зад — так во ни пат -
ру лю ють свою те ри то рію. По бачив -

ши здо бич, баб ка від хи ляєть ся від
сво го кур су, пе ре слі дує здо бич, а схо -
пив ши, по вер та єть ся на свою ді -
лян ку. Як що ж на те ри то рію баб ки
за лі тає су пер ник, то ді ха зя їн де -
мон струє справ жні чу де са ви що го
пі ло та жу під аком па не мент кла цан -
ня верх ні ми ще ле па ми та шур хо -
тін ня крил. Ли чин ки різ но кри лих
ба бок жи вуть у му лі або ба го вин ні
на дні во дойм. Зов ніш ні зяб ра у них
від сут ні, за те во ни ма ють вну тріш -
ні, в яких і від бу ваєть ся га зо об мін. 

Ли чин ки де я ких ба бок — це про -
віс ни ки кос міч них ко ра блів, адже
пе ре су ва ють ся во ни, ви ко ри сто -
вую чи прин цип ре ак тив но го ру ху.
Во да, яка із си лою виш тов ху єть ся
ли чин кою із «со пла» — задньо го
про хо ду, спри чи няє рух упе ред. 

Ли чин ки ба бок жи влять ся різ -
ни ми вод ни ми ор га ніз ма ми. Їх ниж -
ня ще ле па пе ре тво ри ла ся на ха -
паль ний апа рат — так зва ну «маску»,
якою ли чин ка баб ки здат на вхо пи -
ти жер тву та, зав дя ки ши пам, міц -
но її утри му ва ти. 

Яй ця баб ки від кла да ють у во ду
або близь ко від во ди. Баб ки од них
ви дів за ну рю ють їх у тка ни ни вод -
них ро слин чи у гни лу де ре ви ну,
деяких роз мі щу ють на різ них пред -
ме тах під по верх нею во ди, ін ші
від кла да ють у во ду стріч ка ми чи
кіль ця ми, а де я кі по мі ща ють у гря-
зюку бі ля во ди. Сам ки ря ду ви дів
зми ва ють яй ця з кін чи ка че рев ця,
за ну рю ю чи йо го у во ду — ви мо -
гли ба чи ти ха рак тер ний «танець»
ба бокXстрі лок над во дою, ін ші баб -
ки пов за ють під во дою, від кла даю -
чи яй ця.

ФОТО: ОЛЕКСАНДР БАЙДАШНИКОВ
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цей вид і на зи ваєть ся ла ти ною —
ап те рус. Ли ше у де я ких до рос лих
кло пів із кри ло вих чох ли ків ви -
рос  та ють кри ла. А лял ечок у кло пів
не має. Та ке пе ре тво рен ня в до рос -
лу ко маху не пов не, бо є тіль ки ли -
чин ки і до ро слі ко ма хи. Жу ки і ме -
те ли ки про хо дять пов не пе ре -
творен ня, яке від бу ваєть ся під час
ста дії лял еч ки. Ті ло ли чин ки май -
же пов ні стю пе ре бу до ву єть ся, і ви -
хо дить з лял еч ки зов сім ін ша на
ви гляд ко ма ха. Зга дай те тов сту
незграб  ну гу се ницю і пре крас но го
ме те ли ка.

ТОЧ КА 5. «Мить ко ве озе ро» 
«Дір ки» у сті нах
На пря мо вис них сті нах ярів, у верх -
ній ча сти ні схи лу, мож на по ба чи -
ти не ве ли кі отво ри. Зде біль шо го
це вхід у нір ку ди ких бджо ли них.
Мо жуть ро би ти нір ки й ін ші ко ма -
хи, на при клад, жу ки з до во лі дивною
на звою — пі люль ни ки. Як пра ви -
ло, ко ма хи са мі ви ко пу ють нір ки.
Од на че джме лі мо жуть зай ня ти й
по рож ню нір ку ін шої тва ри ни. 

Над схи лом яру тре ба хо ди ти
обе реж но. ПоXпер ше, то му, що мож -
на впа сти у прір ву, по сунув ши ґрунт,
а поXдру ге, щоб не спри чи ни ти об -

вал ні рок ди ких бджо ли них — цих
ду же ко рис них ко мах. 

Баб ки
На при бе реж ній рос лин но сті си -
дять чи про но сять ся над озе ром,
на че ма лень кі гвин то кри ли, баб ки.
Во ни по лю ють тут на ме те ли ків,
мух, ко ма рів. Очі у ба бок ве ли кі,
скла де ні з ба гатьох фа се ток, й у
кож ній із них від би ваєть ся «пор т -
рет» ко маш ки, яку во на хо че влови -
ти. Баб ки — од ні з най древ ні ших
ко мах на Зе млі. Пред ки сучас них
ба бок, гі гант сь кі баб ки, з’явили ся
ще до епо хи ве ли ких ди но за врів,
у па ле о зої, аж близь ко 320 млн ро -
ків то му, та й у наш час ці ко ма хи
доб ре по чу ва ють ся. Про древ ність
по хо джен ня ба бок свід чить ба га те
жил ку ван ня двох пар ве ли ких крил.

Лі та ють баб ки і над су хо до лом.
Во ни зни щу ють тут ве ли ку кіль -
кість мух, ко ма рів, мо шок. То му, як -
що на га ля ви ні з’яви ли ся чи слен ні
баб ки, мож на прог но зу ва ти, що ко -
ма рі не бу дуть за ва жа ти вам від по -
чи ва ти. Три ма ють ся баб ки пе ре -
важ но бі ля во дойм, про те не рід ко
їх мож на по ба чи ти за кіль ка кі ло -
ме трів від во дя но го дзер ка ла — сю -
ди баб ки при ле ті ли на по лю ван ня.
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«В кінці греблі шумлять верби. . .», «де верба — там вода». . . Люди здав -
на обсаджували вербами водойми, знаючи, що верби й самі «вибирають»
місця біля поверхневих чи підземних вод. Під вербами копали криниці,
а «лозоходці» шукали воду під землею за допомогою вербового прута.

Верба біла — дерево середньої величини, іноді — велике, з білувато-
сріблястим листям.

У дикому вигляді росте по долинах річок. Має багато декоративних
форм. Завезена верба і до Північної Америки — ще першими переселенцями
з Європи.

Дуже гарні великі верби зустрічаються на Чернігівщині. Особливо
пам’ятаються мені ці дерева з околиць села Слабин, з місцевого заказника.
Та й навіть у Києві, у старих, ще не поруйнованих дворах центру міста
іноді трапляються розкішні старі верби. Живе це дерево до ста років.

Існують верби до тридцяти метрів заввишки. Часто в одного дерева
буває кілька стовбурів, які увінчує одна широка й округла крона.

Верба росте швидко, її пагони нерідко схиляються аж до землі. Вони
не ламкі, гнучкі. Восени листя верби набуває гарного бронзово-жовтавого
відтінку і довго тримається на дереві.

Цікаво, що біла верба — чудовий медонос. Один гектар вербового гаю
дає до 150 кілограмів доброго золотистого меду. А у вітряну погоду
дивитися на декоративні «плакучі» верби, коли вони тріпочуть своїм
листям, показуючи його сріблястий нижній бік,— справжня насолода.
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Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма. . .

Тарас ШЕВЧЕНКО

Кожен народ шанує певні рослини більше, ніж інші. Вони йому рідні,
«свої». Обрані народною пам’яттю, деякі дерева і трави є найбільш зга-
дуваними, популярними, «знаковими». Про них співають у піснях,
складають міфи й легенди, щодо них існують різні повір’я. . .

Верба напрочуд часто згадується в українському фольклорі й у твор -
чості митців.

Верба, дерево сонця у віруваннях українців, з давніх-давен уособлювала
як життя, так і смерть, як здоров’я, так і лихі, відьомські сили. Старі,
дуплаві, похилені верби уявлялись як улюблені місця для відьом і упирів,
вони самі по собі вже є чимось підозрілим і страшнуватим.

Разом із тим верба є деревом священним, як «переінакшена», власне,
ототожнена в народі з біблійною пальмою, точніше — з її листками-
віялами, якими радісні люди встеляли дорогу Ісусові Христу, коли Він
входив до Єрусалиму. До речі, повертаючись із церкви на це свято —
Вербну неділю, селяни за традицією садили свячені пагони цього дерева.
Так само існує напівжартівливий звичай стьобати одне одного свяченою
вербовою гілкою, примовляючи: «Не я б’ю, верба б’є! За тиждень
Великдень». В основі ритуалу — ще дохристиянські вірування про
передачу в такий спосіб енергії, життєвої сили через пагін дерева, яке
зеленіє одним із найперших. Отже, незвичайною верба уявлялася й у по-
ганські часи.

Наш великий Тарас на засланні виростив саме вербу. Деревце нагадувало
йому про Україну. . . Адже кучеряві верби здавна були окрасою мальовничих
українських краєвидів, милували око на левадах, греблях, понад ставками.
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Серед див рослинного світу тропічної Африки визначне
місце займає дерево баобаб (Adansonia digitata). Немає
в Африці рослини, яку б так шанувало місцеве насе-
лення.

Дивує нездоланна сила баобаба. На відміну від
більшості дерев, він не гине, коли з нього здирають
ко ру — вона наростає знову.

Це дерево має особливі пропорції: висота — 18—20 м,
а товщина стовбура в обхваті — 10 м. Зверху дерево
роз галужується на товсті, май же горизонтальні гілки,
які утворюють крону до 40 м у діаметрі. У сухий пе -
ріод, коли баобаб скидає листя, він нагадує дерево, яке
росте корінням догори.

Крихка пориста деревина в сезон дощів поглинає
воду як губка, цим і пояснюється надзвичайна товщина
цих дерев — вони є великими водяними резервуарами,
а від випаровування їх захищає товста сірувато-ко-
ричнева кора в 10 см товщиною. Кора теж крихка і
м’яка — від удару кулаком на ній залишається ум’ятина,
але внутрішня частина кори скріп лена дуже міцними
волокнами. 

Плоди баобаба продовгуваті, схо жі на огірки і вкриті
мохнатою шкіркою, добрі на смак, містять багато віта-
мінів, а за своєю поживністю прирівнюються до теля-
тини, швидко засвоюються, знімають почуття втоми.
Їх дуже полюбляють мавпи, які часто живуть серед
буйного листя баобаба, тому його ще називають «мав-
пячим дере вом». М’якоть плодів висушують і переме-
люють у порошок, який, розведений у воді, дає напій,
схожий на «лимонад», звідси ще одна назва баобаба —
лимонадне дерево. Вису шена тверда оболонка плода
служить чашкою.

Насіння плода їстівне в сирому вигляді, а з подріб-
неного і підсмаженого варять каву. Із золи спаленого
плода виготовляють мило і олію високої якості. З листя
роблять салат, варять суп. Квітковий пилок іде на ви-
готовлення клею. Із спаленої кори отримують ліки
про ти лихоманки, зубного болю, серцево-судинних
хвороб, астми, дизентерії, укусів комах. З волокон ви-
готовляють тканини, циновки, риболовні сітки, канати. 

Живуть баобаби приблизно 5000 років. У них нема
річних кілець, за якими можна було б обрахувати вік
дерева.

Ось таке воно чудо-дерево, яке самотньо височіє
великим зеленим наметом над трав’янистими про-
сторами африканських саван.

Аза ЗЕНЮК, бібліотекар НЕНЦ
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сливий сміх лісової русалки Мавки,
яка вперше відчула радість великого,
щирого взаємного кохання.

В одному із старовинних росій-
ських переказів говориться, що квіт-
ки конвалій — це сльози гордої во-
дяної царівни Волхви, яка побачила,
як Садко, якого вона палко кохала,
обіймає і голубить її щасливу су-
перницю.

У казках розповідалось, що в квіт -
ках конвалій живуть чудесні ма-
ленькі крилаті істоти — ельфи, а са -
мі квітки є ліхтариками для гномів.
В іншій казці розповідається, що
квітки конвалій — це намистинки
з намиста Білосніжки, яке розірва-
лось, коли вона тікала від мачухи.

У рослинній символіці квіти кон-
валій пов’язують із найкращими по -
чуттями людини, такими як ніжність,
вірність, щирість кохання, чистота
бажань та думок, шляхетність.

Наукова назва роду походить від
старої латинської назви рослини —
Lilium convallium, що в перекладі
означає «лілія долин». У цій назві
відображено те, що конвалія най-
краще росте в долинах. Серед ба-
гатьох народних назв цієї рослини
є маївка, кукурічка, ладички, ланто -
шо, любка, ванник, лониш, язик лі-
совий та інші.

Конвалія здавна введена в куль-
туру як дуже цінна декоративна
рослина. Виведені форми з вели-
кими рожевими та махровими квіт-
ками, а також з жовтим та біло-пі-
стрявим листям.

Найкраще розвиваються і рясно
цвітуть конвалії на вологому ро-
дючому ґрунті в напівтіні. Вони чу-
дово піддаються вигонці як у теп-
лицях, так і в кімнатах. Тому кожний,
хто забажає, може мати ці чарівні
квіти навіть серед зими.

Та не тільки своєю декоратив -

ністю славиться конвалія. Вона дуже
цінна лікарська рослина, яку знають
із давніх-давен.

Конвалію іноді називають квіт-
ками хворого серця, і в цій назві
найбільш повно відбиті її найцін-
ніші лікувальні властивості.

Найціннішими є квітки, з яких
виготовляють настої, водні екстрак-
ти та інші препарати серцевої дії.
Рослина містить у собі ряд глюко-
зидів та інших речовин. Найцінні -
шим є конвалотоксин. Препарати
з конвалії вживають при серцевій
недостатності, серцевих неврозах
і пороках серця.

У народній медицині з відвару
конвалії роблять ванни при ревма-
тизмі, відвари з неї використовують
при захворюваннях горла, нервових
хворобах. Відвар квіток або роз-
бавлену спиртову настойку з квіток
використовують при хворобах очей
як примочку.

Потрібно відзначити, що конва-
лія належить до отруйних рослин.
Бувають випадки отруєння худоби.
Відомі також випадки отруєння
людей внаслідок того, що вони ви-
пили воду, в якій стояли конвалії.
Тому слід бути обережними і уваж-
ними з букетиками цих чарівних
квітів. Звичайно, від цього конвалії
не стають менш прекрасними й зав -
жди радуватимуть нас своєю непов -
торною красою.

Треба завжди пам’ятати про не-
обхідність бережливого ставлення
до природи, особливо до тих рос-
лин, які користуються дуже великим
попитом. Слід дбати про те, щоб
не зникли з наших лісів ці чарівні
квіти — перлини сріблястого щас -
ливого сміху Мавки і, разом з тим,
цінні ліки для хворих на серце.

Галина МИРНА,
Полтавський облЕНЦУМ 25

Навесні в ліс приходить особлива
святкова пора, коли зацвітають кон-
валії (Convallaria majalis L.) з родини
лілейних.

Мабуть, немає людини, яка була
б байдужою до чарівної краси цих
навдивовиж ніжних, витончених,
дуже ароматних квітів. Вони здають-
ся виготовленими з якоїсь особливо
прозорої, ніжної порцеляни над-
звичайно майстерними руками лі-
сових гномів. Наче якісь зачаровані
сріблясті дзвіночки, повисають квіт-
ки на зелених струнких квіткових
стрілках посеред зеленого листя.

Конвалія — багаторічна рослина.
Вона має два, іноді три великих ши -
ро коовальних листки з дугастим жил -
куванням, що виростають із підзем -
ного повзучого кореневища. Щороку
на кореневищі біля основи стебла
утворюється невелика брунька. За
літо вона поволі перетворюється
на довгий підземний паросток. На -
весні кінець паростка починає ви-
кидати зелені листочки. Але стебло
з квітками з’явиться ще не скоро.
Мине два-три роки, і на кореневищі
утвориться велика брунька. Власне,
з неї проросте зелена гнучка квіт-
кова стрілка з кулястими перлина-

ми — пуп’янками, з яких розвину -
ться прекрасні квіточки конвалії.
Потім рослина відпочиває. Нові
квітки на ній з’являться лише через
два-три роки. Кожен окремий ек-
земпляр конвалії з’єднаний товстим
кореневищем з усіма іншими, що
ростуть на певній галявині чи ді-
лянці, й становить одну велику рос-
лину або, точніше, велику сім’ю,
члени якої тісно пов’язані між со-
бою. Це результат вегетативного
роз множення — розростання під-
земного кореневища.

Один із давньогрецьких міфів
твердить, що конвалії виникли
з краплин поту богині мисливства
Діани. Коли богиня під час полю-
вання потрапила у глухі хащі лісу,
на неї напали фавни. Вони були
безтямно закохані в Діану і хотіли
полонити її. Діана кинулась втікати.
Вона бігла так швидко, що з неї
рясними краплинами стікав сріб-
лястий піт, який перетворився на
чарівні запашні квіточки конвалії.

І в українському фольклорі є чу-
дова поетична розповідь про квітки
конвалії і їх виникнення. У ній го-
вориться, що ці квіточки є не що
інше, як застиглий сріблястий ща-
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влітку при температурі 18—25 °C, а
взимку — бажано 5—15 °C. Полив по -
мірний. Підживлювати треба 1—2
рази на місяць у весняно-літній пе-
ріод.

Дивними, таємничими квітами
є орхідеї. Адже тільки саме слово
«ор хі дея» в стародавньому Китаї
означало добре ставлення, красивий
зовнішній вигляд або відмінну якість.
Конфуцій порівнював орхідеї зі
шляхетними чоловіками, що досягли
вищого ступеня самовдосконалення.
Рослина асоціюється зі спокоєм,
радістю, гармонією. 

Орхідеї пробуджують у душі лю-
дини благородство, а велика їхня
позитивна енергетика сприяє фі-
нансовому успіху, духовному про-
світленню, родинному благополуч-
чю. Вирощуючи ці рослини, пам’я -
тайте, що кожна з них потребує
конк ретних, особливих умов догляду,
адже нині на нашій планеті описано
близько 25 тис. видів орхідних. Але
при утримуванні в приміщенні для
всіх них потрібне розсіяне яскраве

світло, високі вологість та темпера-
тура повітря, помірний по лив тільки
м’якою водою.

Жіночим началом у помешканні
вважається сенполія, яку зазвичай
називають узумбарською фіалкою.
Вона підтримує романтичність сі-
мейних стосунків, надає емоційних
якостей шлюбу, повертає хороший
настрій та посилює енергетику
дому. Це квітка сімейного затишку.
Їй підходить притінене сонячне
місце, помірний полив через піддон
теплою водою та температура по-
вітря 18—20 °C. При гарному до-
гляді сен  полії можуть квітувати без-
перервно.

Ще однією традиційно жіночою
квіткою вважається хризантема.
Рясне цвітіння рослини сприяє ус-
пішному шлюбові. Молодій жінці
квітуча хризантема відкриває нові
життєві перспективи, підтримує здо-
ров’я. Якщо квіти мають насичений
жовтий колір, це є символом май-
бутньої стабільності.

Вирощуючи хризантеми вдома,
треба пам’ятати, що ці рослини по-
любляють взимку прохолодні при-
міщення з температурою 10—15 °C,
а влітку — близько 20 °C. Вони є
світлолюбними рослинами корот-
кого дня. Ґрунт повинен бути постій -
но вологим, але не мокрим. Піджив -
лювати бажано 2—3 рази на тиж-
день.

Зичимо вам успіхів у виборі
квітів.

Тетяна ЛЮБАК 27

Наші предки наділяли певними си-
лами ті чи інші рослини, уособлю-
вали їх з силами добра і зла, при-
писували їм містичні властивості.
Так, символом молодості та шлюбу
вважався барвінок, вірність та від-
даність приписувалися плющу, здо-
ров’я і життєстійкість асоціювалися
з конюшиною.

Східна філософія стверджує, що
кожна рослина має енергію, яка
сприяє розвитку тієї чи іншої сфери
людської діяльності, може спонукати
й надихати людину.

Тому, купуючи або даруючи рос-
лину, на мить замисліться, що при-
внесе вона у помешкання.

Отож уособленням гармонії сто-
сунків у родині вважається антуріум.
Квітка є символом вогню. Вона сти-
мулює самолюбство, знімає стомле -
ність, надає бадьорості, позитивно
впливає на нервову систему, гармо -
нійно перерозподіляє енергію в при -
міщенні. Антуріум — горда екзо -
тич на рослина, чудовий подарунок
для успішних людей.

Утримувати антуріум краще при
високій вологості та температурі
15—25 °C. Варто уникати прямого
сонячного світла. Поливати регу-
лярно м’якою водою та у весняно-
літній період підживлювати кожні
2—3 тижні рідким мінеральним доб-
ривом.

Чоловічою квіткою вважається
гіпеаструм. Цвітіння рослини су-
проводжується енергетичним сплес-
ком, який може викликати пози-
тивні події у стосунках.

Утримувати гіпеаструм потрібно
влітку при температурі 18—25 °C,
взимку — 16—18 °C з регулярним
по ливом і систематичним піджив-
ленням у невеликих горщиках. Рос -
лина світлолюбна. 

Деревом сімейного щас -
тя можна вважати гранат,
плоди якого символізують
родинний союз, благопо-
луччя, дітей, суспільне по-
ложення. Щоб рослина ма -
ла розкішний вигляд, трима -
ють її на яскраво освітлених вікнах,
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рисових полів чергуються з пар-
никами і теплицями. 80% території
Кореї лежить на горах, вони то ви-
мальовуються чудернацькими ліні -
ями на горизонті, то опиняються
зовсім близько, пронизувані числен -
ними тунелями.

Як відомо, західне узбережжя
Кореї омивається Жовтим морем;
во но зрізане бухточками, а миси
гли боко врізаються в море. Під час
відпливу берегова лінія виглядає
зовсім непривабливо: кілометрова
зона брудного піску, який бороздять
краби й морські черви. Зате східне
узбережжя, що омивається Япон -
ським морем, є більш цивілізованим
і вище цінується серед корейців.
Там берегова лінія рівна, вздовж
неї тягнуться курортні містечка з пі -
щаними пляжами, єдиною голов-
ною вулицею і низкою магазинчиків
вздовж неї.

Звичні для нас 4 сезони в Кореї
піддаються впливу океану і гір, що
значно зволожує повітря і перешко -
джає активному руху повітряних
мас. На середину літа припадає
сезон дощів і, можливо, саме він є
найкомфортнішим, оскільки при
яс  ній погоді стоїть нестерпна спека,
що супроводжується підвищеною
вологістю і відсутністю вітру. За та -
кої погоди дуже легко згоріти на
сонці, тому корейці ретельно захи -
щаються від нього, користуючись
парасольками або кепками з широ -
кими козирками. Взагалі, засмага
не в моді в Кореї, і люди намагаю -
ться максимально прикривати не-
захищені ділянки тіла, носячи на-
рукавники під теніски, причому
наві ть на пляжі. Також великою по-
пулярністю в Кореї користується
гумове взуття і одяг з поліестеру,
очевидно, через свою практичність:
змокли під дощем — теніска швидко 29

ПІВДЕННА
КОРЕЯ

ОЧИМА
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Про країну Сонця, 
що сходить, та Піднебесну
написано багато, і з ними
асоціюються певні уявлення
про культуру, звичаї 
та життєвий устрій, 
в той час, як незначна 
територіально 
й небагаточисельна 
за населенням Корея 
несправедливо обділена 
увагою туристів.

ПРИРОДА
Проїжджаючи країною, не бачиш
особливої різниці з Україною. Рос -
туть ті ж дерева, деякі ділянки землі
зайняті під городи… Серед дерев
найбільш розповсюдженими є сос -
ни, вони здебільшого покривають
гірські ділянки. Корея дуже слави -
ться своїми яблуками й грушами,
вони соковитіші й солодші за наші.
Баштанні культури — дині, каву-
ни — достигають набагато раніше,
і їх корейці споживають протягом
усього літа. На корейських городах
вирощуються переважно ті ж овочі,
що й у нас, однак їх кулінарне ви-
користання має певні відмінності.
Наприклад, картопля, помідори,
бак лажани користуються набагато
меншою популярністю у корейців,
ніж у нас.

Що дійсно незвично для меш-
канців рівнинної України — це гори.
Здебільшого вони лісисті. Викликає
захоплення працьовитість і напо-
легливість корейців, з яким вони
об робляють кожен доступний клап-
тик землі — квадрати затоплених



Що стосується морепродуктів,
то корейці їдять все, що ворушиться
(або колихається на хвилях). Мо -
люс ки, краби, восьминоги, кальма-
ри, морські черви, ламіранія — таці
з цією живністю виставлені на віт-
ринах ресторанчиків і, вказавши
пальцем на будь-який з морських
дарів, дуже скоро отримаєш його
вже готовим до споживання.

М’яса корейці їдять дуже мало.
Традиційні корейські котлети скла-
даються з тонкого прошарку м’яса
й товстого шару паніровки, а м’ясо
в рагу кришиться дуже тонко й дріб -
но. Славнозвісний стереотип про
корейців як про пожирателів собак,
схоже, більше не актуальний. Соба -
чина не входить до меню навіть
у на ціональних ресторанах. У тра-
диційній корейській трапезі також
немає розділу на звичну для нас
«першу страву», «другу» і напої. Чай,
кава, соки існують, але ними не за-
пивають їжу, а такі напої, як какао,
компот і морс, корейцям взагалі
не відомі. Можливо, завдяки такому
харчуванню в Кореї не стоїть проб-
лема ожиріння, всі корейці, як пра-
вило, тонкі й підтягнуті.

ЖИТТЄВИЙ УСТРІЙ
Перше, що впадає в очі,— це раціо -
нальність, причому у всьому, почи-
наючи від використання житлової
площі, закінчуючи харчуванням.
Традиційно у східних країнах сплять
і сидять на підлозі, що значно еко-
номить простір, який займають
ліжка і стільці. Взуття знімають
просто на порозі, а на ніч підлогу
вкривають спеціальними килимка-
ми, на яких потім стелять постіль.
Звичайно, спати дещо твердо, але
в цілому це також справляє пози-
тивний вплив на кістки та суглоби.
Цю традицію корейці ненав’язливо

закликають практикувати всім, хто
знаходиться у них у країні: навіть
у 4-зірковому готелі немає ліжок,
але передбачена постіль на під лозі.

Як уже було згадано, стільцями
корейці користуються рідко, а сіда-
ють просто на підлогу, схрестивши
ноги, і для цього передбачені ни-
зенькі столики, за якими їдять і пра-
цюють. Від частого сидіння в такому
положенні у старшого покоління
корейців спостерігається деяке ви-
кривлення ніг в області тазу. А сидіти
на підлозі, простягнувши ноги впе-
ред, у Кореї вважається неввічливим,
так само як і в деяких інших східних
країнах вважається поганим тоном
демонструвати підошви ніг.

Ще однією особливістю, що ха-
рактеризує життєвий устрій корей-
ців, є їх релігійність. Буддизм більше
не популярний, і буддистські храми
поступово перетворюються в істо-
рико-культурні заповідники. Але
близько 80% населення є прихожа-
нами протестантських церков, яких
нараховується величезна кількість
у будь-якому місті. Збираючись де-
кілька разів на тиждень на служіння,
корейці зміцнюють своє відчуття
спільноти і приналежності до ко-
лективу. У цілому, корейці — це
добрі, уважні та безкорисливі люди,
у яких дуже розвинуте почуття ко-
лективізму. Підтвердженням цьому
можуть слугувати добротні моли-
товні будинки, які будуються на
по жертви прихожан.

Окрім працьовитості і безкори-
сливості корейців, також варто від-
значити їх амбітність у ставленні
до роботи й навчання. Період на-
вчання в університеті стає для мо-
лодих людей випробуванням на
міцність їх нервової системи. Маю-
чи по декілька лекційних і прак-
тичних занять, які вимагають ре- 31

висихає, як тільки пригріє со нечко.
Впродовж місяця дощі можуть

йти щоденно, але при цьому не
стає холодно. До речі, під час дощу
при вході в метро і в магазини ви-
ставляються спеціальні урни з полі-
етиленовими пакетами, які одним
рухом надіваються на мокру пара-
сольку, після чого можна сміливо
йти до приміщення і не боятися,
що мокра парасолька принесе ко-
мусь незручності. У цілому, клімат
у Кореї досить м’який і приємний,
що також справляє позитивний
вплив на зовнішній вигляд людей.
Кореянки довго зберігають моло-
дість завдяки природному зволо-
женню шкіри.

КУХНЯ
Багато європейців вважають не-
зручним для себе довгий час пере-
бувати на «корейській дієті», тобто
споживати неймовірно гостру і над-
мірно перчену їжу, яка до того ж не
відрізняється особливою різнома-
нітністю. Три основних складових
будь-якої трапези в Кореї, хай то
сніданок, обід чи вечеря — це рис,
кімчі (пекінська капуста, квашена
особливим способом) і пресовані
водорості. Додатковими компонен-
тами є морепродукти і овочі, най-
більш розповсюджені з яких —
редь ка і огірки. Редька споживається
також у занадто перченому кваше-
ному вигляді. Традиційна корейська
юшка являє собою міцний відвар
морепродуктів (найчастіше морської
капусти), також приправлений знач-
ною кількістю перцю, де плаває
де   кілька колечок цибулі. Моркву,
картоплю або крупи корейці в супи
не додають. Крім того, таку юшку
не їдять, як прийнято в нас, як пер -
шу страву, нею присьорбують рис
та інші компоненти трапези.30



тельної підготовки, корейські сту-
денти проводять у бібліотеці майже
весь вільний час, нерідко жертвуючи
сном. На цьому ґрунті реєструються
часті випадки нервових виснажень,
а в найтяжчих випадках і само-
губств.

АРХІТЕКТУРА 
Й ЦІКАВІ МІСЦЯ
Мандруючи Кореєю, не часто зу-
стрічаєш місця, від природної абo
рукотворної краси яких перехоплює
подих. Здебільшого всі міста побу-
довані за стандартними скляно-бе-
тонними проектами. Магазини, офі -
си та інші службові приміщення,
що знаходяться вздовж вулиць будь-
якого міста, нагадують сірі коробки
з численними вивісками квадратної
або прямокутної форми з ієроглі-
фами, накресленими у тому ж стилі.
Прямі кути й лінії справляють якесь
пригнічуюче враження, до того ж
деякі будівлі можуть виглядати від-
верто неохайно. Спальні райони
також всі схожі між собою. Багато-
поверхові коробки височіють куп-

ками то там, то тут, і їх відрізняють
лише величезні цифри номерів, що
викладені кахлем на стінах будівель
для зручності знаходження. Іноді,
крім номеру, будинок може бути
оздоблений невигадливим малюн-
ком або логотипом якої-небудь ком-
панії, що, певно, будувала будинок
для своїх службовців.

Як на скромний погляд мандрів -
ника, тільки два міста в Південній
Кореї мають свої відмінні риси —
це Сеул та Бусан (найбільший мор-
ський порт і друге за значимістю
місто в Кореї). Останній навіть мож -
 на назвати по-справжньому гарним
містом завдяки численним хма ро -
чо сам абсолютно немислимої фор -
ми і архітектури. Можна зустрі ти,
наприклад, будівлю у вигляді квітки
або прапору, що майорить. А ще
корейські містобудівники полюбля -
ють робити металічні скульптури.
На вулицях Бусану можна побачити
величезний контрабас або стальні
дерева…

Центр Сеулу доглянутий і приваб -
ливий, як візитна картка будь-якої
країни. Побувавши в Сеулі, обов’яз-
ково треба відвідати імператорський
палац Чонг Ваде, який знаходиться
у магічному місці — під горою та
по близу ріки.

У місті Теджоні є ще одна ціка-
винка — буддистський храм, дорога
до якого проходить по мальовничій
горі, на вершині якої знаходиться
давнє кладовище, звідки відкриває -
ться захоплюючий вид на місто.
Це місце — улюблений маршрут для
пішохідних прогулянок жителів
міста й туристів.

Безумовно, кожен, хто відвідає
Південну Корею, винесе звідти свої
враження, тим більше, що подиви-
тися завжди є на що…

Ганна РЯБОКОНЬ32



В саду ботаническом,
не платоническом,
читаем стихи орхидеям.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ



Зізнайтесь, хоч раз у житті вам хо-
тілося мати папугу? Ні, не малень-
кого хвилястого папужку, а справж -
нього великого красеня? Саме про
такого мріяв у дитинстві Володимир
Городецький, хоч завжди мав удома
якусь живність: голубів, рибок, ящір-
ку. Але папуга з’явився в нього, ко-
ли він уже був досвідченим артистом
і виступав у цирку як акробат на
мо ноциклі. Щоправда, назвати кра-
сенем птаха, який йому дістався (на
щастя, недорого), язик не повертав -
ся. Бо жовточубий какаду поставав
перед стороннім поглядом, що зве -
ться, напівголим. Адже мав погану
звичку вищипувати в самого себе
пір’я — от і світив шкірою на грудях
і животі. Та ще й зіпсував свою
репу тацію після того, як під час
гаст ролей циркового колективу са-
мовільно вибрався з клітки й роз-
трощив пульт від телевізора, по-
передньо ввімкнувши останній на
найбільшу гучність. Можна уявити,
скільки «теплих» слів адресували
тоді господареві папуги, адмініст -
ратору Сергію циркові артисти, які
впродовж усього дня не могли схо-
ватися ніде в готелі від набридливих
потужних звуків. Вибачили безне-
винно постраждалому тільки тоді,
коли він пред’явив додаткові докази
провини папуги — розтрощений
пульт до відеомагнітофона й відку-

шений провід настільної лампи. Та
й сам «герой» мав відповідний виг-
ляд — оскільки влаштував коротке
замикання, мав закіптюжений дзьоб,
що не дуже пасував до його білого
пір’я та жовтуватого чубчика. Добре,
хоч не загинув. 

Так завівся у Володимира його
перший крилатий партнер. Щоправ-
да, як виявилось, Маркуша (так зва -
ли какаду) примудрився одне із крил
десь пошкодити, тож літати не міг.
От і почалася для майбутнього дре-
сирувальника довга епопея пере-
творення птаха — вкрай запущеного
через надмірну зайнятість роботою
колишнього господаря — на здіб-
ного артиста. Насам перед, довелося
повністю змінити йому меню. Адже
папуга звик їсти те, що сам вибирав,
походжаючи по столі, за яким обідав
адміністратор. А вибирати йому пе-
реважно доводилося між салом і си -
ром, ковбасою і шинкою. Тож зав -
данням номер один стало привчити
Маркушу до іншого раціону, більш
властивого для представників його
виду. Какаду почав споживати гото-
вий корм (спершу — німецький,
згодом — якісніший, бельгійський),
до якого додавалися з певною періо -
дичністю нежирний білий сир, пе-
репелині яйця, порції м’яса, кукуруд -
за, рисова каша з гранатом. Вза г а -
лі, вибагливий Маркуша перевагу 37

«Пірат»
із крилатим скарбом
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заслужений працівник культури,
друг журналу «Паросток»

від його заснування



що не давав спокою описаним
у кни зі розбійникам. 

Зеленокрилого ара Джека, який
свого часу прибув із Чехії, підступ-
ний пірат взагалі змушує служити
йому вішаком і тримати його плащ.
А що поробиш? Джек терплячий
і слух няний, адже належить до так
званих вигодованців, тобто птахів,
од народження вихованих люди-
ною. Це засвідчують його документи
і кільце на одній із лап, на якому
написано його ім’я та рік народ-
ження. Як правило, такі птахи не
агресивні, мають добру вдачу. Три -
маючи в дзьобі палицю, папуга не
менш вправно, ніж справжній ка-
натоходець, ходить по корабельному
канату. А коли йде навколо аре ни
бар’єром, час од часу зупиняється
й виконує кульбіти. 

Вміло справляється з трюками
й Пеппі, що належить до виду ара
макао. В її яскравому оперенні по-
єднуються червоний, синій і жовтий
кольори. Вона теж доволі миролюб -
на, ніколи спересердя не вдарить
дресирувальника своїм дзьобом,
тільки легким доторком його може
попередити про свій настрій. Хоча
треба чесно визнати, що в Пеппі є
всі підстави недолюблювати людей.
Адже коли вона потрапила до Воло-
димира Городецького, мала пола-
мане пір’я й дірку в дзьобі невідо-
мого походження. Можна тільки
здо гадуватися, скільки поневірянь
їй довелося зазнати.

На відміну від його літературного
попередника, синьожовтий ара
Флінт про піастри й не згадує.
Певно, його цілком влаштовує та
сла ва, якої він зажив, як виконавець
рідкісних трюків. Разом із подібною
до нього синьожовтою Жужею, він
захоплює глядачів стійкою на голові,
яку в цирку називають «копфштей-

ном». Витягнувшись струнко і вправ-
но тримаючи рівновагу, обоє птахів
стоять на голові, як справжні акро-
бати. А ще вони дозволяють дреси-
рувальнику жонглювати ними, ніби
м’ячиками, коли він перекидає їх з
руки на руку, та ще й перевертаючи
в повітрі. Для цього їм доводиться
стримувати своє цілком природне
бажання злетіти.

Змінились характери не тільки
в птахів. Можна вважати, що переви -
ховався й сам «пірат». Адже ні за
які скарби світу не погодиться він
сьогодні віддати своїх крилатих ар-
тистів. 39

віддавав найдорожчим фруктам —
полюбляв, крім граната, ще хурму,
солодкий виноград (тільки не тем-
них сортів!), міг ще трохи з’їсти
ба  нана, але неохоче. 

Вважаючи, що птах вищипує пі -
р’я через нестачу необхідних віта-
мінів і мікроелементів, Володимир
вирішив, за порадою одного з вете -
ринарів, зробити йому укол з ліками.
Про силу дзьоба цього птаха він
знав: грецький горіх він розгризає
приблизно так, як ми — насінину
гар  буза чи соняшника. Оскільки
укол треба було робити папузі
в груд ний м’яз, прямо перед дзьо-
бом, ветеринар попросив потримати
какаду. Та Маркуша зумів виверну-
тися і дзьобнув артиста в палець
так, що пробив йому ніготь і м’які
тканини пальця — от тільки кістки
не подужав пробити. 

Та одержавши травму від «мрії
сво го дитинства», Володимир не
відмовився від мрії про майбутній
номер із дресированими папугами.
Тим більше, що Маркуша поступово
почав перетворюватися на справж -
нього красеня, обростаючи пір’ям.
Виявляється, папуги часто вищипу -
ють його, страждаючи від самот -
ності. Розумні птахи потребують
спілкування! З ними треба якомога
частіше розмовляти, погладжувати,
як собачку, почухувати.

Певно, Маркуша оцінив увагу,
якою тепер був оточений, бо на за-
питання дресирувальника «Кто я?»
впевнено відповідає: «Папа». Завдяки
репетиціям зміцніло його крило,
і хоча «асом» какаду не став, все-
таки літати може.

А згодом дресирувальнику вда-
лося поповнити свою «пташину ко -
манду». У рідному місті Миколаєві
одержав він у спадщину трикімнат -
ний будиночок з усіма зручностями.

Грошей від його продажу вистачило,
щоб придбати лише двох барвистих
папуг ара. Пізніше всією родиною
заробляли на інших птахів. Сьогодні
в номері Володимира Городецького
п’ять папуг. Є ще дехто й на «лаві
за пасних» — зокрема, рідкісний
мо лук кський, який в очікуванні ре-
петицій поки що старанно пере-
творює на тріски покладену йому
в клітку міцну гілку.

Вибір представників саме цього
сімейства птахів для нового цир-
кового номера підказав його сюжет.
Адже кому не відомі папуга на ймен-
ня Капітан Флінт з його знамени-
тим: «Піастри! Піастри!» та кульгавий
пірат Джон Сільвер? Дресирувальник
перетворився на циркового двій-
ника цього персонажа з роману
Сті венсона «Острів скарбів», запо-
зичивши його зовнішній «пірат -
ський» вигляд, костур, люльку і риси
характеру — жадібність і підступ-
ність. «Припливши» кораблем на
аре ну, він змушує Маркушу тягнути
по бар’єру свій крислатий капелюх
і збирати в нього гроші. Оскільки
«піастрів» для пірата завжди замало,
він спрямовує револьвер на папугу.
Та варто птахові почути загрозливе
«Паф!», як він миттєво падає й зви -
сає з палиці вниз головою. А далі
звичний до «корабельного» життя
на арені Маркуша демонструє й ін -
ші свої таланти — трапом піднімає -
ться на вершечок щогли, з неї ка-
натом з’їжджає на іншу, щоб зреш-
тою вмоститися на стерні, де потім
можна буде потанцювати в ритмі
музики, одночасно розгортаючи
й згортаючи свій пишний жовту-
ватий чубчик. Упевнюються глядачі
й у тому, наскільки сильний цей
представник пернатих: він піднімає
в повітря, тримаючи в дзьобі, той
легендарний сундук зі скарбами,38



Як ТвАРинИ
ЗаОщАДжуЮтЬ вОдУ
Природа наділила сухопутних тварин надзвичайно ефективними
механізмами заощаджування води. Щоб зрозуміти ці механізми,
розгляньмо, звідки тварини беруть воду і на що її витрачають.
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ГОЛУБ СИЗИЙ
Columba livia

Особливо представляти
сизого голуба, здається,
великої потреби нема.
У місті його можна по-
бачити скрізь цілорічно,
оскільки напівсвійські
сизі голуби давно при-
звичаїлись до життя в на-
селених пунктах. Не всі зна-
ють, що в Криму і Придунай-
ському регіоні існують угрупо-
вання сизих голубів, які ніколи не
були пов’язані з житлом людини,
а гніздяться на скелях, серед урвищ
та ущелин. Міські голуби подібними
до скель вважають усі споруди, зве-
дені людиною. Через те тут і гніздя -
ться. Сквери і парки вони вподобали
як місця, де можна знайти по живу.
За характером живлення сизі голуби
рослиноїдні. Це стає добре зрозу-
мілим, коли бачиш, як вони пасуться
восени серед споришу, визбируючи
його насіння, або ласують воло -
ськими горіхами, що впали на ас-
фальт і розкололися. В умовах міста
голуби вже звикли підхоплювати
будь-які їстівні рештки, які кидає
собі під ноги людина, в тому числі
й тваринного походження. Голуби
принаджуються до сміттєвих баків
з залишками їжі і після порпання
в них нерідко втрачають естетичний
вигляд. У місті спадковий механізм
у голубів значною мірою розбалан -
сований, тому типове сизе забарв-
лення трапляється далеко не у всіх
птахів. У їхньому оперенні, крім
сизого, поєднуються чорний, білий
і рудий кольори. Лише в несприят -
ливий зимовий період сизі голуби

припиняють розмно-
жуватися. Коли на-
стають передвесня-
ні відлиги, тоді то
тут, то там натрап-
ляєш на голуба-
самця, який, роз-
дувши шию, з вор-
котінням підбігає
до іншого голуба,
поволі крокує по -
ряд, нахиляє і опус   -

кає тулуб або не-
квапливо топчеться
на одному місці пе -
ред імовірною парт -

неркою, майже горизон-
тально опускає шию, безупинно
воркуючи, а може, високо піднявши
груди і розгорнувши нахилений до
землі хвіст, прискакувати до неї.
На додачу до такої шлюбної цере-
монії блискуче дрібне пір’я на шиї
самця від руху в такт воркотінню в
сонячному світлі міниться звабли-
вою веселкою. У теплі зими сизі
го луби починають гніздитися досить
рано, і наприкінці березня — на
початку квітня можна побачити
перших пташенят, що вже літають.
У цілому за рік у однієї пари голубів
може бути 3, а зрідка й 4 виводки,
по два пташеняти в кожному. Поки
що в Києві сизі голуби не створюють
великої проблеми забруднення спо-
руд, як це буває в містах на заході
і в центрі Європи. Коли ж зростання
їхньої чисельності призведе до пев-
них незручностей, усе можна буде
залагодити без знищення птахів.
Місто без голубів — наче й не місто.

(З книги Геннадія ФЕСЕНКА
«Птахи садів і парків Києва»)
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Прибування води Витрачання води
Пиття Випаровування

Вода, що міститься в їжі Сеча

Метаболічна вода Випорожнення
(виробляється організмом)

ПТАХИ
Літаючі птахи мають невелику ма -
су — як правило, не більше 16 кг.
Бі га ючі птахи (наприклад, великі
страуси) значно важчі, їх маса сягає
до 100 кг. А от доісторичні, викопні
нелітаючі птахи мали набагато біль-
шу масу — 300—400 кг. Про що це
свідчить? Як що хочеш літати —
треба бути легким!

Вода — досить важка речовина,
люди вимушені враховувати це, ко -
ли відправляються у мандрівку в кос-
мос. З тієї ж причини літаючі птахи
теж не можуть запасати багато води.
Але ж за час перельоту над морсь-
кими просторами птахи долають
до 3500 км, а інколи — до 10000 км,
часто-густо перельоти відбуваються
без «проміжних аеродромів».
Впродовж таких перельотів пальним
слугує запасений птахом жир.

Деякі птахи, що здійснюють три-
валі перельоти, створюють запас
жиру, який дорівнює 50% від маси
тіла. Щоб спалити таку кількість
пального, необхідно води в чотири
рази більше, ніж важить птаха!
Дослідження підтверджують, що
птахи витрачають весь запас жиру,

але їх тіло не зне-
воднюється. 

Чому? 

Тому що їм удається охо-
лоджуватись без випаровування води
з поверхні тіла. У птахів «працює»
не водяне, а повітряне охолодження
тіла, бо в них вища, ніж у ссавців,
температура тіла (40—42 °С). Це по-
легшує віддачу тепла в навколишнє
середовище (особливо на висоті)
без випаровування. Тому можна вва-
жати, що за рахунок високої темпе-
ратури тіла птахи мають меншу «пе-
релітну» вагу й економлять витрату
води.

Ссавці у процесі еволюції збе-
регли водяне охолодження, однак
розміри їх тіла змінюються у вели-
кому діапазоні. Тому в них вироби-
лись дві різні стратегії: одна — для
малих тварин, друга — для ве ликих.

ДРІБНІ ССАВЦІ
У пустелі людина втрачає на пото-
виділення до 1 л води за годину.
Ссавці масою у 100 г витрачають 15,



а при масі тіла 10 г — понад 3 г
води. Однак у людини ці втрати
складають 1,4% маси тіла, а в десяти -
грамової тваринки — понад 30%. То -
му маленькі тварини не можуть
вес ти денний спосіб життя. Вдень
вони змушені переховуватися в но -
рах, рятуючись від перегрівання й
надмірної втрати води. Але нічний
спосіб життя не може забезпечити
їм виживання в умовах пустелі, бо
маленькі тварини навіть уночі не
можуть долати великі відстані в по-
шуках води. І це змушує їх узагалі
обходитись без питної води!

У пустелях Північної Америки
живуть кенгурові щури, які впро-
довж багатьох тижнів можуть жи-
витися кормом на кшталт вівсяних
пластівців «Геркулес» і не виявляти
жодного інтересу до води. До того
ж, впродовж експерименту вага їх
збільшувалася, що свідчило про
їх повне благополуччя — тільки
тому, що вони вміють ретель-
но заощаджувати воду.

У природних умовах кенгурові
щури — нічні тваринки, вони не
витрачають води на терморегу-
ляцію. Такий спосіб життя при-
звів до того, що вони не мають
потових залоз, а тому не можуть
витрачати воду за рахунок випа-
ровування з поверхні тіла. Незначна
кількість води випаровується у про-

цесі дихання. Втрачається вода і при
утворенні сечі. Але остання — дуже
концентрована, і вміст солей у ній
удвоє більший, ніж у морській воді.
А це означає, що на утворення сечі
витрачається менше води, ніж в ін -
ших ссавців. І ще ось що. У кенгуро -
вих щурів виділяється з екскремен-
тами у 5 разів менше води, ніж, на-
приклад, у білих щурів. Отака жорст-
ка економія води!

Дуже своєрідно забезпечують по-
вернення втраченої за рахунок ди-
хання вологи гризуни, що водяться
в Сахарі. Вночі на поверхні землі
вони збирають сухі зерна і перетя-
гують їх до нір. Водяна пара, що
міститься в повітрі нори, конден-
сується на зернинах, і за рахунок
цього вода потрапляє в організм
тваринок.
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вважали, що таким резервуаром
слугує його горб, потім — шлунок.
Однак горб верблюда заповнений
жиром, а в шлунку верблюда, який
щойно пив, стільки ж води, як у то -
го, що не пив 10 днів (стільки часу
верблюди можуть обходитись без
води).

Відомо, що жир використовується
організмом для утворення метабо-
лічної води. Однак науковці довели,
що для перетворення жиру в воду
необхідна така кількість кисню, що
верблюдові довелось би робити до-
даткову вентиляцію легенів. Це при-
звело б до того, що в процесі ди-
хання верблюд втрачав би більше
води, ніж утворювалось у процесі
окислення жиру. Незрозуміло — на-
віщо верблюд накопичує таку кіль-
кість жиру в одному місці? Горб
верблюда виявився справжньою за-
гадкою і джерелом різноманітних
версій щодо його доцільності.

Можна допустити, що підшкір-
н и й  ж и р  у
верблюда на-
копичується у
місці, яке за-
звичай най-
більше нагрі-
вається. Це
перешкод-
жає надход-

женню тепла
ззовні й одно-

часно полегшує тепловіддачу.
Темпе ра тура тіла одногорбого

верблюда (дро медара) дуже змі-
нюється (від 34,5 до 40,5 °С). І ось
чому це так важливо для підтримки
водного балансу. По-перше, впро-
довж спекотного дня температура
тіла піднімається і вода, що за
інших обставин витрачалась на
тепловіддачу, залишається в орга-
нізмі. Тепло, накопичене вдень,

розсіюється вночі — ось вам под-
війна економія: води і тепла. По-
друге, при зростанні температури
тіла приплив тепла ззовні зменшує -
ться, а це призводить до зменшення
витрати води, яка б випарувалась,
щоб запобігти подальшому росту
температури. Отже, якби жир рів-
номірно розподілявся під шкірою,
то теплообмін між організмом верб-
люда і навколишнім середовищем
відбувався б значно гірше.

АФРИКАНСЬКІ ГАЗЕЛІ 
І АНТИЛОПИ
Температура внутрішніх органів
цих тварин може сягати понад 46 °С.
Стійкість до високих температур
дозволяє антилопі перебувати на
палючому сонці впродовж усього
дня. Це неймовірно, бо головний
мозок ссавців за таких умов не мо -
же переносити такі високі темпе-
ратури.

Мозок ссавців, в основному, забез -
печується кров’ю за допомогою зов-
нішніх сонних артерій. На шляху
до сонної артерії розташований ка-
вернозний синус (велике розши-
рення), який заповнюється венозною
кров’ю. В цьому синусі сонна артерія
розпадається на сотні дрібних арте -
рій, у які кров надходить із судин
носової порожнини, де охолоджує -
ться завдяки випаровуванню зі стінок
слизової оболонки.

Через те, що венозна й артері-
альна кров мають різну температуру,
тепло від артеріальної крові пере-
дається до венозної. Тому в головний
мозок надходить кров із нижчою
температурою, ніж в інші органи
тіла. Мозок не тільки зберігає здат-
ність нормально працювати, але й
економить воду. 

(З книжки Дарії БІДИ
«Сік життя») 43

КОРАБЛІ 
ПУСТЕЛІ — 

ВЕРБЛЮДИ
Верблюд добре переносить
спеку і довго може обходи-
тись без води. Спостері гаю-
чи, як за раз верблюд випи-
ває до 80 л води, можна по-
думати, що він має спеці-
альний резервуар, у якому
зберігається вода. Спочатку



ЛЕВИЦЯ,
СУП І ПОМІДОРИ
7 вересня 2011 року Олександр
Пилишенко, власник приватного
зоопарку в смт. Василівка Запо -
різької області, успішно завершив
експеримент із 36-денного про-
живання у вольєрі з левицею на
ім’я Катя, яка в період експери-
менту народила 2 левенят.

За даними представників Кни-
ги рекордів України, що зафіксу-
вали рекорд, О. Пилишенко вста-
новив не лише український, а й
світовий рекорд.

«О. Пилишенко «побив» досяг-
нення представника США, який
зміг прожити у клітці з двома ле-
вами два тижні, а потім вимуше-
ний був перервати експеримент
через агресивну поведінку тва-
рин»,— повідомив представник
Кни ги рекордів України Ігор Під-
чибій, зазначивши, що у рекорду
власника Василівського зоопарку
є всі підстави потрапити до Книги
рекордів Гіннесса.

Сам Олександр Пилишенко
стверджує, що за допомогою сво-
го експерименту розраховував
привернути увагу громадськості
до проблем диких тварин, які
меш кають у приватних зоопарках.
Він вірить, що це вдалося, і стверд-
жує, що спільне проживання у во -
льєрі дало йому масу нових вра-
жень і змінило поведінку левиці.

«Вона стала краще мене розу-
міти, довіряти своїх дитинчат і на -
віть почала їсти людську їжу —
супи, помідори, чого раніше не
було»,— розповів О. Пилишенко.
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1. Чи можливо завести у домі дику тваринку, таку, як бурундук?
2. Яка тварина має схожість з їжаком, але не є ссавцем? 
3. Скільки видів хижих тварин і на скільки родин вони поділяються?
4. Навіщо людям потрібні нутрії?
5. Звідки у змії береться отрута?
6. Як розмовляють папуги?

Олександр ПАСЛАВСЬКИЙ, 10 клас 
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1. На перший погляд бурундук смирний, і одразу хочеться його приручити. Але
є один великий мінус — ця мила тваринка може бути носієм інфекцій, які
можуть призвести до смерті його господаря. 
2. Ця тварина мешкає тільки в Австралії. Вона є родичем качкодзьоба і ця давня
тварина — єхидна.
3. Вчені підрахували, що хижих тварин більш, ніж 240 видів, вони поділяються
на 7 родин.
4. Зараз люди почали вирощувати нутрій заради їхнього хутра, адже воно тепле
і гарно виглядає… У деяких країнах страви із нутрії є національними. 
5. Всі змії виробляють багато слини, яка допомагає їм заковтувати і переварювати
свою здобич. У отруйних змій в одній із слинних залоз утворюється суміш, смер-
тельна для їх жертв. У деяких змій отрута настільки сильна, що одна крапля може
вбити слона. Але є й така, що уб’є тільки ящірку.
6. Папуга може розмовляти через те, що в нього особлива будова язика. Язик
птаха великий, товстий і рухливий. Вчені довели, що у папуги найвищий
інтелект серед усіх птахів, який може позмагатися і з деякими тваринами.
Науковці провели дослід: збудували високу колбу і туди насипали їжі. Щоб папузі
дістати корм, йому треба було подолати низку перешкод. Птах швидко повернув
важелі, загнув палички, і їжа впала до нього, і все це без підготовки! Інші птахи
до цього не додумались.



з оранжевим прапорцем та
алюмінієвою смужкою

на лапці. Було вста-
новлено, що
пта ха закільцю-

вали в австралійській провінції
Вікторія, за 13000 км від місця

знахідки. У жовтні 2008 року бу -
ли опубліковані дані про рекорд

безпосадочного пташиного перельо-
ту. Група дослідників Геоло гічної
служби США слідкувала за польотом
7 птахів з імплантованими переда-
вачами. Птахи летіли над Тихим
океаном без зупинок від 6 до 9 днів.
Цей рекорд теж поставила самка
малого веретенника, що пролетіла
11700 км.

РЕКОРДНИЙ ЗАПЛИВ

Відомо, що білі ведмеді можуть ро-
бити рекордні запливи, але даних
про те, як довго вони можуть плисти,
досі не було. За допомогою супут-
никового ошийника вдалося про-
стежити за 9-денним запливом білої
ведмедиці. «З кінця серпня 2008 ро -
ку, коли на ведмедицю одягнули су-
путниковий ошийник, до кінця жовт-
ня цьо го ж року самка пропливла
без зупи нок у морі Бофорта 687 км
за 9 днів, а потім із перервами
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ГРА У ПІЖМУРКИ
Минулого року в Малайзії, у Націо -
нальному заповіднику Пулонг-Тау,
що знаходиться на острові Каліман-
тан, були зроблені нові знімки калі-
мантанської кішки. Цей вид довгий
час вважався повністю знищеним.
Майже все, що відомо про цього
хижака, базується на 12 шкурах,
пер ша з яких була знята у 1855 р.
Першу живу калімантанську кішку
впіймали у 1992 році, а перші фо-
тографії були зроблені тоді, коли
зло вили другу кішку в 1998 році.
Вид одержав статус зниклого з лиця
Землі. 2003 року цей статус довелося
переглянути, оскільки калімантансь-
ка кішка знову потрапила в об’єктив
фотокамери-пастки. 

Калімантанська кішка зазвичай
має червонувато-рудий колір, рідше
зустрічається сіре забарвлення. За
довжиною тіла хижака можна порів -
няти з крупними домашніми кішками
(53—67 см), але хвіст у нього дов -
ший — 32—39 см. Важить він 3—4 кг,
веде нічний спосіб життя. Досі неві-
домо, яка чисельність популяції звіра,
зростає вона чи зменшується.

Нові фотографії були зроблені
в лісі після вирубування. «Ми взагалі
мали сумнів щодо можливості лісу
підтримувати життя яких-небудь
диких тварин, не кажучи вже про
такий рідкісний та важливий вид,
як калімантанська кішка»,— відмі-
тила співробітниця Національного
парку В. Клуні. 
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РЕКОРДНИЙ ПЕРЕЛІТ

Рекордний переліт за дальністю був
встановлений малим веретенни ком
(родина бекасових). Під час експе-
диції на Аляску, спеціа лісти Товари -
ства з охорони тваринного світу
(Wild life Conserva tion Society) випад-
ково помітили малого веретенника

пливла та йшла по поверхні льоду
ще 1800 км»,— повідомляється в стат -
ті, опублікованій у 2010 році.

Для ведмедиці з Аляски екстре-
мально довге плавання не пройшло
без наслідків. Упіймавши її після
запливу в жовтні, вчені виявили,
що вона втратила 22% маси тіла, а
також своє однорічне ведмежа. 

«Підтверджений факт здатності
ведмедів пропливати надзвичайно
великі дистанції може допомогти
їм адаптуватися до зменшення площі
арктичного льоду»,— вважають учені. 

ТА … ЗАПЛИВ НЕ ВИЙШОВ

Мешканець австралійського штату
Квінсленд Джон Мак-Калум разом
зі своїм сином гуляв уранці берегом
Тихого океану. Повз них проскакав
невеликий кенгуру. «Несподівано
біля урізу води, він кинувся прямо
в океан та поплив геть від берега.
Це була найнеймовірніша річ, яку
коли-небудь бачив,— сказав Джон.—
Ми зовсім сторопіли». Чоловік ви-
рішив, що тварина потрапила в не-
безпечну течію й не може вибратися
з води, крім того, тиждень тому він

бачив у цьому місці акул. Мак-Калум
збігав додому за дошкою для сер-
фінгу та поплив на ній рятувати
кенгуру. Джон кілька разів затягував
кенгуру на дошку, але той весь час
зісковзувався. Кінець кінцем кенгуру
вдалося відтранспортувати до від-
мілини, звідки він зміг доплигати
до берега. «Коли він, нарешті, дістав -
ся пляжу, він зовсім заслаб. Бідолаха
плив 20 хви лин і дуже втомився,—
згадує Джон.— Але до того, як зник-
нути з пляжу, він подивився на мене
довгим поглядом, немов подякував-
ши за допомогу, або, можливо, до-

коряючи за зіпсоване купання». 
За словами Пата О’Брайана, екс-

перта з Австралійської асоціації охо-
рони тваринного світу, той факт, що
кенгуру можуть плавати, є секретом
для широкого загалу. О’Брайан роз-
повів, що під час повеней у Квінс -
ленді, кенгуру виносило паводковими
водами у відкритий оке ан, і рибалки
знаходили в 7 милях від берега пли-
вучих кенгуру. Сумчасті добре пла-
вають і в річках, і в океані. Вони по-
собачому гребуть передніми лапами,
а під водою виконують поштовхи
задніми. 



стіни, і нахабно бігає по подвір’ю
то в гості до родичів, то свататись
до сусідського двору.

Під самісіньким вікном у хащах
розквітлого ясмину соловей зладнав
із дрібнюсіньких гілочок кубельце
для солов’їхи і щоночі так уже те
гніздечко вихваляє, так припрошує
її до нього, що зранку Аліса з Миро -
ном перше ніж розтулити очі, довго
потягуються та позіхають. Удень
теж не поспиш, бо шпаки дошкуля-
ють: повсідаються на антені й собі
по-солов’їному тіутьохкають. Ну й
здібні ж, бісові душі! Навіть нявкати
вміють! 

Життя на дачі яскраве, запашне,
несподіване. Коли щастя не помі-
щається в муркотінні, кицька кидає -
ться на пісок голічерева і переки-
дається з боку на бік разів із надцять,
а тоді як схопиться, як рване по
стежці, та з розгону — на вишню,
із вишні — на дах, та на самісінький
гребінь! Стане як укопана, виставить
хвоста знаком оклику і милується-
дивується пузанями-вітрильниками
на Дніпрі, сороканіжками-електрич-
ками на мості, мерехтливими ба-
нями Лаври, сріблястими цятками
літаків. . .

А як намилується, перелізе з даху
на благенький дашок тераси, зруч-
ненько вмоститься і чи то дрімає,
чи споглядає за чорно-лискучим
струмком мурашви вздовж стовбура
горіха і за тим, як вони на ніжних
запашних листочках табунці попе-
лиці випасають: зголодніють — по-
лоскочуть своїми вусами кругленьку
сіреньку комашку, обнімуть її за
боки і, мов із дзбана, цмулять со-
лодке молоко. А залишки носять
униз до своєї зимової комори. До
«пастухів» час від часу хтось із му -
рах та навідується. Вони й гостей

пригощають, ще й на розплід дару-
ють таку «корівчину». Гості обережно,
мов немовля, переносять гостинець
на молоденький, ще ніким не об-
любований листок, залишають вар-
тового і вирушають старцювати на
іншу «полонину». Дивись до вечора
й назбирається така-сяка, а своя
отар чина.

В Аліси теж губа не з лопуць-
ка — якось їй закортіло поласувати
тим молоком. Та вартові, мов пси
скажені, як учепилися у носа — ма-
тінко рідна! — цілу годину пекло.
І язиком облизувала, і лапами тер -
ла — хоч би тобі що. І чого було
пхатися до цих клятих мурах! Та й
скільки там того молока у попе-
лиць!. . Тьху! Курам на сміх.

Вечорами Мирон рибалив. Клад -
ка зі старих дощок, виловлених
ним у річ ці, уклинювалася в русло
мет рів на вісім. Рибалити з неї чи
й просто сидіти на самоті, неабияке
задоволення. Уночі, коли небо й зо -
рі віддзеркалюються в Дніпрі, сидиш,
такий малюсінький-малюсінький,
як гірчичне зерня, між цими двома
безоднями, а позаду шарудять лагід -
ні хвилі, погойдують килим із латат -
тя в білих та жовтих квітах. Водорос -
ті ворушать, ворушать своїми щу-
пальцями, наче скарб стережуть чи
таємницю яку.

Одного вечора Мирон узяв на
кладку й Алісу. Вона, ошелешена,
сиділа у нього в пазусі, споглядаючи
цей приголомшливо могутній про-
стір, аж доки на вудку спіймалася
густірка. Це її так здивувало, що
вона аж нявкнула, мовляв, невже у
темній холодній воді хтось може
жити! Щойно поплавок занурювався
і Мирон висмикував сріблясту вертку
рибину. Риболовля захопила Алісу.
Вона вилізла зі схованки, сіла поруч 49

Мирон із підрамниками, фарбами,
пензлями, харчами та кошеням-під-
літком на ім’я Аліса переселився
на дачу. Там, як у своїй господі, ха-
зяйнували павуки, шашіль і миші.
Помив вікна, пообмітав павутиння
і вже було зібрався мити підлогу,
як у відчинене вікно з теплим ясми -
новим вітром та бідовою бджолою
влетіла нетерпелива пані Муза, зіш-
товхнула зі столу чисті аркуші па-
перу, перекинула келишок з олів-
цями і підсадила на підвіконня, за-
кучерявлене синім бузком, усміх-
нену монну-Алісу. . .

Обідав Мирон похапцем двома
розвареними картоплинами, бо до -
ки він малював поцятковане соняч-
ними плямами кошеня, що спало
на призьбі голічерева, граціозно
по роз кидавши уві сні хвіст і лапи,
в каст рулі уся вода википіла. Вечеряв
хлібом, відщипуючи від буханця
пучками лівої руки, бо правою ма-
лював нажахану Алісу, що зіткнулася
ніс у ніс із їжаком біля блакитної
мисочки з молоком. Уже лягаючи
спати, Мирон знову схопився за
олі вець, щоб увічнити її, коли вона

натхненно слинила лапу й чепури-
лася. Наступного дня він без упину
малював, малював, малював. І на
всіх малюнках — тільки вона, Аліса.

Дача — ось де рай! Тут самі по
собі, мов бур’ян, ростуть конвалії,
флокси, маки, іриси, ромашки, маль-
ви. . . Літають хрущі, джмелі, бабки,
метелики. . . Порскають ластівки,
кишкають чайки. Нахабні сойки та
сороки, як у своїй господі, днюють-
ночують у пишних вишнях-череш-
нях. Стрибають жаби, повзають
вужі, мерехтять ящірки. Уночі гре-
буться кроти, шарудять миші, рох-
кають їжаки, шугають кажани. До
розквітлих квітів духмяного тютюну
прилітають пити нектар — чи не з
Африки? — колібрі, а може, й ельфи.

У кутку двору валяються старі
дошки. Мирон їх час від часу пиляє
на дрова, але кінця краю їм немає.
Удень під ними переховуються їжаки.
Коли-не-коли й вужака сюди пере-
повзав з-під куща жовтих квітів.
Одним оком дрімає, а другим пиль-
нує. Мишви тут неміряно. З теплом
вона переселилася з хати в багато-
поверхівку із дров, складених уздовж
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Світ ла на МАЗ НА

ЛіТаЮ ЧА
КРаЇ на

мРіЙ

В од ній каз ко вій кра ї ні жи лиXбу ли
лю ди. Во ни бу ли та кі са мі, як і ми.
Зов ні — зви чай ні сінь кі лю ди. Ли -
ше од не ві дріз ня ло їх — во ни вмі -
ли ЛІ ТА ТИ! Так, так! Хоч у них і не
бу ло крил, бо во ни бу ли все ж та -
ки не пта ха ми і не ан ге ла ми, хо ча
нас пра вді це і доб ре, бо, маю чи
кри ла, ма буть, не ду же зруч но спа -
ти на спи ні і їз ди ти у місь ко му
транс пор ті. Ко ли во ни хо ті ли зле -
ті ти — їм до сить бу ло під ня ти ру -
ки до го ри і зга да ти свою най кра -
щу, най світ лі шу і най ба жа ні шу мрію.

Ці мрії ро би ли їх лег ки ми, мов
пір’їн  ки, і во ни, не на че ма лень кі
хма рин ки, злі та ли в по ві тря. Літаю -
чи так в не бі у сво їх спра вах і про -
с то за ра ди вті хи, во ни ні ко ли не
зіш тов ху ва ли ся і не ство рю ва ли за -
то рів у не бі, то му що мрія бу ла
у кож но го своя і кож ний мав свій
влас ний шлях. Жи те лі ча рів ної краї -
 ни на ма га ли ся жи ти так, щоб зали -
 ши ти пі сля се бе світ лий слід і доб -
ру пам’ять.

Всі жи ли тут доб ре і ща сли во.
Але од но го со няч но го дня в кра ї ні
Мрій з’явив ся, нез ро зу мі ло звід ки,
се ми річ ний хлоп чик. Зва ли йо го
Саш ком — ру ся вий чуб чик, сі рі
оче ня та з дов ги ми віями і до рос -
лий не за ві ком по гляд. Але всі жи -
те лі ди во виж ної кра ї ни ди ви ли ся
на ньо го з жа лі стю і спів чут тям. Як
так мо же бу ти? Хлоп чик не вмів ні
мрія ти, ні фан та зу ва ти, ні лі та ти!
Про сто жах! Саш ко був зов сім не
по га ний, нав па ки — доб рий, чуй -
 ний і ду же ро зум ний, але… зан ад -
то вже при зе мле ний. Про сто не -
ви прав ний ма те ріа ліст. Хлоп чик
роз по ві дав ус ім нав ко ло, що лю ди
не мо жуть і не по вин ні лі та ти! Він
роз ка зу вав про си лу тя жін ня і про
те, що лі та ти мо жуть ли ше пта хи
і лі та ки. Бо у пта хів є кри ла, а у лі -
та ків — крім то го, ще й дви гун. Так
Саш ко ві роз по ві дав йо го тат ко.
А та то знав май же все на сві ті і був
для ньо го го лов ним ав то ри те том!
Ма лий впер то пов то рю вав, що лю -
ди не по вин ні лі та ти! Бо не мож -
на іти про ти та кої ва жли вої си ли,
як си ла тя жін ня! Це не пра виль но!
А їх ні мрії — ли ше без плід ні дум -
ки, які не ма ють жод но го від но -
шен ня до ре аль но го жит тя. На віть
те, що всі жи те лі кра ї ни Мрій, крім
ньо го, лі т а  ли — не за ва жа ло йо му
про дов жу  ва ти так ду ма ти. Саш ко
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господаря і, не кліпаючи, дивилася
на біленький нігтик поплавця. Варто
йому було здригнутися, кицька враз
підстрибувала і, якби вміла плавати,
з нетерплячки стрибонула б у воду.
Незабаром Мирон настільки їй до-
віряв, що і на поплавок не дивився.
Сидів посеред безмежжя, пухкав на
приставучих комарів цигарковим
димом і посміхався.

Якось на початку червня на дачу
завітала примадонна оперного те-
атру. Мирон малював її портрет ми-
нулого літа.

— Мироне, я так утомилася від
інтриг, від заздрощів. І від слави
також. Віриш? — вона манірно всі-
лася в крісло.— Якщо хочеш знати,
я втекла від усіх до тебе.

Мирон запитально вигнув брови.
Марія Гордіївна, так звали співачку,
очі в очі, усміхаючись, витримала
паузу, а вже тоді, одвертаючи красиву
горду голову, задоволено кинула:

— Послухати останніх солов’їв.
Вона навезла всякої смакоти і,

трохи поплававши в озері, заходи-
лася порядкувати біля столу. На ви-
шитий червоно-чорним орнамен-
том обрус виставляла позолочені
тарілки із ніжно-рожевою шинкою,
з брунатними кружальцями салямі. . .
Алісу вабили запахи і вона, збуджена
очікуванням, крутилася під ногами.
І тоненьке благальне «ня-а-а. . .» —
«в» тонуло в слині — тремтіло і віб-
рувало.

Нарешті сіли за стіл. Обідають.
А її наче й не бачать. Коли ж Мирон
удесяте поніс виделку до рота, тер-
піння кицьки урвалося: вона стала
на задні лапи і штовхнула його
в ко ліна. При цьому очі в неї стали
такими величезними та чорними,
а вуса заворушилися так, що сма-
жений білий амур зірвався з виделки

й пірнув прямісінько їй до рота.
Ну, а як ще й куряча котлета злетіла,
мов горобець. . .

— Ану марш мишей ловити! —
скомандувала Марія Гордіївна.—
Мироне, ти її зовсім розбестив. Що
це за виховання — із рота вириває!
Геть, я сказала! — ще й у долоні
плеснула.

Кицька спочатку наче й злякала-
ся: присіла, прискалила очі, при-
щулила вуха, та вже через мить ви-
просталась і почала чепуритися.
Вилизувала довгим шорстким язи-
ком груди, боки, хвіст, говорячи
усім своїм видом, що співачка їй
не указ: справжня господиня тут
вона, Аліса.

Наступного дня після сніданку
Марія Гордіївна вмостилася на при-
зьбі почитати газету.

Мирон збирався на Дніпро: варив
мастирку з манки, присмачував її
анісовими краплями, ладнав вудку,
а потому ще й пішов на город із
лопатою — дощових черв’яків шу-
кати. Коли бачить — Аліса у дворі
щось підкидає. Придивився — миша!

— Ти диви, нотації Марії Гордіївни
подіяли! — погладив він кицьку, ще
й пожартував: — Ти б нашу гостю
пригостила, чи що. Вона ж нам
і шин ку, і ковбасу, і котлети, а ти їй
якоїсь миршавої миші шкодуєш?

На городі було сухо і, скільки не
длубався, черв’яків не було. Раптом —
як у фільмах жаху:

— А-а-а-а!
Мирон кинувся на крик. Співачка

вистрибнула на крісло й розмаху-
вала руками:

— Забирай, забирай її геть!
На підлозі перед кріслом лежало

напівживе мишеня. Аліса й не во-
рухнулася. Ще й наче підсміювалася
над жінкою, мовляв, хотіли ж мишу?
Нате.



— Доб ре. Я спро бую…
Хлоп чик на хвиль ку зак рив очі

і го ло сно крик нув:
— ХО ЧУ МА ТИ СО БА КУ!!! А по -

тім від крив очі і роз ча ро ва но по -
ди вив ся нав ко ло: — Ну от… ні чо го
не тра пи ло ся.

Дів чин ка хи тну ла го ло вою:
— Зви чай но! Адже ти про сто го -

ло сно ска зав. А тре ба захо ті ти всім
сер цем і ду шею. Не до стат ньо ли ше
пу стих слів, як що за ни ми немає
по чут тів. Те пер ти вір но зро зу мів
ме не?

Хлоп чик уваж но ви слу хав Олен -
ку, а то ді зно ву зак рив очі і уя вив,
як ви гля дає йо го пес, які в ньо го
шерсть, очі, ву ха, хвіст, і на віть ім’я
йо му ві дра зу при ду мав — Мух тар!
Як у то го ро зум но го со ба ки з мі лі -
цейсь ко го се ріа лу, що йо го так лю -
бить ди ви ти ся Саш ко ра зом з ма -
мою. Хлоп чик на віть уя вив, як він
іде по ву ли ці зі сво їм улю блен цем
і вчить йо го різ ним ко ман дам.
А хлоп ці з дво ру із заз дрі стю див -
лять ся на ньо го з Мух та ром… Саш -
ко так зам рія вся, що на віть не по -
мі тив, як зле тів у по ві тря…

Ко ли хлоп чик роз плю щив, на -
реш ті, очі, він спо чат ку силь но пе -
ре ля кав ся, бо під но га ми не бу ло
зе млі, а сам він кру жляв у не бі ра -
зом з пта ха ми та ін ши ми жи те ля -
ми ча рів ної кра ї ни.

Але ко ли він по ба чив по руч
Олен ку, він тро хи за спо ко їв ся. А піс -
л я то го, як во на взя ла йо го за ру ку,
щоб під ба дьо ри ти — на віть по чав
по смі ха ти ся, із за хо плен ням огля -
да ти кра ї ну з ви со ти пта ши но го
польо ту. Олен ка про сто сві ти ла ся
від ра до сті за дру га.

— Ну от, ба чиш! А ка зав, що не
мо жеш мрія ти і фан та зу ва ти. У те -
бе все вий шло! ТИ — ЛІ ТА ЄШ!!!
Це — пре крас но! 

Саш ко за не по коє но роз зир нув -
ся нав ко ло:

— Але ж, де мій Мух тар?
— Як це де? Со ба ка — тва ри на,

а тва ри ни не вмі ють мрія ти, на віть
ду же ро зум ні. То му твій Мух тар че -
кає на те бе вни зу, на зе млі. 

Саш ко, не втра ча ю чи ні хви ли -
ни, спря му вав свій по літ до зе млі,
на віть не за ми слюю чись, як це
в ньо го так сприт но ви хо дить, адже
до цьо го дня жод но го ра зу не лі тав. 

Ко ли йо го но ги тор кну ли ся твер -
дої по верх ні, до ньо го з ра діс ним
гав ко том ки ну лась ні мець ка вів чар -
ка. Саш ко ві дра зу йо го упіз нав —
це був йо го Мух тар, пес, яко го він
сам при ду мав і уя вив. Хлоп чик при -
сів і міц но обій няв йо го, як сво го
дав ньо го дру га. А пес так са мо до -
вір ли во по клав свою го ло ву Саш -
ко ві на пле че. У цю хви ли ну Саш -
ко по чу вав се бе най ща сли ві шим
хлоп чи ком на сві ті. Так ось зна -
чить, що від чу ва ють всі ці лю ди!
Те пер він зро зу мів, яке це ща стя,
ко ли ти от ри муєш те, чо го так не -
са мо ви то ба жа єш. Йо му ні ко ли не
бу ло так доб ре, як за раз… 

Та рап том, пря мо над го ло вою,
Саш ко по чув рід ний ма мин го лос: 

— Син ку! Про ки дай ся! Вже час!
Хлоп чик пі двів го ло ву і по ба -

чив ма ми не облич чя.
— Ма мо?! А як ти тут опи ни ла -

ся? Ти прий шла за мною? Ти не
уяв ляєш, що зі мною тут від бу ло ся!
Я те пер вмію лі та ти! У ме не те пер
є свій пес і зва ти йо го Мух та ром!

Ма ма по сміх ну ла ся, по гла ди ла
си на по го ло ві і від по ві ла:

— Лю бий! Всі ді ти лі та ють уві
сні, то му що рос туть. То бі нас нив -
ся гар ний сон?

— Як сон? — Саш ко тіль ки за раз
звер нув ува гу, що він ле жить на
своє му ліж ку, у влас ній кім на ті, а бі - 53

був впев не ний, що він про сто спить
і йо му снить ся сон. То му ні чо му й
не ди ву вав ся. Лі та ють лю ди, не на -
че пта хи,— ну і доб ре! Уві сні мож -
на, бо це не нас пра вді. Він про ки -
неть ся, і то ді все ста не на свої міс -
ця, як по вин но бу ти, як вчив йо го
тат ко. 

Спо чат ку жи те лі кра ї ни на ма га -
ли ся йо го пе ре ко на ти. Все від бу -
ваєть ся нас пра вді! І в їх кра ї ні зав -
жди лі та ли, лі та ють і бу дуть лі та ти
мрій ни ки. 

Але Саш ко впер то сто яв на своє -
му. Зда єть ся, ні що не мо гло йо го
пе ре ко на ти. По сту по во жи те лі все
мен ше і мен ше ста ли звер та ти на
ньо го ува гу. На реш ті, і зов сім пе ре -
ста ли ди ву ва ти ся не лі таю чо му хлоп -
чи ку. 

Але од ній доб рій дів чин ці бу ло
на стіль ки небай ду же, що во на ви -
рі ши ла йо му до по мог ти. Нав чи ти
йо го мрія ти і лі та ти. Зва ли її Олен -
ка, і бу ла во на май же та ко го ві ку,
як і Саш ко. Во на впев не но пі дій -
шла до хлоп чи ка і до вір ли во за гля -
ну ла йо му у ві чі. 

— Саш ко! Ска жи ме ні, чи є в те -
бе як есь най за по віт ні ше ба жан ня?
Ко го ти лю биш най біль ше?

Хлоп чик за ми слив ся на хвиль ку.
— Най біль ше я лю блю сво їх бать -

 ків. Як що ме ні щось пот ріб но, я по -
про шу ма му з тат ком і ме ні це ку п-
лять. Хо ча… є де що, що бать ки від -
мо вля ють ся ме ні ку пи ти, а ме ні так
хо четь ся…

— І що ж це за річ? — з ці ка ві с -
тю за пи та ла Олен ка.

— Най біль ше в сві ті я хо тів би
ма  ти со ба ку, справ жньо го, жи во го!
Я б йо го сам го ду вав, ку пав, ви гу -
лю вав. Ну, хо ча б ма ле сень ко го пе -
си ка… Хо ча біль ше ме ні хо ті ло ся б
ста ти ха зя ї ном справ жньої ні мець -
кої вів чар ки…

Саш ко пох ню пив ся і важ ко зіт -
хнув.

— Як би в ме не був та кий пес,
ніх то б то ді у на шо му дво рі з хлоп -
ців не по смів би ме не крив ди ти.

— Те бе до ма крив дять?
— Та так, чі пля ють ся — об зи ва -

ють ро зум ни ком і книж ко вим рав -
ли ком.

— Чо му?
— То му що най біль ше я лю блю

чи та ти вдо ма книж ки і слу ха ти про
ди во виж ні ре чі, які ме ні роз по ві -
дає тат ко. Хлоп ці на да ють пе ре ва -
гу фут бо лу, а з ме не глу зу ють…

— Хі ба по га но бу ти ро зум ним
і до пи тли вим?

— Зви чай но, ні! Але іно ді ме ні
зда єть ся, що я не та кий, як во ни.
Не мов бі ла во ро на якась. Ось во ни
глу зу ють з ме не, при ду му ють різ ні
об раз ли ві пріз вись ка.

— Та во ни про сто дур ни ки! Не
звер тай на них ува ги!

— Та ме ні і та то так ка зав, і ма -
ма, але все од но об раз ли во!

— А чо му то бі бать ки не до зво -
ля ють ма ти со ба ку? Во ни те бе що —
не лю блять?

— Ні! Ду же лю блять! Але ма ма
ка же, що в неї вже є я і та то. А та то
ка же, як ма ма ска же — так і бу де.

Олен ка по сміх ну ла ся, а по тім
ска за ла:

— Саш ко! Я мо жу то бі до по мог -
ти! У на шій кра ї ні збу ва ють ся всі
за по віт ні мрії, зви чай но, як що во -
ни доб рі і чи сті. Як що ти ду же
силь но за ба жа єш ма ти со ба ку, то,
на пев но, її от ри ма єш.

— Нас пра вді? А ти не ду риш ме -
не? — пі доз рі ло гля нув Саш ко на
Олен ку.

— Ти що!!! Хі ба не зна єш, що
бре ху ни не вмі ють лі та ти! А в на -
шій кра ї ні лі та ють всі жи те лі! Зро -
зу мів?52



ВІДПОВІДІ:
11.  Дуб, граб, бук, ялина, сосна.
12.  Дуб.
13.  Перша поселяється на вирубках,

згарищах. Під березовими кро-
нами розвиваються молоді ялин-
ки, які згодом її витісняють.

14.  Мухомор, бліда поганка, не-
справжні опеньки.

15.  Тис ягідний.
16.  Липа — липень.
17.  Сойка, дятел, шишкар, дрізд.
18.  Дятел, сорока, пугач, синиця,

сова, горобець.
19.  За річними кільцями можна ви-

значити: вік дерева; сторони
світу; зміни кліматичних умов
за роками.

10. Порушується необхідна умова
життя цих грибів — симбіоз з ко -
ре нями певних видів дерев.

11.  Аїр, його друга назва — татарська
трава. У ХІІ—ХІІІ століттях цю
рослину до нас завезли татари.
Вони вважали, що коріння аїру
очи щає воду в водоймах і її мож -
на пити, не боючись захворіти.
Отож татарські кіннотники пос-
тійно мали при собі живе коріння
аїру і кидали його в усі водойми,
що зустрічалися.

12.  Корені сосни проникають у ґрунт
глибоко, а у ялини вони поверх-
неві.

13.  Каракурт, скорпіон, тарантул.
14.  Гадюка, ефа, кобра.
15.  Ящірки із родини геконів.
16.  Веретільниця.
17.  Риби, бо не мають повік, змії —

у них повіки зрослися.
18.  Землерийка.
19.  Лось.
20.  Дикі коні Пржевальського збе-

реглися у Монголії, є в Асканії-
Новій; у Південній Америці іс-
нують здичавілі коні-мустанги.
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ля ньо го при сі ла ма ти. Він від чув
та кий жаль і ту гу, не на че в ньо го
ві ді бра ли най цін ні ше. Йо го очі на -
пов ни ли ся слізь ми.

— Як же так??? Нев же ця лі таю -
ча кра ї на ме ні ли ше прис ни лася? 

Сльо зи по ко ти ли ся по йо го що -
ці. Він ткнув ся облич чям у по душ -
ку і за пла кав так гір ко… 

Ма буть, то му він не зра зу по чув,
як две рі від чи ни ли ся і в кім на ту
з ве се лим гав ко том вле тів пес. Саш -
ко ві дір вав го ло ву від по душ ки
і про сто за кляк від по ди ву і нес по -
ді ван ки. Він ди вив ся на ра діс но го
со ба ку, який стяг нув йо го джин си
зі стіль ця і об ню ху вав все в кім на -
ті. Він ні як не міг по ві ри ти своє му
ща стю і бо явся на віть по во рух ну -
ти ся, щоб ця мить не зни кла. На -
реш ті, зі брав ся ду хом, зі ско чив
з ліж ка і ки нув ся об ні ма ти і гла ди -
ти со ба ку.

— Ма мо! Поз най ом ся — це ж і є
мій Мух тар! Ви хо дить, Олен ка каза   -
ла пра вду, все, що бу ло, нас пра вді,
і щоб от ри ма ти те, чо го праг неш
най біль ше,— тре ба ли ше за ба жа ти
всі єю ду шею і сер цем! Він був у та -
ко му зах ва ті від сво го ща стя, що
на віть не по мі тив, як до кім на ти
зай шов та то і, пі дій шов ши до ма -
ми, обій няв її. Во ни ди ви      лися на
си на і за до во ле но по смі   ха  ли ся як
лю ди, які зна ють, що та ке ща стя
і що для цьо го пот р іб но.54

11. Назвіть основні деревні породи українських лісів. 
12. Яке дерево наших лісів називають патріархом? 
13. Чому березу називають піонером лісу, а березові ліси — тимчасовими? 
14. Які ви знаєте отруйні гриби? 
15. Які з дерев, що ростуть у наших лісах, характеризуються найбільшою

довговічністю? 
16. За назвою якого дерева названо місяць року? 
17. Які птахи і як саме сприяють природному лісорозведенню? 
18. Назвіть шість видів осілих птахів наших лісів. 
19. Про що може розповісти пень? 
10. Чому лісові гриби не виростають, коли їх висівають спорами на

відстані від дерев? 
11. Яка рослина поширилась в Україні після нашестя татар? 
12. Чому на схилах ярів для закріплення пісків садять сосну, а не ялину? 
13. Назвіть отруйних павуків. 
14. Яких ви знаєте отруйних змій, укуси яких небезпечні для життя

людини? 
15. Які з ящірок мають голос? 
16. Яких ящірок плутають зі зміями? 
17. Які тварини сплять з відкритими очима? 
18. Назвіть найменшого з ссавців нашої фауни. 
19. Який з оленів фауни України найбільший? 
20. Чи існують у наш час дикі, напівдикі коні?

Олена ШАМРАЙ,
методист відділу екології НЕНЦ



В нього восьмеро очей,
Ніжки від самих плечей.

З павутинки робить сітку:
Восени, зимою, влітку.

Ця маленька трудівниця
Мед збирає, як годиться:
Все у вулик, все у соти,
Не цурається роботи!

У червоного малятка
На спині краплинки-цятки:

Чорні вуса, голова,
Любить лагідні слова.

У живого гвинтокрила
На спині прозорі крила.

Кольорові шати,
Любить мандрувати.

По травичці, по землі
Коні бігають малі.

Іподромом для них луг,
Не поставиш їх у плуг!

Тонкі ніжки, два крила,
І за розміром мала.
У кімнаті, на дворі,

Рідна нам, як комарі.

Тільки лялечка проснеться —
Він у шати одягнеться.
Погляду не відірвати —

Здатний всіх зачарувати!

Серед лісу горбик-дім,
Тисячі живуть у нім.

Працелюбні ці комахи:
Добрі, щирі, розумні . . .
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АМБІСТОМА 

і АКСОЛОТЛЬ
Амбістома розповсюджена у Північній Америці, у нас утримується лише
в неволі.

Особливістю біології амбістоми є те, що її личинка — аксолотль —
може постійно жити у воді, не перетворюючись на дорослу форму, і роз-
множуватися із покоління в покоління. Але як тільки змінити умови ут-
римання цих тварин упродовж декількох місяців, а іноді і тижнів, то ак-
солотлі перетворяться в амбістом, залишать воду і будуть жити на суші.

Аксолотлі дихають зябрами, які стирчать з боків голови, наче пе -
люстки.

Амбістоми дихають легенями. Для перетворення в амбістом в акваріумі
з аксолотлями поступово зменшують рівень води. Частина тулуба
аксолотля постійно буде знаходитись над водою, внаслідок цього тварина
поступово втрачатиме зябра і почне дихати легенями. Врешті-решт
у нього зміниться форма тіла і забарвлення. Кожен власник цих тварин
може прослідкувати усі перетворення личинки у дорослу амбістому, її
вихід із води на сушу, тобто різкі зміни способу життя в залежності від
середовища існування.

Аксолотлі добре розмножуються в акваріумах. У неволі вони можуть
жити 8—10, а іноді 15 років. Аксолотлі досить стійкі до низьких
температур. Вони навіть можуть жити під льодом невеликої товщини,
погано переносять перегрівання. При кімнатній температурі 18—20 °С
вони добре живуть і розмножуються. Розвиток ікри про дов жується
12 днів, пуголовки за 4 місяці виростають до 8—10 см. Відкладену аксо-
лотлями ікру обережно виловлюють і поміщають в окремі акваріуми,
скляні банки, або навпаки, ікру залишають, а пересаджують дорослих
особин.

Амбістом утримують в акваріумах із вологим піском, мохом, камінням.
Годують амбістом і аксолотлів мотилем, мучними та земляними черв’яками,
дрібними пуголовками, шматочками сирого м’яса, дафніями.

Оксана ШИНКАРЧУК, 
керівник гуртка Полтавського облЕНЦ
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Тигрова амбістома

Аксолотль 
тигрової 
амбістоми
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З хлібом пісня миліша і хата тепліша.
Без зубів лихо, а без хліба — гірше.

Грушка — минушка, а хліб — кожен день.
Хліб — батько, вода — мати.

Хліб житній — батько рідний.
Хліб та вода — козацька їда.
Хліб на столі — мир у хаті.

Грім гримить — буде хліб родить.
Зима без снігу — не буде хлібу.

Зима з снігами — літо з хлібами.
Паляниця — хлібові сестриця.

І рибка без хліба бридка.
Де хліб-сіль-каша, там домівка наша.
Завжди є їдець на готовий хлібець.

З полови хліба не спечеш.
Зварили нічо та й з’їли без хліба.

З неба хліб не падає.
Житній хліб пшеничному калачеві дід.

З чого хліб, з того й пироги.
Ліпше свій хліб недопечений, 

ніж чужий перепечений.
Найсмачніший хліб од свого мозоля.

Учені виявили, що практично всі,
хто перейшов 90-річний рубіж
життя при здоровому глузді та
твердій пам’яті, щодня вживають
хоча б чашечку гіркого шоколаду
чи кави. Виявляється, кава і шо-
колад є особливо багатими на
могутні антиоксиданти, які захи-
щають клітини від агре-
сивного впливу віль-
них радикалів.
Крім того, полі -
феноли кави

та плодів
какао про -
дов жують жит -
тя клітин.

Так звана кава за ре-
цептом майя, що складалась з по -
рошку какао і кави у рівних про-
порціях, була визнана італійськи-
ми дієтологами справжнім елік-
сиром довголіття. Такий напій
понижує кров’яний тиск, підвищує
чутливість до інсуліну, зменшуючи
ризик захворювання на діабет,
а кавова складова дозволяє збе-

регти ясний розум до глибокої
старості, прискорюючи обмін
речовин, допомагає підтримувати
стрункість. Ще кава зменшує ві-
рогідність виникнення каменів у
жовчному міхурі та нирках, по-
переджує цироз печінки і хворобу
Паркінсона, знижує ризик захво-

рювання на рак товстої
киш ки, на клінічну де-

пресію.
К а в а  з а

р е ц е п т о м

давнього
племені ма -

йя переконує
вчених ХХІ століт-

тя в актуальності вживан -
ня цього «еліксиру до-

вголіття».
Отже, чим не

при від випити
зранку філіжанку

духмяного напою?
Привіт від майя.

Підготувала
Валентина КОРОТЄЄВА
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гався він вивільнитися з її смертельних
обіймів. Та все було марно: трясовина
поглинала юнака, не залишаючи шансів
на порятунок.

Селянин кинув хлопцеві мотузку і з
великими зусиллями витягнув його з бо -
лота, врятувавши від неминучої смерті.

Наступного дня заможний, гарно вдя-
гений пан увійшов до оселі Флемінга.
Це був батько врятованого юнака.

— Я хочу віддячити Вам за ваш вчинок
та щедро заплатити,— сказав гість.

Проте Флемінг відмовився взяти гро -
ші за спасіння людини. Тоді пан про-
мовив:

— Я знаю, що у вас також є син.
Дозвольте мені дати йому належну освіту,
таку, яку я маю змогу надати власному
синові. Якщо він успадкував такі ж риси
благородства, які має його батько, ми у
майбутньому зможемо ним пишатися.

На цьому вони й домовились.
Син Флемінга виявився дуже праце-

любним, кмітливим і талановитим, одер-
жав блискучу освіту, закінчив Лондонську
медичну школу. Він став видатним вче-
ним, винахідником пеніциліну — необ-
хідної складової лікування інфекційних
захворювань, лауреатом Нобелівської
премії. Його ім’я відоме у всьому світі.
Це — Олександер Флемінг.

Але на цьому дивовижна історія не
закінчується.

Через багато років потому син вель-
можного пана, якого колись врятував
простий селянин, тяжко захворів на го-
стре запалення легенів. Від цієї хвороби
в ті часи вмирало багато людей.

Цього разу життя хворого врятував
Флемінг-молодший, допомігши винай-
деним ним пеніциліном. 

Людину, яку врятував Олександер
Фле мінг, звали Уінстон Черчілль (Чер -
чилль).

У цій невигаданій історії поєднались
магія Його Величності Випадку та від-
луння благородного вчинку. 61

Друже! Сьогодні ми поговоримо про
те, яким чином випадок може вплинути
на розвиток суспільства, науки, куль-
тури, політичного життя, на долю ок -
ре мої людини.

Взагалі, такому поняттю, як випадок,
присвячено чимало досліджень істо-
риків, філософів, культурологів, літера -
турознавців.

Спочатку трохи заскладно, проте
далі, впевнені, тобі буде цікаво. Випадок
визнається філософами як самостійний
та універсальний початок побудови
світу, його еволюції; стверджується
конс труктивна роль випадку як фактора
свободи людини, незворотності соці-
альних змін, умови виникнення нового
в історії.

Людина відкриває для себе світ за
за ко нами випадку, в процесі спроб та
помилок. Це свідчить про те, що істо-
ричні події, як функції певних обста-
вин, закладені випадковим чином
і прояв ляються через особливості дію-
чих осіб.

В нашій історії ми зупинимося на
випадку, що стався давно, ще напри-
кінці ХІХ ст. в Шотландії. Ми побачимо,
як цей випадок вплинув на розвиток
науки та суспільного життя Великої
Британії.

Шотландія. Скелясті пагорби, непро -
хідні болота, гори, серед яких багато
долин, вузьких озер. Сувора земля,
своє рідна стримана природа з півден-
но-західними вітрами та частими штор -
мами.

Бідний селянин на прізвище Фле -
мінг працював у полі, яке закінчувалось
грузьким болотом. Сутеніло. Втомлений
чоловік уже збирався додому. Раптом
він почув відчайдушний крик — хтось
благав про допомогу. Крики лунали
збоку страшного болота. Не вагаючись,
селянин кинувся туди. Він побачив
хлопця, якого затягувала страшна
чорна багнюка. З ос танніх сил нама-60

NOTA BENE –
«ВІЗЬМИ ДО УВАГИ»

ЧЕРЧІЛЛЬ
(Черчилль)
Уінстон
Леонард
Спенсер 
(1874—1965), 
британ-
ський дер-
жавний та
політичний

діяч, прем’єр-міністр
Великобританії в 
1940—1945, 1951—1955 рр.,
почесний член
Британської академії,
лауреат Нобелівської
премії. За даними числен-
них опитувань був назва-
ний найвизначнішим
британцем в історії.

ФЛЕМІНГ
Олександер
(1881—1955), 
британ-
ський 
бактеріолог,
відкрив
лізоцим
(антибакте-
ріальний

фермент, що виробляє-
ться людським організ-
мом), вперше виокремив
пеніцилін з пліснявих
грибів як антибактеріаль-
ний засіб, лауреат
Нобелівської премії.

У 1999 році журнал
«Тайм» назвав Флемінга
одним із найповажніших
людей ХХ століття.

Майже 
філософська 
бувальщина

Рафаель ШАМЕЛАШВІЛІ



4. Окінава. Окінава — це префектура Японії. Однак вона за-
слуговує окремої згадки, оскільки прийнято вважати, що там
живуть найздоровіші люди на Землі. Коефіцієнт довгожителів,
яким виповнилося 100 років, тут майже найвищий у світі —
приблизно 50 на 100 000 чоловік. Тут проживають і супер-
довгожителі — люди, які досягли 110 років. Окінавці пояснюють
своє не тільки довге, але здорове і щасливе життя тим, що
вживають тонни фруктів та овочів, так само як тофу (соєвий
сир) і морські водорості. Для їхнього життя також характерна
сувора повсякденна активність.

5. Нова Зеландія. Як і в Ісландії, низька чисельність на-
селення і чиста екологія роблять Нову Зеландію відмінним
місцем для життя. Новозеландці люблять заняття на свіжому
повітрі, такі, як піший туризм, походи з відпочинком на
природі, риболовлю. Загалом це чудове місце для ведення
здорового способу життя. Де б ви не жили, ви завжди пере-
буваєте в 90 хвилинах їзди від океану. На додаток до цього
тут вистачає здорових натуральних продуктів. Тут всі щось
вирощують, і сусіди виставляють свій урожай на продаж.
Школярів годують свіжими салатами. У власних садах виро-
щують авокадо, ківі, яблука та сливи. 

6. Сардинія — це автономна область Італії, де проживає
багато столітніх довгожителів. У Сардинії явно відчувається
почуття спільності. Люди пов’язані тісними узами, а літні
часто проживають разом зі своїми сім’ями. Чоловіки тут
часто працюють пастухами і проходять по 5 миль (8 км) на
день. А раціон складається з коржів із цілісного зерна,
стручкової квасолі, томатів, зелені, часнику, різноманітних
фруктів, оливкової олії та овечого сиру пекоріно (який має
високий вміст Омега 3).

7. Фінляндія. За даними журналу Forbes, всього лише 30
років тому у Фінляндії був один із найвищих рівнів смертності
від серцевої недостатності. У результаті країна здійснила рі -
шучі заходи для заохочення здорового способу життя. Кількість
курців значно скоротилась, а вживання фруктів і овочів
майже подвоїлось. Це хороший приклад того, чого можна до-
сягти, коли є бажання.

Хоча довге, здорове життя залежить від різних факторів, у вищезгаданих
країнах багато спільного. У них сприятлива екологія, розумний баланс
між роботою та відпочинком. Мешканці рідко їдять м’ясо, джерелом
білків слугує риба і соя. Фрукти та овочі складають значну частку їхнього
меню. Намагатимемось і ми прожити довше!

За матеріалами сайту www.eco-live.com.ua 63

7 КУТОЧКІВ ЗЕМЛІ,
де живуть найбільш здорові люди

Вони прекрасно живуть до своїх 90-та і частенько перевалюють за
відмітку в 100 років. Cправа не тільки в тому, що окремі особи піклуються
про себе. Це загальнонаціональний феномен, який базується на способі
життя. Чому певні країни є домом для найбільш щасливих і здорових
людей на Землі? У чому подібність між цими здоровими націями, роз-
киданими по світу?

1. Ісландія. Завдяки малій чисельності населення, Ісландія
є однією з найменш забруднених країн світу. Але чисте повіт-
ря — це не єдина причина здоров’я ісландців. Через про -
холодну погоду значної частини року жителі Ісландії займаються
фізкультурою, що сприяє великій тривалості життя (72 роки
для чоловіків і 74 для жінок). Великою популярністю в країні
користується гімнастика. Тут також один із найнижчих рівнів
дитячої смертності (2 смерті на 1000 дітей). Журнал Forbes
оцінив Ісландію як найбільш здорову країну в світі.

2. Японія. Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO)
відзначила країни, де люди живуть повністю здоровими най-
довше. Японія очолила список з 74,5 роками завдяки раціону
харчування. Вся їжа в Японії виглядає як витвір мистецтва.
Їжа одночасно красива, смачна і проста. Японці найбільші
споживачі в світі риби, сої, морських водоростей і зеленого
чаю. Коли вони вже на 80% ситі, вони роблять паузу і чекають
протягом 10 хвилин. Потім вирішують, продовжувати чи ні.
І в більшості випадків люди виявляються ситими і не потре-
бують продовження трапези.

3. Швеція. Державна політика країни заохочує здоровий
спосіб життя, включаючи позитивний баланс роботи та від-
починку. Населення любить грати на свіжому повітрі, а з при -
голомшливими пейзажами та пагорбами, горами і озерами
це легко. На додаток до цього, раціон жителів містить велику
кількість риби і жирних кислот Омега. Їх методи приготування
їжі теж сприяють здоров’ю нації. Замість смаження вони ва -
рять, заквашують, закопчують і сушать свої продукти.
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Прикрасити стіл квітами — це не
лише надати йому ошатності та
естетичного вигляду, а й створити
радісний настрій та затишок за
столом. 

Щоденний дизайн столу квітами
повинен бути простим, скромним,
традиційним. На стіл для сніданку
бажано поставити невеликий букет
чи маленьку композицію.

Навесні це можуть бути гілочки
берези з бруньками, форзиції чи
спіреї, до яких добавлено розквітлі
ранньоквітучі рослини. Влітку —
ромашки, різні польові квіти. Восе -
ни — хризантеми, чорнобривці,
айст ри, до яких можна додати дари
осіннього саду — маленькі яблучка,
калину, горобину, виноград. Взимку
можна прикрасити стіл компози-
цією із сухоцвітів, перед Новим
роком — композицією з викори-
станням хвойних гілочок, шишок,
горіхів, ялинкових прикрас.

Звичайно ж, кві ти можна поста-
вити просто у во ду у вигляді букета.
Але краще зробити маленьку ком-
позицію, яку можна виготовити різ-
ної форми. 

Створити композицію нескладно,
треба лише бажання та зовсім тріш-
ки знань. Для створення композиції
беремо оазис — флористичну губку,

замочуємо її у воді і вирізаємо за
розміром вази. Якщо ваза прозора,
то можна оазис задекорувати, об-
горнувши листом аспідистри, де-
коративною синтетичною сіткою,
можна також насипати на дно де-
коративних камінчиків, намистинок.
Оазис за висотою повинен підніма -
тися над посудом на пару сантимет -
рів, щоб можна було розмістити
еле менти композиції як у вертикаль -
ній, так і в горизонтальній площині.
Потім виставляємо підібрані квіти
та зелень в оазис, заглиблюю чи їх
на 1—2 см. Перед цим у квітах по-
трібно зробити свіжий зріз стебла
під кутом 45°. Виставивши квіти,
додаємо плоди, фрукти чи просто
якийсь декоративний елемент; всі
ці елементи нанизуємо на дерев’яну
шпажку або прикручуємо до неї
дро тиком. 

Для святкового столу композицію
можна зробити більшого розміру.
Вона розміщується посередині столу
і може бути або круглою, або про-
довгуватою. Краще, коли композиція
повторює форму столу. Головна ви-
мога — щоб композиція була неви-
сокою і не закривала обличчя лю -
дей, які сидять по різні сторони
сто лу. Високою композиція може
бути в тому випадку, якщо стіл фур-
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Ілла ЗЛОБІНА

СПОГАД
Коли осінь багряна і лагідний щем,
Наче туга за першим весняним дощем,
Не докором вернуся до тебе, мечем —
Лише трохи помрію коротким віршем.
І повіриш, а може, не треба, не вір,
Та згадаєш умитий наш сонячний двір,
Та дитинство, мов успіх — світанок життя
Кодувало твоє і моє майбуття.
І де погляд твоїх променистих очей
Непогасно світив через морок ночей,
Ясним сонцем палив і похмурого дня,
І тепер мені сяє як вічна зоря.

УРОК
Злетілись горобці на раду,
Як вигнати кота із саду.
Він те цвірінькання зачув
І остовпів — про все забув.
Але за мить на стовбур — циб!
(Любить бо птахів і риб)
Й до горобчика мерщій,
Що нижче сів на раді тій.
Хоч пташки і невеличкі,
Тут коту непереливки,
Бо затятії бійці,
Коли вкупі, горобці.
Кіт і оком не моргнув —
Хтось його за хвіст скубнув.
Птаство враз набралось духу —
Смикнули кота за вуха.
Цвірінчання, виск кота. . .
Рада вийшла хіба ж та!
Наш мисливець вив від болю
І на лапи впав додолу.
Ціла зграйка горобців
На кота взяла приціл:
Ще подзьобали боки,
Бідолаха навтьоки. . .
Свій урок затямив кіт —
Ціле птаство — не обід.
Клацне зубками підряд —
Обминає хутко сад.
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шетний і не передбачається сидіння
за ним. Для такої композиції підій-
дуть фруктовниці чи цукерниці, на
яких закріплюється намочений по-
передньо оазис. Якщо композиція
круглої форми, то її можна зробити
у вигляді квіткового тортика. Також
у таких композиціях дуже гарно
виглядають свічки, які нададуть
святковості, чарівності та роман-
тичності. Щоб розмістити в таких
композиціях свічки, потрібно їх
добре закріпити. Для цього внизу
свічки роблять ніжки з 2—4 зубо-
чисток, які примотують по колу. За
допомогою таких ніжок свічка буде
міцно триматись у композиції.

Квіти для композиції можна під-
бирати різні, залежно від події. Крім
квітів, у композиції повинна бути
зелень або інший рослинний ма-

теріал, за допомогою якого можна
задекорувати оазис, щоб він не був
помітний. Композиція може бути
монохромна — одного кольору,
і по ліхромна — коли в ній присутні
квіти декількох кольорів. Дуже гарно
в композиції на ніжці виглядають
звисаючі чи спадаючі донизу лінії,
які можна підкреслити такими рос-
линами, як целозія звисаюча, хміль.

Любов ШТУРМАК, 
методист НЕНЦ 67
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РПроїжджає хлопчик на велоси-
педі мимо мами:

— Мамо, дивись, я їду без рук!!!
Заїхав за поворот, через хви-

линку їде назад:
— Мамо, дивись, я їду без зубів. . .

* * *
Сидять у холодильнику два по-

мідори. Один і каже:
— Холодно тут!
А інший відповідає:
— А? А? А! Помідор заговорив!

* * *
Йдуть дві собаки повз продукто-

вий магазин. Одна каже:
— Зайдемо? М’яса накупимо. . .
— Ти що, не бачиш — написано

«Собакам вхід заборонено»!
— Дурна ти, хто ж знає, що ми

грамотні?

* * *
Після прогулянки із псом чоловік

повертається додому і каже дру жині:
— Не знаю, що трапилось із на -

шим Азором, але всю дорогу назад
він рвався і гавкав, наче хтів щось
сказати!

Жінка заходить у вітальню, ди-
виться на собаку і каже:

— Він хотів сказати, що він —
чужий пес!

* * *
Йде мурашка по лісу. Назустріч —

ящірка. Мурашка, здивовано:
— Ой, а ти хто?
— Я динозавр.
— Так ви ж вимерли!
— Брешуть. Хворіли ми.

* * *
Хлопчик років 4—5-ти приходить

у молочний магазин, ставить на
при лавок бідончик і каже:

— Мама шкажала шметани!
Продавець наливає сметану,

малий бере бідон і йде до виходу.
А продавець йому навздогін:

— Хлопче! А гроші!?
Малий:
— Мама шкажала — в бідоні. . .

* * *
На Пташиному ринку:
— Ой, хто це в нас — котик або

кішечка?
— А що, по вухах не бачите?
— Ні.
— Це — заєць!!!

* * *
— Чому ви так часто відвідуєте

концерти? Ви ж зовсім не розумієте
музики.

— Знаєте, якось приємно диви-
тись на інших людей, які теж не
знаються на ній.

* * *
— Чи гарно співали вчора на

концерті? — спитав батько у свого
молодшого сина.

— Ні,— відповів син,— кілька

речей вони мусили повторити на
вимогу публіки.

* * *
— Чому ви ніяк не можете потра -

пити в такт?— питає вчитель танців.
— Та знаєте, музика збиває.

* * *
Мати (пошепки):
— Петрику, твій дідусь дуже хво-

рий. Скажи йому щось підбадьо -
рююче.

Петрик:
— Дідусю, а ти хотів би, щоб на

твоєму похороні грав військовий
оркестр? 

* * *
Йдуть пустелею два верблюди,

один із них говорить:
— Що б про нас люди не гово-

рили, а пити-то хочеться!

* * *
— Ви спринтер чи стаєр?
— Я з Талдиків*.

* Талдики — село в Черкаській області.
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О Ш И Б А Н А
ДРУГЕ ЖИТТЯ РОСЛИН

Чи знаєте ви, що, не
дивлячись на те, скільки
часу живе рослина на
землі, ми можемо про-
довжити її життя і ми-
луватися нею ще дуже
довго. Все це можна
зробити за допомогою
техніки ошибана. 

Ошибана є особли-
вим видом об разо твор -
чого мистецтва. По-ін-
шому, це живопис рос-
линами, де художник,
за допомогою власно-
руч збираних і засушених квітів,
трав, листків, кори та інших при-
родних елементів, створює незви-
чайні витвори мистецтва.

Мистецтво ошибана виникло
в Японії ще 600 років тому, і ним
володіли лише самураї, адже ця
тех ніка вимагає такого ж зосеред-
ження, як і мистецтво володіння
мечем. Майстер створював картину
із пресованих квітів, перебуваючи
в певному стані — «саторі».

Пізніше створена картина слу-
гувала ключем, певним провідником
для тих, хто був готовий безмовно
пережити ті самі відчуття, що й ав -
тор. Для воїна-самурая ошибана бу -
ла невід’ємною частиною життя, та -
кою ж, як і написання ієрогліфів. 

Крім Японії, ошибана розповсю -
джена в багатьох країнах світу. А те -
пер і в нас цей вид мистецтва набуває
популярності.

На нашій станції в 2010 році
від крився гурток «Оши бана», який
об’єднує дітей молодшого шкільного
віку. Мистецтво ошибана стало для
дітей ніби збільшуваним склом,
через яке вони можуть побачити
стільки незвичайного навколо. Чого
тільки не створюють юні знавці
природи! Це орнаменти, пейзажі,

натюрморти, мініатюри,
ілюстрації до казок то -
що. Діти дуже полюбля -
ють створювати вітальні
листівки. І все це виго-
товлено з того, що ми
бачимо — листя, насін-
ня, плоди. 

Рослинний матеріал,
зібраний сонячної дни -
ни (якщо рослини во-
логі, то вони почорні-
ють і не збережуть при-
родного кольору), по-
трібно розкласти між

листками старої книги, або між га-
зетами та покласти під прес. Росли -
ни сохнуть кілька днів.

Зберігати висушений рослинний
матеріал потрібно в книгах або між
газетами в щільно зав’язаній папці.

Дітей молодшого шкільного віку
можна навчити робити пейзаж. Для
цього знадобиться чотири різно-
кольорових листки різних відтінків,
два листочки верби, полину та гі-
лочки підмаренника. 

Зображаючи гори, особливу увагу
слід звернути на їх розміщення. Го -
ра, розміщена на передньому плані,
найтемніша. У міру віддалення, гори
стають світлішими. Найвіддаленіші
гори — найсвітліші, оскільки знахо -
дяться більш далеко від глядача.
Якщо це осіння композиція, то мож -
на додати кілька вирізаних з чор-
ного паперу птахів. 

Рослини допомагають нам по-
бачити незвичайне в усьому зви-
чайному навколо нас. Спробуйте і
ви зрозумієте, що заняття ошибаною
заспокоюють і відвертають від бу-
денних проблем. Вдосконалюйте
свої навички і незабаром станете
справжнім майстром. 

Лариса ЛІВАКОВСЬКА,
Вінницька облСЮН
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ВЕСЕЛКА

Веселки вигнули мости —
Зблиснули київські хрести.
Після дощу і знов жива
Запахла віршами трава.

Ілла ЗЛОБІНА
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