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Для першокласників перше 
вересня – це свято пер-

шого дзвоника, а для всіх 
інших – початок нового на-
вчального року.

Різні країни мають свої 
особливості у святкуванні 
цього дня.

В Україні першого вересня 
в школах проходять урочисті 
лінійки. Потім учитель прово-
дить перший святковий урок, 
який щороку має свою тему.

Першокласники Німеччини 
відрізняються тим, що у День 
знань приходять до школи не 
з квітами, а з великим різ-
нокольоровим пакетом. Цій 
традиції майже 150 років. 
Напередодні свята діти май-
струють конусоподібний па-
кет, у який батьки кладуть 
солодощі та потрібні для на-
вчання речі. Вже сидячи за 
партою, першокласники мо-
жуть розгорнути яскравий 
шкільний подарунок і подиви-
тись, чим цікавим наповнили 
його батьки.

У Канаді першого вересня 
діти не йдуть до школи – вони 
святкують разом із батьками 
не День знань, а останні дні 
літа. Перший понеділок ве-
ресня називається Днем пра-
ці. Він вважається днем за-
кінчення літнього відпочинку 

школярів. А школа для всіх 
стартує у перший вівторок 
вересня.

У США навчання почина-
ється в серпні або у перший 
вівторок вересня, бо кожний 
штат встановлює свою про-
граму для школярів.

У Японії, а також Австрії, 
за давньою традицією, дітей 
у школі вчать писати і правою, 
і лівою рукою. У більшості 
країн пишуть зліва направо. 
Справа наліво пишуть учні 
східних країн. А в Стародавній 
Греції писали перший рядок 
справа наліво, а другий – 
навпаки.

Щоб не запізнитись
Мама черепаха
В серпні перший раз
Проводжала сина
В школу, в перший клас.
А чому це в серпні?
Зрозуміло нам чому:
Щоб не запізнитись
На урок йому!

Грицько Бойко

Веде нас вересень  
в країну знань
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У середині травня в Південній 
Кореї з’явилися повідо-

млення про перших десятьох 
хворих на коронавірус MERS. 
Протягом трьох тижнів кіль-
кість заражених зросла з 80 
до 145 осіб. У країні оголо-
сили спеціальну антикризову 
ситуацію: закрито дитячі сад-
ки і школи, а в лікарнях, де 
лежать потерпілі, створили 
карантинні умови перебуван-
ня. Вважають, що саме лікар-
ня – найпростіше місце для 
передання вірусу від однієї 
людини до іншої.

Нова «Ебола»
Уперше коронавірус 

MERS було виявлено 2012-го 
в Саудівській Аравії. До кін-
ця року вірус перебрався 
в сусідні країни, а також вий-
шов на європейський конти-
нент – у Німеччину, Францію, 
Британію. Того ж року зафік-
сували першу смерть у місті 
Джидда Саудівської Аравії. 
Протягом наступних трьох ро-
ків спалахи вірусу було зафік-
совано в 23 країнах, кількість 
хворих загалом становила 

1200 осіб. Південна Корея 
стала першою країною, де 
спалах став таким же масо-
вим, як у Саудівській Аравії.

Спочатку нідерландські на-
уковці, які зуміли розшиф-
рувати геном, назвали вірус 
hCoV-EMC. Із часом назву змі-
нили за місцем появи – Middle 
East Respiratory Syndrome, 
MERS. Незвичний для укра-
їнців «коронавірус» – сімей-
ство вірусів із поверхнею, яка 
нагадує корону. MERS вважа-
ють молодим вірусом, оскіль-
ки до 2012 року його спалахів 
не було зафіксовано.

Саме тоді коронавірус 
уперше перекинувся на лю-
дей з аравійських верблюдів, 
хоча можуть заражуватися 
і кажани. Згідно з першими 
гіпотезами, верблюди були 
схильні до MERS довгий час, 
і лише нещодавно корона-
вірус еволюціонував: тепер 
заразитися може і людина. 
У свою чергу, у ВООЗ пові-
домляють, що зафіксувати 
факт передання вірусу наразі 
не вдалося.

На зміну Ебола:  
яку загрозу несе  
коронавірус MERS
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хвороби
Згідно з нинішніми припу-

щеннями, «нульовий» хворий 
у Південній Кореї – чоловік 
у віці 68 років – прилетів до 
країни після тривалого ві-
зиту до Саудівської Аравії. 
Хворобу не діагностували 
відразу після повернення. 
Перебуваючи у звичайній 
палаті громадської лікарні, 
пацієнт зустрічався з рід-
ними, близькими і персона-
лом. Справжню причину хво-
роби «нульового» хворого 
було виявлено лише через 
тиждень.

Поки що немає медично-
го пояснення, як коронаві-
рус передається між людьми. 
Припускають, що MERS поши-
рюється крапельним шляхом, 
під час кашлю чи при чханні. 
Те, що масового зараження 
немає (на відміну від грипу, 
який активно передається 
між людьми тим же спо-
собом), свідчить 
про обмежені 
можливості пере-
дання коронаві-
русу між людьми.

Більшість хво-
рих у Південній 
Кореї – співро-
бітники лікарень 
або рідні перших 
потерпілих, які 
перебували з хво-
рими в тісному, 
а головне, трива-

лому контакті. Співробітники 
ВООЗ заявляють, що свого 
часу MERS вже мутував від 
тварин до людини, тому вірус 
може розвиватися і в май-
бутньому.

Виявити MERS відразу 
важко, оскільки перші симп-
томи схожі на звичайну за-
студу: висока температура, 
лихоманка й кашель. З ча-
сом у хворого починаються 
проблеми з диханням, може 
проявитися пневмонія та діа-
рея. Вважається, що до за-
раження найбільше схильні 
люди зі слабким імунітетом 
похилого віку, але нещодавно 
в Південній Кореї MERS ви-
явили в дитини.

Вакцини проти хвороби на 
цей момент немає. Через ак-
тивну мутацію коронавірусу 
співробітникам ВООЗ складно 
знайти ліки. Рятувати хворих 
намагаються за рахунок від-
новлення функцій дихальних 
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генів. Жодних спеціальних за-
ходів для лікування MERS на 
цей момент немає.

Паніка
На сьогодні вчені поки 

не знають усіх особливос-
тей нового коронавірусу, але 
вже зараз відомо, що в разі 
правильного поводження 
з хворими поширення віру-
су можна локалізувати. По-
перше, у ВООЗ радять до-
бре вентилювати приміщення 
в лікарнях, де лежать пацієн-
ти з MERS: погані умови ліка-
рень Південної Кореї й низки 
арабських країн дали якраз 
зворотний ефект.

По-друге, обмежити від-
відування, використовувати 
спецкостюми: поширення піш-
ло в лікарнях, де лікарі обсте-
жили хворих без належного 
захисту.

Серйозна паніка у сві-
ті була викликана швидким 

зростанням кількості потерпі-
лих в одній тільки Південній 
Кореї, хоча раніше на MERS 
не звертали уваги. Це було ви-
кликано відкритістю всіх да-
них щодо хворих і загиблих. 
На відміну від Саудівської 
Аравії, де поширення віру-
су ретельно приховували, 
уряд Південної Кореї актив-
но передає найсвіжіші дані 
ВООЗ. Відкритість породила 
паніку: марлеві маски розі-
брали в аптеках та Інтернет-
магазинах за лічені дні. Від 
мандрівок до країни відмови-
лися вже 50 тисяч туристів.

Представники Всесвітньої 
організації охорони 
здоров’я поки не поспіша-
ють робити гучних заяв, щоб 
не розвинути панічні настрої. 
Вважається, що MERS не над-
то заразний, адже в іншо-

му разі кількість хворих 
зростала в геометричній 
прогресії. Згідно з по-
точними дослідженнями, 
коронавірус досить ураз-
ливий і за межами орга-
нізму не зможе прожити 
довше доби. Вбити вірус 
зможе і звичайна дезін-
фекція приміщення, яку 
вже проводять у всьо-
му Сеулі.

Підготував  
Ілля КАБАЧИНСЬКИЙ
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У 1906 р. Персіваль Ловел, 
який перед тим – у 1894 р., 

заснував знамениту Ловелівську 
обсерваторію, ініціював про-
ект із пошуку дев’ятої планети, 
названої ним «Планетою Х» 
(Планета Ікс – ред.). Ловел 
продовжував пошуки невідо-
мої планети до 1916 р., однак, 
безрезультатно. Насправді, 
19 березня 1915 р. без відо-
ма Ловела в його обсерваторії 
були отримані два слабких зо-
браження Плутона, однак він на 
них ідентифікований не був.

Через десятилітню судову тя-
ганину з вдовою Ловела, яка хо-
тіла отримати мільйон доларів 
від обсерваторії, як частку його 
спадщини, пошуки невідомої 
планети не проводились. І тільки 
в 1929 р. директор обсерваторії 

доручив продовжити пошуки 
молодому 23-річному астроно-
му Клайду Вільяму Томбо.

Спостереження почалися 
в квітні, а перші дослідження 
платівок з зображенням – у ве-
ресні 1929. Зйомка небесних 
тіл продовжувалася протягом 
багатьох місяців з просуван-
ням у східному напрямку че-
рез сузір’я Риб, Овна і Тільця. 
Зазвичай, інтервал між зйомка-
ми був дві доби, проте між пер-
шим знімком області Близнюків, 
зробленим 21 січня 1930 р., 
і наступним пройшло на чотири 
дні більше. Коли знімки були 
оброблені, 18 лютого 1930 р. 
Клайд Томбо зміг переконатися, 
що відкрито нову планету. За її 
переміщенням протягом чоти-
рьох днів було встановлено, що 

Всі підручники з астрономії, видані після 
30-х років ХХ ст., говорять, що в Сонячній системі 
налічується 9 планет. Та на початку ХХІ ст. все кардиналь-
но змінилось. В Сонячній системі залишилось 8 великих 
планет. Що ж трапилося? На початку ХХ ст. в Сонячній 
системі було відомо 8 планет. І хоча, ще в 1848 р. Б. Пірс, 
а в 1874 р. також і Саймон Ньюкомб, проводячи розра-
хунки нової моделі орбіти Урана, під впливом Юпітера, 
Сатурна і Нептуна, припустили можливість існування 
дев’ятої планети, яка також збурює орбіту Урана.

Планета чи  
не планета –  
ось питання  
про Плутон
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тою Нептуна. Побоювання, що 
об’єкт є невідомим астероїдом 
або кометою, розсіялися, коли 
підтвердилося, що він незмінно 
опиняється на наперед обчисле-
ному місці. Назву для планети 
запропонувала одинадцятиріч-
на школярка з Оксфорду на 
ім’я Венеція Барні. Офіційно 
об’єкт названо на честь давньо-
римського бога підземного цар-
ства Плутона 24 березня 1930 р.

Як виявилося середня від-
стань від Сонця до Плутона в 
сорок разів перевищує анало-
гічну відстань до Землі. Плутон 
рухається навколо Сонця по 
еліптичній орбіті і повний оберт 
здійснює за 247 земних ро-
ків. Період обертання навколо 
осі – 6 діб 8 год. Екваторіаль-
ний радіус Плутона (1 500 км) 
приблизно вчетверо, а його 
маса (близько 1,791022 кг) у 
декілька сотень разів менші, 
ніж у Землі. Середня темпера-
тура: –230 °C. Припускають, 
що Плутон складається пере-
важно із замерзлих летких ре-
човин, поверхня Плутона утво-
рена прошарком метанового й 
азотного льоду. В 1978 р. був 
відкритий супутник Плутона – 
Харон. Ще два супутники, Нікта 
і Гідра, були відкриті в 2005 р.

Дослідження транснептуно-
вого простору продовжувались. 
В 2002 р. було відкрито Квавар, 
приблизно на половину менший 
Плутона, в 2004 р. – Седну, 
майже співрозмірну з Плутоном. 

25 липня 2005 р. було оприлюд-
нено відкриття нового транснеп-
тунового об’єкта – Еріди. Щоб 
не зараховувати всі ці об’єкти, 
кількість яких збільшувалась, 
до планет, астрономи виріши-
ли Плутон вважати карлико-
вою планетою. Міжнародний 
астрономічний союз позбавив 
Плутон статусу планети в 2006 
році. В цей же час були сфор-
мульовані вимоги для об’єктів, 
які претендували називатись 
терміном «планета». Зокрема, 
до планет застосовують на-
ступні вимоги: об’єкт повинен 
обертатись по орбіті навколо 
Сонця; об’єкт повинен бути до-
статньо масивним, щоб прийня-
ти сферичну форму під дією 
своїх гравітаційних сил; об’єкт 
повинен завдяки своїй гравітації 
очистити простір навколо себе 
і крім його супутників поряд не 
повинні знаходитись ніякі спів-
розмірні з ним об’єкти.

Влітку 2008 р. на з’їзді в Осло 
Міжнародним астрономічним 
союзом Плутон вирішено від-
нести до категорії «плутоїдів». 
Таким чином, зараз в Сонячній 
системі є вісім великих планет. 
А Плутон (134340 Pluto), який 
протягом більш ніж вісімдеся-
ти років носив статус планети, 
еволюціонував у новий клас 
об’єктів Сонячної системи – 
плутоїд.

Підготував  
Микола ПЕТРУЩАК
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«Що важче – пуд вовни, 
чи пуд каміння?»

Хто не ловив приятеля на 
такий «гачок», чи не попадав-
ся сам на нього! А в давнину 
це каверзне запитання зада-
вали всерйоз, бо камінь і вов-
ну врівноважували. Потім сте-
жили за зміною ваги вовни. 
Вона легко поглинає і віддає 
вологу. Коли повітря стає су-
хішим, – вовна легшає, воло-
гішим – важчає.

Так і передбачували пого-
ду: полегшала вовна – буде 
сонячно, стала важчою – по-
пливуть по небу дощові хмари.

Хлібороби здавна мріяли: 
от якби заздалегідь знати, 
чи вщухнуть вітри, чи випа-
дуть дощі.

Тепер це стало можливим. 
А в давнину що було робити?

Прогнозувати погоду на 
кілька найближчих годин, 
днів і навіть тижнів можуть не 
тільки синоптики і живі істоти 
(тварини, птахи, земновод-
ні, ракоподібні, риби, кома-
хи), а навіть і рослини.

І раніше вчені сперечались, 
вірогідні чи ні метеорологічні 
прикмети, в основі яких ле-
жать спостереження за по-
ведінкою рослин. Сучасна 
наука підтвердила і довела, 
що погодні умови впливають 
на рослини. Зелені організми 
більш чутливі, ніж людські.

Чому ж так чутливо реа-
гують рослини на зміну по-
годи? Річ у тім, що вони не 
мають можливості, на відміну 
від тварин, втекти від негоди, 
сховатись в захищеному місці, 
а рятуватись якось повинні. 
Тому рослини за своєю при-
родою дуже чутливі і завчас-
но реагують на зміну стану ат-
мосфери. Одні рослини перед 
дощем закривають пелюстки 
своїх квітів, щоб зберегти 
пилок від вологи і знизити 
охолодження; другі – при 
зниженні вологи зменшують 
випаровування, активно ви-
діляючи ароматний нектар; 
треті – «плачуть» дрібненьки-
ми крапельками соку, а деякі 
змінюють форму та положен-
ня листків, повертаючи їх під 
різними кутами.

Рекордсменом вважається 
кінський каштан – за добу-дві 

Іди, іди, дощику!



9

П
А

Р
О
С
Т
О
К

Б
о
та

н
ік
адо негоди на листках кашта-

на з’являються дрібні липкі 
крапельки соку і перед до-
щем листя стає повністю по-
критими липкою рідиною. 
Квітки жовтої акації і жимо-
лості звичайної перед дощем 
не закриваються, а навпаки – 
посилено виділяють нектар 
і сильніше пахнуть. Запах при-
ваблює безліч бджіл, і, якщо 
на рослинах багато бджіл – 
обов’язково буде дощ.

Злісний городній бур’ян – 
мокриця або зірочник теж 
відмінний барометр. Дрібні 
білі зірочки-квіточки дуже 
точно передбачають погоду – 
якщо до 9-ї години ранку 
квітка не піднялась і не роз-
крилась – вдень треба чекати 
дощу. Дуже чуйно реагують 
на зміну погоди квітки волош-
ки – якщо вони розкрились, 
навіть не дивлячись на похму-
рий ранок, день буде ясним. 
Допомагають визначити по-
году і квітки кульбаби. Якщо 
і в сонячну погоду кульбаби 
відкриті – дощу не буде. Із на-
ближенням дощу квіти білого 
латаття закриваються. Квіти 
польової берізки (в народі – 
павутинці) щільно закри-
ваються перед дощем і роз-
пускаються в похмуру погоду 
перед гарними сонячними дня-
ми. Листя орляка звичайного 
(папороті) закручуються до 
низу перед теплою, сухою по-
годою і розправляються пе-
ред негодою. Перед дощем 

шишки лопуха розправля-
ють свої гачки, а квітки за-
ячої капусти залишаються на 
ніч відкритими. Якщо нагідки 
(календула) розкриють свої 
суцвіття рано-вранці, – буде 
ясна, суха погода, якщо пізні-
ше – буде дощ, гроза. Якщо 
вранці трава суха, до ночі очі-
куйте дощу. Навіть картопля 
звичайна перед дощем згинає 
свої квітконіжки вниз. На віль-
сі, осиці, черемшині і різних 
видах верб перед негодою на 
листках збирається волога. 
Часом ще при гарній погоді 
ця волога опадає з листя так 
рясно, що земля під деревами 
стає мокрою. Синоптичними 
здібностями володіють навіть 
красуні-ялини. Перед дощем 
вони опускають важкі гілки 
вниз, а перед ясною погодою 
піднімають їх назад вгору.

Але найбільшим «плак-
сою» серед дерев є клен. 
Перед дощем на цьому дереві 
крапельки вологи з’являються 
там, де живці листя приєдна-
ні до гілок. Уважні народні 
синоптики стверджують, що 
найближчі дощі клен проро-
кує за три-чотири дні до їх 
приходу.

І якщо ви по телебаченню 
почули прогноз погоди, то все 
одно згадайте про народні 
прикмети, адже рослини-ба-
рометри майже ніколи не по-
миляються!

Підготувала  
Ірина ПУГАЧОВА
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Якщо ти хочеш змінити світ 
і себе на краще, зекономи-

ти гроші та отримати користь 
для здоров’я – ласкаво про-
симо в ряди любителів вело-
сипедів.

Для моєї сім’ї, особливо для 
батька, велосипед – це стиль 
життя. Ніщо не зрівняється із 
задоволенням від звичайної 
поїздки на двоколісному дру-
гові. Чудові краєвиди, свіже 
повітря, доброзичливі люди… 
Адже, перебуваючи в салоні 
автомобіля чи автобуса, ви 

не зможете відчути повноту 
свободи та всю велич краси 
природи.

Остання, в минулому році, 
веломандрівка мого батька 
та його друзів до м. Яремче 
відбулась на початку липня. 
Маршрут почали з селища 
Ланчин Івано-Франківської 
області. День виявився, на 
щастя, не надто спекотним. 
Їхалось друзям досить легко. 
Лагідне сонячне проміння та 
ніжний ранковий вітерець су-
проводжували товаришів до 

Попович Анастасія

Любителі велосипедів

Міжнародний екологічний конкурс «Веломанія»
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Відпочивши трохи, велотурис-
ти рушили далі. Прохолодний 
зустрічний вітер лише додав 
їм наснаги швидше крутити  
педалі. Мій батько тримався 
попереду…

Через пару годин вело-
сипедисти добрались до міс-
та Яремче. Зелені пагорби, 
вкриті хвойними лісами, чисте 
повітря, наповнене ароматом 
квітучих лугів – неймовір-
ні відчуття, які не передати 
словами.

Трохи відпочивши, това-
риші повернулись на скеляс-
ту дорогу, що різко здійма-
лась догори, а потім вниз. 
Враження від побаченого 

переповнювали. Букові ліси, 
ніби охоронці, стояли впро-
довж дороги. Велетенські 
дуби вражали своєю могутніс-
тю, а неймовірний спів пташок 
пронизував душі.

Останньою точкою ве-
лоподорожі було джерело 
«Криниченька», яке втамову-
вало спрагу всіх бажаючих.

Приїхавши наступного дня 
додому, мій тато не міг наті-
шитись побаченим, вихваляв-
ся гарними фотографіями та 
новими знайомствами. Його 
розповідь ще більше надихну-
ла мене і вкотре переконала, 
що здоровий спосіб життя та 
позитивні емоції – це те, що 
насамперед необхідне людині.

Фелді Анастасія

Велосипед – довкілля – людина
Велосипед – мій надійний 

друг. З ним я і до школи, 
і до бабусі в гості. З ним зруч-
но і швидко, а головне корис-
но. Про користь їзди на вело-
сипеді можна говорити дуже 
багато, адже це найбільш 
екологічний вид транспорту 
та і для здоров’я людини – 
найцінніший тренажер.

Ось згадую собі літню про-
гулянку. Вирішили ми з дру-
зями на річку поїхати. Сіли на 
велосипеди і гайда... легкий 
вітерець тріпоче волосся, со-
нечко ніжно обіймає своїми 

променями. Така краса на-
вкруги! Повітря свіже, прозо-
ре, бо бачиш його не через 
вікно автомобіля, а відчуваєш 
його дотик. Повітря ніби про-
ходить крізь тебе, доносячи 
енергію життя в кожну клітин-
ку організму.

По дорозі ми з друзями 
і співали, і розмовляли, і гра-
ли навипередки. Сама поїздка 
до річки, яка тривала хвилин 
двадцять була надзвичайно 
цікавою. Повертатись додому 
ми вирішили через ліс. Після 
спекотного дня заходиш під 
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ну прохолоду і забуваєш про 
все на світі. Величезні буки 
і дуби дають відчуття спокою 
і надійності. Вони такі великі 
і могутні, що, піднявши голову 
догори, відчуваєш легке голо-
вокружіння. А листячко ніжно 
шепоче свою нікому невідому 
історію. Ми з друзями поката-
лись на велосипедах по про-
топтаних лісових стежинах, 
пограли у схованки. Мій друг 
Максим весь час робив за-
мальовки у альбом для своїх 
майбутніх шедеврів, а Алінка 
всю нашу імпровізовану екс-
курсію увічнила на своєму фо-
тоапараті. Наша велосипедна 
прогулянка запам’ятається 
мені надовго. Ні пішки, ні 
на автомобілі ми б не про-
вели так весело цей день. 
А на велосипедах ми багато 
об’їздили і саме головне там, 

де хотіли. Бо велосипед – це 
транспорт, який їздить всюди, 
з ним можна пробратись на-
віть через яри та балки…

Запам’ятаються і не лише 
приємні моменти, а й купи 
сміття на околицях лісу та 
берегах рідної Латориці. 
Людське недбальство призво-
дить до катастрофічних на-
слідків. Але ми, як можемо, 
боремось з цим. Восени ми 
проводили трудовий десант 
на берегах річки Латориці, 
а їхали ми туди, звичайно, 
на велосипедах. Уявіть, вся 
група разом із керівником 
на велосипедах. Кожен член 
моєї сім’ї має власний вело-
сипед. Цей вид транспорту 
є невід’ємною частиною на-
шого повсякденного життя. 
А головне – він приносить 
лише користь.
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Реалізація будівництва ста-
ла можлива завдяки роз-

горнутій програмі Metrobosco 
по збільшенню частки еко-
логічної забудови по всій 
країні. Гроші на будівництво 
комплексу – а це близько 
$2,5 млрд – надали спільно 
італійський уряд та приватні 
інвестори.

Будівлі заввишки 87 та 
119 м. Разом з традиційними 
для таких об’єктів офісами, 

кафе, житловими площами та 
ТРЦ функціонують і «зелені» 
технології: система збирання 
і фільтрації дощової води, ін-
дивідуальне опалення, соняч-
ні батареї і вітряки на даху.

Але найголовніше – серед 
залізобетонних конструкцій 
створена екосистема ціло-
го лісу. У холі, коридорах, 
на балконах, оглядових май-
данчиках, фасадах, на даху 
та у багатьох інших місцях 

Житловий комплекс  
з екосистемою справжнього лісу

У центрі Мілана (Італія) відкрився комплекс з двох хма-
рочосів з «вертикальним лісом». Проект Bosco Verticale 
поєднує житлові багатоповерхові будинки з енергоефек-
тивними технологіями та насадженнями живих дерев та 
кущів, за якими доглядає «розумна» система.
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та екзотична зелень.
Розташовані у неправиль-

ному порядку тераси і балко-
ни на фасадах веж створюють 
асиметрію. Таке архітектурне 
рішення забезпечує мешкан-
цям близько 8,900 м2 вільного 
простору посеред майже гек-
тара «вертикального лісу».

Як повідомляється, у мі-
ланському екокомплексі було 
висаджено близько 800 де-
рев різних порід, 4 тис. різ-
номанітних кущів і 15 тис. 
газонів. Рослини розташова-
ні таким чином, що представ-
ляють собою замкнуту еко-
систему, яка буде змінювати 
зовнішній вигляд залежно від 
пори року.

Зелені насадження не по-
требують постійної уваги об-
слуговуючого персоналу – во-
дою, світлом (у приміщенні) 
та поживними речовинами 
рослини забезпечує інтелек-
туальна система хмарочосів.

Підготувала  
Діана ШЕМБЕЛЬ
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Організувати заповідник 
у Горганах площею 50 тис. га 

було ухвалено ще в 1940 році, 
однак цьому перешкодила Друга 
світова війна. У 50–80-х роках 
минулого століття на території 
Надвірнянського лісокомбінату 
було створено низку заказників, 
пам’яток природи і заповідних 
урочищ, завдяки чому в районі 
Довбушанських Горган зберегло-
ся багато унікальних природних 
комплексів. У 1974 році тут було 
організовано Горганське запо-
відне лісництво. Ще тоді плану-
валося на основі цього лісни-
цтва створити заповідник. Проте 
лише 12 вересня 1996 року згід-
но з Указом Президента України 
№ 831 було організовано при-
родний заповідник «Горгани». 
До території заповідника уві-
йшли ландшафтні заказники 
загальнодержавного значення 
«Джурджі» (754 га) та «Садки» 
(995 га), заповідні урочища 
«Черник» (103 га), «Гниляк» 
(150 га), «Новобудова» (217 га), 
«Ельми» (86 га), «Довжинець» 
(284 га), «Столи» (161 га).

Природний заповідник ство-
рений для збереження у природ-
ному стані гірських ландшафтів 
центральної частини Українських 
Карпат, проведення наукових 
досліджень та еколого-освітньої 
діяльності. В установі працюють 
49 чоловік, з них у науковому 
підрозділі – 7, у службі охоро-
ни – 22 особи.

Заповідник розташований 
у найнедоступнішій високогірній 
і кам’янистій частині Горган – 
Довбушанських Горганах. Його 
вершини та верхні частини схилів 
вкриті кам’янистими розсипами, 
що утворені ямненським піскови-
ком. Такі розсипи мають місцеву 
назву «горгани», на території за-
повідника вони займають 605 га, 
тобто більше 11% його площі. 
Для Довбушанського масиву 
характерні видовжені хребти 
з гострими вершинами і стрімко 
спадаючими північно-східними та 
більш пологими південно-захід-
ними схилами. Найвищі верши-
ни – Довбушанка та Медвежик 
мають висоту відповідно 1754 
та 1736 м над рівнем моря, 
а загалом заповідник розташо-
ваний у межах висот від 750 до 
1750 м над рівнем моря.

Залежно від висоти на терито-
рії заповідника виділяються три 
кліматичні зони: прохолодна, по-
мірно-холодна та холодна із се-
редньорічною температурою від 
+5 до 0 °С. Річна кількість опадів 
становить від 900 до 1400 мм. 
Сніговий покрив стійкий, із се-
редньою потужністю 40 см.

На території заповідника роз-
винута густа річкова мережа. Тут 
беруть свій початок близько 30 
гірських річок, які є притока-
ми р. Бистриці Надвірнянської. 
Ґрунтовий покрив доволі стро-
катий і складається з восьми ти-
пів ґрунтів, серед яких найбільш 

Природний заповідник «Горгани»
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неопідзолені ґрунти.
Унікальність рослинного 

покриву заповідника полягає 
у тому, що на більшій частині 
його території він зберігся в при-
родному, майже незайманому, 
стані, а своєрідність і різнома-
ніття ландшафтних умов сприяли 
формуванню багатого видового 
складу рослин, серед яких зна-
чна частина рідкісних, реліктових 
та ендемічних. Панівним типом 
рослинності є ліси, які займають 
84 % площі заповідника. Вони 
утворюють гірський лісовий пояс 
буково-ялицево-смерекових 
(27%), смереково-ялицево-бу-
кових (3,3%) та чистих смере-
кових (44,5%) лісів. Найбільшу 
цінність з них становлять ялицеві 
(31 га) та смерекові (787 га) 
праліси.

У верхній частині смуги сме-
рекових лісів поширена сосна 
кедрова європейська – релікт 
раннього голоцену. Смереково-
кедрові та кедрово-смерекові 
ліси поширені в межах висот 965–
1580 м над рівнем моря, найвищі 
місця зростання (1630 м) сосни 
кедрової відмічені на південному 
схилі Довбушанки. На території 
заповідника насадження кедра 
займають 380 га.

Лісовий пояс вище 1300–
1400 м над рівнем моря зміню-
ється субальпійським з суворими 
кліматичними умовами, в яких 
формується смуга криволісся із 
заростей сосни гірської, рідше 
вільхи зеленої. Вони виконують 

важливу ґрунтозахисну та водо-
регулювальну роль: перешко-
джають утворенню і сходу сні-
гових лавин, запобігають ерозії, 
зсувам тощо. Вище від цих за-
ростей розташовані кам’янисті 
розсипи, зайняті мохово-лишай-
никовою рослинністю.

Флора заповідника нарахо-
вує 451 вид судинних рослин 
та 235 видів мохів. Значна час-
тина видів – рідкісні, ендемічні 
та реліктові, 30 видів занесе-
ні до Червоної книги України. 
Найбільш рідкісними з них є зо-
зулинці чоловічий та шоломонос-
ний, зозулині сльози яйцевидні, 
язичок зелений, лунарія ожива-
юча. Про значний вік флори та 
її самобутність свідчить наявність 
реліктових та ендемічних видів. 
Зокрема, з реліктів зустрічають-
ся гронянка багатороздільна, 
страусове перо звичайне, блех-
нум колосистий, баранець зви-
чайний, вовче лико звичайне. Тут 
відмічено 25 ендемічних видів, 
серед них королиця круглолис-
та, тоція карпатська, волошки 
мармароська і карпатська, гвоз-
дика карпатська, фіалка відхиле-
на та ін.

Тваринний світ заповідника 
тісно пов’язаний з висотними 
рослинними поясами. Тут умов-
но можна виділити три фауніс-
тичні комплекси. В нижньому 
змішуються фауністичні елемен-
ти широколистяних та хвойних 
лісів, долинами річок сюди про-
никають рівнинні, а з населених 
пунктів – синантропні види. На 
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них рівнях лісового поясу пере-
важають види, характерні для 
хвойних лісів. У найбіднішому за 
видовим різноманіттям субаль-
пійському поясі трапляються 
гірські види, нехарактерні для ін-
ших поясів: полівка снігова, щев-
рик гірський, тинівка альпійська. 
У заповіднику живуть представ-
ники понад 1000 видів безхре-
бетних тварин. Серед них най-
численнішою групою є комахи.

У фауні хребетних тварин за-
повідника налічується 149 видів, 
які належать до 6 класів. Фауна 
ссавців представлена 47 вида-
ми. Звичайними в заповіднику 
є олень благородний, козуля, 
кабан дикий, заєць-русак, білка 
звичайна. З хижаків водяться 
ведмідь бурий, рись звичайна, 
лисиця, видра річкова, норка єв-
ропейська, тхір звичайний, два 
види куниць, зрідка зустрічають-
ся вовки.

Фауна птахів налічує 103 
види. У нижніх гіпсометричних 
рівнях трапляються птахи, ха-
рактерні для широколистяних лі-
сів Карпат: різні види строкатих 
дятлів, мухоловок, малинівка, 
в’юркові та інші. В чистих хвой-
них лісах гніздяться жовна чорна 
і дятел трипалий, чиж, шишкар 
ялиновий, снігур, тинівка лісова, 
корольок жовтоголовий, рябчик. 
Біля верхньої межі лісу та на лі-
сових галявинах зустрічаються 
глухар, дрізд гірський, щеврик 
лісовий. У субальпійському по-
ясі живуть тинівка альпійська, 

горихвістка чорна, щеврик гір-
ський. З денних хижих птахів 
і сов можна зустріти канюка зви-
чайного, осоїда, яструба велико-
го і малого, боривітра звичайно-
го, сову сіру та довгохвосту.

Іхтіофауна представлена 12 
видами риб. Домінуючим видом 
річок є форель струмкова. В ка-
люжах та заплавах потоків жи-
вуть тритони альпійський і кар-
патський, кумка жовточерева. 
Зрідка зустрічається саламандра 
плямиста. Всього на заповідній 
території відмічено 9 видів зем-
новодних. Герпетофауна запо-
відника бідніша й представлена 
всього п’ятьма видами.

До Червоної книги України за-
несено 23 представники тварин-
ного світу, а до Європейського 
червоного списку – 10 видів. 
Серед цих видів – харіус євро-
пейський, тритони карпатський 
та альпійський, саламандра пля-
миста, лелека чорний, підорлик 
малий, глухар, пугач, сова дов-
гохвоста, тинівка альпійська, бу-
розубка альпійська, кутора мала, 
полівка снігова, горностай, норка 
європейська, борсук, видра річ-
кова, кіт лісовий, рись звичайна.

Для проведення екопросвіт-
ньої роботи у заповіднику вико-
ристовують екскурсійні маршрути 
та три науково-пізнавальні стеж-
ки: «Над Озером», «Поленський 
схил» та висотно-типологічний 
профіль «Джурджі».

Підготував  
Микола СВЯТНЕНКО
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Хочу розповісти про над-
звичайно красиву квітку, 

яка стала незамінною майже 
на кожній клумбі. Це майори, 
або цинія. За що ж її так по-
любляють квітникарі? Переваг 
у неї, скажу вам, аж надто ба-
гато: невибагливість і легкість 
у догляді, величезне різнома-
ніття форм і забарвлень, три-
вале цвітіння, добре сходить 
насіння. До того ж, букет із 
циній дуже довго не в’яне, 
а на клумбі навколо цих квітів 
завжди літає безліч метели-
ків та інших комах. Суцвіття 
циній не псуються від дощу, 
а стебла рідко вилягають від 
вітру.

Назва квітки походить від 
імені німецького ботаніка 

Готфрида Цинна, котрий жив 
у XVIII столітті, автора пер-
шого наукового опису цієї 
рослини. Батьківщина її – 
Мексика. Зараз майори по-
пулярні, вони ростуть повсю-
ди. Коли їх стали вирощувати 
в Європі, то часто називали 
квіткою «для всіх», такі вони 
були поширені.

Усі сучасні садові сор-
ти цієї рослини походять від 
двох вихідних видів – цинії 
вишуканої і цинії вузьколис-
тої. Стебло у квітки прямос-
тояче, має розлогу або ком-
пактну форму, заввишки від 
15 до 90 см, із численними 
міцними боковими пагонами. 
Листя яйцеподібної форми, 
сидяче, жорстко опушене, 

Чудова квітка – цинія
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стебла округлої форми густо 
опушені жорсткими безбарв-
ними волосками і закінчують-
ся суцвіттями – кошиками.

Усі сорти цинії вишуканої 
діляться на кілька груп:
 жоржиноцвітні – рослини 

потужні, до 90 см заввишки, 
квітують із липня до осені. 
Суцвіття махрові, діаметром 
10–15 см, язичкові квіти,  їхні 
кінці відігнуті донизу.
 гігантські каліфорній-

ські – рослини потужні, за-
ввишки 60–90 см. Суцвіття 
махрові, діаметр кошич-
ків – 10–15 см, язичкові кві-
ти вузькі.
 гігантські кактусоцвітні 

– рослини потужні, заввишки 
75–90 см, квітконоси довгі. 
Суцвіття махрові, діаметром 
10–12 см, язичкові квіти за-
кручені в трубку, іноді вони 
хвилеподібні, з піднятими 
кінчиками.
 ліліпут – рослини щільної 

напівкулеподібної форми, за-
ввишки 25–30 см, суцвіття 
прості або махрові, діаме-
тром 3–4 см.

Завдяки різноманіттю ци-
ній за висотою, кольором та 
формою їх легко поєднувати 
з іншими квітковими рослина-
ми. Добре поєднуються низь-
корослі майори в бордюрних 
насадженнях з агератумом, 
чорнобривцями. Більш висо-
корослі каліфорнійські до-
речно висадити окремою гру-
пою. Забарвлення квітки цинії 
може бути будь-яким, крім 
синього. Цинія прекрасно по-
чувається на захищених від 
вітру сонячних місцях. Вона 
не полюбляє перезволоження 
ґрунту і занадто тривалої посу-
хи, добре реагує на внесення 
при висадженні у ґрунт міне-
ральних та органічних добрив 
і на підживлення, які можна 
проводити 2–3 рази на сезон. 
Видалення відцвілих суцвіть 
сприяє гарному і тривалому 

цвітінню, а також збе-
реженню декоратив-
ності самої рослини. 
Розмножують цинію 
насінням. Майори 
стійкі до захворювань 
та шкідників.

Отже, вирощуйте 
майори із задоволен-
ням, і вони, неодмін-
но, порадують вас 
своїм цвітом.

Підготувала  
Анна МОСКАЛЕНКО
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В одному закарпатсько-
му селі Л. недале-

ко від Мукачівського 
замку проживала 
відьма Омелія. 
В селі її не люби-
ли, але з нею ніх-
то не міг порадити. 
Вона завжди робила 
на свій лад, причиняла 
біди селянам.

До села прибув молодий 
гарний хлопець на ім’я Василь. 
Він тяжко працював в шахтах 
Бельгії, був у Єрусалимі, де слу-
жив у багатих євреїв. Євреї йому 
доручили охороняти ворота, за 
що він отримав прізвище Петах. 
З єврейської мови його прізви-
ще означало Відчинені двері.

Довго він подорожував 
і незабаром опинився в селі Л. 
В селі проживала молода робо-
тяща дівчина Маруся, яка дуже 
сподобалася хлопцеві. Після 
одруження вони побудували ха-
тину. Василь був дуже здібним, 
бо він міг зробити все. Він змай-
стрував собі молотилку, віз, за-
ймався виноробством, бо мав 
виноградники, мав маленьке 
господарство, яке вів він разом 
із своєю дружиною Марусею. 
Він був завжди бажаним у селі, 
коли селяни хотіли будувати 
собі хату, бо розумівся в бу-
дівництві. Жодному селянино-
ві він не відмовляв від їхнього 

прохання, за що його 
дуже поважали в селі.

Селяни ніяк не мо-
гли позбутися відь-
ми в селі. Одного 
разу вони попроси-
ли Василя зарадити 
цій справі.

Василю повезло, 
коли Омелія захотіла 

мати можливість літати. 
Вона попросила Василя змай-
струвати засіб, на якому вона 
могла б кружляти над селом.

Василь був дуже розумним 
і змайстрував їй літаючу ступу. 
Коли Омелія побачила ступу, 
то недовго думаючи, сіла в неї. 
Василь був ще й мудрим, бо 
зробив ступу такою, щоб вона 
ніколи не повернулася в село. 
Омелія махнула помелом – 
і ступа піднялася в небо так, що 
з ступи почало диміти, причому 
дим осідав на деревах, які пе-
ретворилися в дивні рослини, 
які селяни назвали омелою.

З того часу ця рослина при-
жилася і почала розмножу-
ватися. В народі її прозвали 
Відьминою мітлою, а також 
баб’ячим прокльоном за ті 
біди, що наносила відьма про-
стому люду.

З того часу в селі ніколи не 
було відьом.

Підготувала  
Кароліна БОБОНИЧ

Легенда про омелу
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При сучасному засиллі ім-
портних фармакологіч-

них препаратів для лікування 
різних форм алергії, висипів, 
відкладення солей та інших 
хвороб, пов’язаних із засмі-
ченням організму, хочу за-
пропонувати вам непримітну 
рятівницю – траву череду, 
яка дуже поширена в Україні.

Череда трироздільна – од-
норічна трав’яниста рослина 
родини складноцвітих. Корінь 
тонкий, гіллястий. Стебло 
прямостояче, циліндричне, до 
30–100 см заввишки. Цвіте 
з середини липня по вере-
сень. Росте на вологих міс-
цях, на луках, на берегах во-
дойм, на городах – як бур’ян. 
У рослині містяться дубильні 

речовини (до 4,46 %) конден-
сованого ряду, гіркоти, фла-
ваноїди, кумарини, V-лактони, 
аміни, ефірна олія і аскорбі-
нова кислота. Суха трава має 
неприємний запах і терпкий, 
злегка пекучий смак. Череда 
трироздільна віддає перевагу 
помірно родючому, вологому 
ґрунту і відкритим сонячним 
місцям. Насіння дуже чутли-
ве до умов проростання, тому 
рекомендують його страти-
фікувати перед посадкою 
(стратифікація у вологому 
піску при 4–5 °С протягом 
20 днів). Висівати череду слід 
навесні або пізно восени.

Зверніть увагу, зараз усі 
аптечні кіоски, газетні оголо-
шення заповнені рекламою, 

Непримітна рятівниця –  
череда трироздільна
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ліків. Але ліки, які пропону-
ють в аптеках (наприклад, 
група імпортних анальге-
тиків), не лікують хвороби, 
вони тільки пригнічують біль, 
знімають симптоми. Такі ліки 
п’ються постійно без лікуван-
ня хвороби. При цьому лише 
збагачуються фармакологіч-
ні фірми.

Але цьому є альтернатива!
Народна медицина про-

понує свій ефективний, від-
працьований роками засіб 
лікування, саме лікування, 
а не зняття симптомів хво-
роб, а саме – травою чере-
ди трироздільної. Раніше ця 
рослина була дуже популяр-
на, її багато замовляли для 
аптек не тільки в Україні, 
а ще й на експорт під на-
звою «Золотушна трава». Ще 
в народі про череду говори-
ли: «Хвороба не біда, якщо 
п’ється череда». Не можна 
сказати, що зараз чередою 
не лікуються. Лікуються. Але 
не завжди з успіхом. Чому? 
Тут є дуже важлива обстави-
на, на яку б хотілось звернути 
увагу. Це якість лікувальної 
сировини.

Увага! Тільки череда, зі-
брана на початку цвітіння 
у стадії бутонізації квітів, має 
ті винятково цілющі, очисні 
дії на організм. Зібрана на 
початку квітування трава су-
шиться у затінку тонким ша-
ром, складається в паперовий 

мішечок і п’ється протягом 
року як чай, без дозування. 
Одну столову ложку трави 
треба залити 200 г окропу, 
бажано артезіанською водою, 
настояти 15–20 хвилин і пити 
цей напій. Він повинен бути 
золотистого кольору. Якщо 
він каламутний або зеленува-
тий, то приймати його немає 
сенсу. Аптечні цурпалки, бри-
кети ніякого ефекту не дають 
і лише фальсифікують саму 
ідею лікування чередою. При 
постійному вживанні чаю з че-
реди поліпшується обмін ре-
човин, збільшується амплітуда 
серцевих скорочень.

Звертайте увагу на ліки, 
що зростають навколо нас, та 
будьте здорові!

Підготувала  
Альона БОЄВА
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Помідор. Диво-велетень 
вагою 3 кілограми 510 гра-
мів виростив Дж. Грехем 
з Оклахоми (США).

Картопля. Кхалил Семхат, 
фермер з Лівану, вико-
пав у своєму городі карто-
плину вагою 11 кілограмів 
200 грамів.

Кабачок. Найбільший у сві-
ті виростив австралієць з ост-
ровів Норфолк. Велетень ва-
жив 65 кілограмів.

Морква. Найважчу у сві-
ті морквину, вагою 8,5 кіло-
грамів, виростив Джон Еванс 
з Аляски (США).

Цибуля. Ріпчасту цибули-
ну, вагою 7,495 кілограмів, 
виростив Джон Сиффорд. 
(Велика Британія).

Гарбуз. Супер-чемпіон 
серед усіх плодів Землі. 
Американець Кріс Стівенс 
у 2010 році виростив гарбуз 
вагою 821,23 кілограми!

Щороку рекордсмени на городі можуть змінюватися, тому 
що дуже активно працюють фермери. У гонитві за новими 
рекордами вони обприскують рослини розчинами міндобрив, 
опромінюють рослини ультразвуком, вдаються до різних «хи-
трощів» та новітніх технологій.

Рекорди на грядці
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А чи знаєш, хто зі звіряток 
полюбляє усміхатися, не-

мов голлівудська зірка? Ні? 
Тоді познайомся з добрим 
і привітним веселуном – сим-
патичним квоккою!

Зовні він дуже схожий на 
великого гризуна з малень-
кими передніми лапками 
й довгим хвостиком. Важить 
квокка усього 2–5 кг і за 
розмірами нагадує невелич-
кого песика. Щоправда, на 
відміну від кудлатого, весе-
лун харчується рослинами. 
Лисиці й кішки – запеклі во-
роги короткохвостих кенгуру, 
як іще називають квокк. Ось 
чому усміхнені тваринки  во-
дяться лише на острові Балд, 
Роттнест і Пінгвін, а також на 
незначній частині Австралії, 

де немає цих небезпечних 
хижаків. 

Пересуваються квокки, як 
і інші австралійські кенгуру, 
швидкими стрибками. В них 
навіть сумка для немовляти є! 
Тому малюки прекрасно почу-
ваються всередині теплої ма-
миної шубки.

Вдень квокка відпочиває 
в густих тінистих сховищах, 
а вночі вирушає добре зна-
йомими, давно протоптаними 
стежинками на пошуки смач-
ної поживи.

Дивлячись на це миле зві-
рятко, неможливо не усміхну-
тися. Квокка завжди виглядає 
щасливим та життєрадісним  
і – уяви! – усміхається навіть 
уві сні!

Квокка – веселун
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У ХVI столітті од-
ним із най-

прибутковіших 
справ був 
експорт до 
Європи цукро-
вого очерету 
з Нового Світу. 
Очевидно, на 
суднах, що виво-
зили очерет, і по-
трапили до нас амери-
канські таргани (periplaneta 
аmericana) незвичайного 
червоного кольору, що стали 
згодом постійними мешканця-
ми інсектарій.

Найбільш часто в інсекта-
ріях живих куточків містять-
ся: тарган мертва голова (гі-
гантський лісовий тарган) 
(blaberus cranifer) і амери-
канський тарган (periplaneta 
americana); мадагаскарський 
(малагійський) і гігант-
ський тарган (мадагаскар-
ський шиплячий тарган) 
(gromphdorrhina portentosa).

Умови утримання тарга-
нів всіх видів приблизно од-
накові. Їм підходить ємність 
з гладкими стінками і криш-
кою, яка герметично закри-
вається, наприклад, скляний 
або пластмасовий акваріуми. 
Більшу частину кришки для 
забезпечення вентиляції слід 

обтягнути спеці-
альною дротя-
ною сіткою.  
Як підкладку 
використову-
ють декілька 
шарів карто-
ну, який укла-

дають на шар 
розпушеної і зво-

ложеної суміші тор-
фу і піску. Температура 

вмісту – від +25 до 30 °С. 
Вологість повітря повинна 
бути не менше 60 %. В аква-
ріум можна покласти шматки 
кори або гілки дерев, щоб тар-
гани могли на них забиратися. 
Додаткового освітлення не по-
трібно. При не надто яскраво-
му освітленні і досить високій 
вологості повітря деякі види 
(наприклад, мертва голова) 
можуть вести не тільки нічний, 
а й денний спосіб життя. Очі 
цих комах найкраще реагу-
ють на зелений і фіолетовий 
кольори.

У разі небезпеки деякі види 
тарганів видають шиплячий 
звук. Іншим засобом захисту 
служать пахучі залози – не-
приємний запах відлякує во-
рогів. У самців тривалість 
життя менша, ніж у самок. 
Личинки і дорослі особини 
живуть спільно.

Таргани – мешканці інсектарію 
куточка живої природи
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гливі в їжі. Їх годують лис-
тям салату, різними фрукта-
ми і овочами. При такій дієті 
додаткові джерела води не 
потрібні.

Таргани відкладають яйця 
в оотеке (капсулі), яка ви-
діляється залозами секрету 
і утворюється при затвердін-
ні. Самка спочатку виношує 
кокон у спеціальній «сумці», 

яка розташована в кінці че-
ревця, а потім ховає його 
в укритті. На перших стаді-
ях розвитку личинки таргана 
невеликі і плоскі, тому вони 
можуть проникати в наймен-
ші тріщини і щілини. До пере-
творення в дорослу особину 
личинки таргана проходять 
від 9 до 13 стадій розвитку. 
Життєвий цикл тарганів – 
близько 1 року.

Тритони в грецькій міфоло-
гії – морські істоти, сини 

бога Тритона і німф, онуки 
Посейдона і його супутники. 
Очевидно, дивні зовнішність 
і спосіб життя земноводних 
з родини Саламандри справ-
жні і стали причиною того, що 
їх назвали в честь цих міфо-
логічних персонажів.

Тритони (Triturus), рід 
хвостатих амфібій роди-
ни Саламандри справжні 
(Salamandridae) включає 
9 видів, поширених в Євразії.

Тулуб тритона веретено-
видний. Хвіст стислий з боків, 
має шкірну оторочку. Довжина 
до 18 см. Тритони здатні ре-
генерувати втрачені частини 
тіла: гребені, пальці, хвости, 
а іноді і кінцівки. Намагайтеся 
якомога рідше брати тритонів 
в руки. Температура їхньо-
го тіла всього лише на пару 

градусів 
відрізня-
ється від 
темпера-
тури навколишнього 
середовища. Тому при 
контакті зі шкірою лю-
дини у тритонів вірогід-
ні опіки.

Живуть на рівнинах 
і в горах (до 2700 м), але най-
більше в лісах. Як правило, 
у воді активні і вдень, і вночі, 
на суші – тільки вночі. У шлюб-
ний період тіло самців має 
яскраве забарвлення. Навесні 
або на початку літа тритони пе-
реселяються в стоячі або сла-
бопроточні водойми, де самка 
відкладає від 30 до 650 яєць. 
Харчуються тритони безхребет-
ними – дощовими черв’яками, 
слимаками, комахами та їхніми 
личинками; можуть поласувати 
юними побратимами.

Тритони:  
утримання і розведення
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чайний тритон – водна тварина, 
зимує на суші. З європейських 
тритонів найбільший – голчас-
тий тритон. Найбільш часто 
тримають в тераріумах звичай-
ного (triturus vulgaris) та гре-
бінчастого (triturus cristatus) 
тритонів.

Половину життя тритони 
проводять на суші, половину – 
у воді. Після нересту перебу-
вання у воді для тритонів шкід-
ливо, для деяких видів згубно. 
Тому для утримання тритонів 
необхідний акватераріум з во-
доймою і ділянкою суші. У во-
дойму треба посадити рослини, 
на листя яких амфібії могли 
б відкладати ікру. Ділянку суші 
також рекомендується заса-
дити рослинами в горщиках. 
Підкладка – земля, покрита 
мохом. Створіть укриття з гли-
няних черепків.

Тритони ведуть потайний 
спосіб життя, ховаються під ка-
мінням, поваленими деревами, 
в лісовій підстилці. Залишають 
водойми влітку або на почат-
ку осені. Зимівля починається 
у вересні-жовтні, на низьких 
висотах закінчується в люто-
му – березні, на високогір’ї – 
в квітні – травні. Зимують на 
суші: в трухлявих деревах, між 
камінням, у норах. Відомі ви-
падки зимівлі в незамерзаючих 
водоймах. Зимівлю в умовах 
тераріуму можна замінити світ-
ловою і температурною діапа-
узою. Тритони, що живуть на 

низьких висотах, в теплі роки 
активні цілий рік, живуть у воді 
до пізньої осені.

І у воді, і на суші тритони 
харчуються безхребетними. 
У водоймі їхньою основною 
здобиччю стають личинки ко-
марів, дафнії, циклопи. На зем-
лі – слимаки, дощові черв’яки 
і личинки наземних комах. 
В умовах тераріуму амфібій на-
віть на наземній стадії можна 
годувати мотилем і коретрою, 
викладаючи живі личинки 
в кювети.

Самка відкладає ікру при 
температурі води +9 °С. Одна 
самка може відкласти до 100 
яєць (діаметр яйця 2–3 мм). 
Ікринки по одній відкладають-
ся на листя водних рослин, 
а потім самка задніми лапами 
складає листочки, як би закле-
юючи в них ікринки. Після роз-
множення тритони виходять 
на сушу і до наступної весни 
ведуть наземний, в основному, 
нічний спосіб життя.

Новонароджені личинки ма-
ють у довжину від 1 до 2 мм. 
Починають плавати через кіль-
ка діб після народження, не-
забаром переходять на само-
стійне харчування. Від моменту 
відкладання ікри і до повного 
метаморфозу проходить близь-
ко півроку.

Підготувала  
Валентина ЖЕСТЕРЬОВА
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Мурахи-пожежники
Мурахи досить цікаві комахи. 

Якось учені вивчали поведінку 
мурах. Раптом у мурашник упа-
ла свічка. Полум’я почало поши-
рюватись. Одразу ж по тривозі 
вся колонія комах узялася за 
роботу: оточила «місце поже-
жі» й загасила вогник, спряму-
вавши на нього струмені мура-
шиної кислоти, яка міститься 
в особливих залозах. Мурашки-
пожежники ліквідували підпал 
усього за одну хвилину.
Мурахи – кмітливі й розумні

Цей факт люди підмітили 
давно, але тепер це підтверджу-
ють і вчені. Вони провели екс-
перимент: прив’язали мурасі до 
лапки нитку, приклеїли її кінець 
до паперу і засипали піском. 
Інші комахи відкопали родич-
ку, з’ясували, що її не відпус-
кає нитка, й перегризли її. Отак 
мурашки прийшли на допомогу 
і врятували свою товаришку, 
продемонструвавши неабияку 
кмітливість.

Мурахи-рабовласники
Мурашок недарма назива-

ють «суспільними» комахами. 
Живуть вони колоніями, де по-
ведінка кожної підпорядкована 
правилам ієрархії, тобто серед 
комах є королеви, воїни, нянь-
ки, фуражири тощо. Та най-
дивовижнішим є те, що деякі 
види мурашок мають справжніх 
рабів. Хижими завойовника-
ми є криваво-червоні мураш-
ки, які для полегшення своєї 

праці здобувають дармову ро-
бочу силу. А от їхні родичі ста-
ють здобиччю для справжніх 
рабовласників – «амазонок», 
які без рабів узагалі приречені 
на загибель. І це через схожі на 
ікла верхні щелепи, які позбав-
лені зубців. Тож комахи взагалі 
не здатні виконувати будь-яку 
роботу в гнізді. Вони навіть не 
можуть самостійно харчуватися 
і отримують їжу від «рабів».

Як відбувається захоплення 
в полон? Спочатку розвідни-
ки шукають помешкання своїх 
жертв, які, нічого не підозрю-
ючи, продовжують бути закло-
потані своєю буденною робо-
тою. Після цього вони швидко 
повертаються і мобілізують 
загін для подальшого нападу. 
Колона «легіонерів» поспішає 
до приреченого мурашника. 
Іноді вона може розтягнутися 
на 2 м уздовж і бути завширшки 
25 см. Головною метою є захо-
плення камер із коконами. Деякі 
види мурашок майже не чинять 
опору, а інші відважно захища-
ються. Навантажені  здобиччю, 
комахи повертаються додому, 
де й вирощують із викрадених 
лялечок мурашок, яких вико-
ристовують як робітників.

Мурахи-вбивці
Червоні африканські мура-

хи виділяють мурашину кисло-
ту, яка, накопичена та витри-
мана до утворення необхідної 
концентрації, здатна вбити на-
віть слона!

Цікаві факти про мурах



29

П
А

Р
О
С
Т
О
К

Е
н
то

м
о
л
о
гі
я

Тривалий час мешканці шта-
ту Алабама вирощували ба-

вовну, яка радувала фермерів 
урожаями. Але у 1915 р. тра-
пилося лихо. На плантації ви-
падково потрапив бавовняний 
довгоносик. Як не боролися 
із ненажерливим прибульцем 
фермери, невдовзі він знищив 
значну частину врожаю.

У відчаї фермери замість 
бавовни почали розводити ху-
добу, вирощувати овочі, кар-
топлю, цукрову тростину і ку-
курудзу. Ця робота виявилася 
більш прибутковою. Та най-
більший зиск отримали від ви-
рощування земляного горіха. 
Тоді  й вирішили поставити 
пам’ятник довгоносику. Тож 
тепер у самому центрі штату 
Алабама на великому поста-
менті височіє фігура жінки, 
що тримає над головою кулю, 
на якій сидить довгоносик.

Ось так американці подя-
кували довгоносику за нову 
ідею сільськогосподарського 
виробництва.

Підготувала  
Олена ЗАРИПОВА

На постаменті – 
довгоносик
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Для кожного українця ці пта-
хи з самого дитинства нага-

дують батьківську хату, рідний 
поріг, над яким зліпила гніз-
дечко ластівка, а відтак – рід-
ний край, милу і дорогу серцю 
Вітчизну.

Ластівка – пташка компаній-
ська. Людини вона не боїться, 
і люди здавна з любов’ю став-
ляться до неї. Щасливою вва-
жається оселя, яку вподобала 
ластівка. Отож і оберігають 
люди цю пташину, не дозволя-
ють її ображати.

Ластівки – невеликі птахи 
(вага 14–20 г), з довгими го-
стрими крилами і виїмчастим, 
або «хвильчастим» хвостом. 
Забарвлення зверху синьо-чор-
не із сталевим відтінком, або 
сірувато-буре.

Ластівки (крім берегової) 
є звичайними сусідами люди-
ни, що гніздяться на вікнах, 
попід стріхами будівель тощо. 
Літають дуже швидко й сприт-
но, ловлячи на льоту комах. 
У повітрі ластівки демонстру-
ють фігури вищого пілотажу: 
пікірують, роблять мертві петлі, 
планерують і перекидаються. 
Ластівки, пролітаючи над во-
дою, можуть напитися чи навіть 
на мить пірнути.

Всі ластівки вигодовують 
своїх пташенят виключно кома-
хами. Іншої їжі вони не знають. 
Ні фруктів у садах не клюють, 
ні зерен в полі не збирають.

У серпні, на початку вересня 
ластівки відлітають на зимівлю 
в теплі країни. Відлітають до-
сить рано, а прилітають віднос-
но пізно – адже вони залежать 
від комах.

В Україні гніздяться 
3 види ластівок: сільська, місь-
ка і берегова.

Цікаво знати:
 Крім добре знайомих усім 

чорно-білих ластівок, існують 
ластівки з білосніжним опере-
нням. Їх ще називають альбіно-
сами. Але білі ластівки – не-
часті гості Європи.
 Бувають випадки, коли 

ластівки-касатки, вилітаючи за 
кормом, прив’язують своїх пта-
шенят у гнізді кінською воло-
синою. Один кінець волосини 
ластівка намотує за лапку ма-
люка, а другий – прикріплює 
до стінки гнізда.
 Учені підрахували, що 

одна ластівка протягом літа 
виловлює близько мільйона 
різних комах, переважно шкід-
ливих. Отже, користь від них 
величезна.
 Існувала і така народна 

прикмета: ластівки начебто 
можуть виявляти благочин-
ність. Достатньо вмити обличчя 
в проточній воді і повторити де-
кілька раз: «Ластівко, ластівко! 
Візьми мої веснянки, дай мені 
білянки» – і добра пташка ви-
конає прохання.

Підготувала 
Тетяна БАБОВАЛ

У вирій ластівки вже відлетіли
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Є слони-силачі, які легко ви-
корчовують дерева, щоб 

зручніше було об’їдати листя 
і пагони. Пізніше нам довелось 
побувати в саванних лісах, де 
усі молоді дерева підряд ви-
рвані, поламані й покалічені, 
а листя на них зовсім об’їдене. 
Ці дерева іноді чималих роз-
мірів. Так поводять себе сло-
ни. Якщо взяти до уваги, що 
дорослий слон з’їдає за день 
близько 400 кг зеленого кор-
му, можна уявити, якої шкоди 
завдає стадо слонів. А чи тре-
ба говорити, які спустошення 
завдають слони, напавши на 
плантацію бананів або чогось 

іншого, що їм подобається, 
пригощаючись там досхочу. 
З катера, що обережно роз-
сікає води Нілу, ми з нео-
слабною увагою стежимо за 
поведінкою цих благородних 
тварин. Маленькі слоненята 
добропристойно тримаються 
біля своїх мам, тулячись до 
їхніх боків. Підлітки раптом 
починають шалено бігати по 
заростях – треба ж на щось 
розтратити запас молодих 
сил. Але відійти далеко їм не 
дозволяють: батьки заклика-
ють пустунів до порядку – ті 
не сміють не послухатися їх-
нього хриплого ревіння.

Анатолій ДАВІ

Його величність слон
(продовження)
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но відпочивають у холодку під 
деревами. Вони пережовують 
їжу, голосно відригуючи, хи-
тають хоботом вправо і вліво 
або труться боком об стовбур 
ковбасного дерева, від чого 
воно скрипить і гнеться, не-
мов прутик. Зграйка птахів 
гуляє у них по спині, визбиру-
ючи кліщів та інших парази-
тів, що гніздяться в шорсткій 
шкірі слоні…

Зовнішній вигляд слонів 
оманливий. З ними буває те, 
що з деякими творами сучас-
ного живопису. Все залежить 
від того, здалеку чи зблизь-
ка на них дивитись. За ґра-
тами зоологічного саду слон 
здається важким, ніби при-
давленим власною вагою. 
А коли дивишся на нього 
здалеку, в заростях, вражен-
ня цілком протилежне: він 

здається чудово, пропорційно 
складеним, правильно зрів-
новаженим.

У слона, цієї найблагород-
нішої тварини, нема природ-
них ворогів. Єдина небезпека 
для нього – людина, особли-
во з того часу, як вона вико-
ристовує рушницю.

Щоб побачити їх стільки, 
скільки пощастило нам, треба 
побувати у великих заповід-
никах. У наші дні пластмаса 
дуже добре замінила слоно-
ву кістку для виготовлення 
більярдних куль, і тварина, 
яку немилосердно пересліду-
вали, щоб дати можливість 
людині грати в цю гру, суво-
ро охороняється. А оскільки 
слони розмножуються швид-
ко, коли на них не полюють, 
можна вважати, що вони те-
пер врятовані від остаточного 
винищення.
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У людей часто виника-
ють питання: чи мислять 

тварини? Чи в них є розум? 
Адже тварини часто поводять 
себе дуже розумно.

Усі ми добре знаємо, як 
легко може знайти кіт молоко 
або м’ясо, старанно заховане 
від нього хазяйкою.

Ще розумніше поводять 
себе людиноподібні мавпи.

Проводили дуже цікаві 
досліди: перед мавпою ста-
вили різні важкі завдання. 
Наприклад, до стелі кліт-
ки підвішували фрукти, а на 
підлогу ставили ящики, ве-
ликі і маленькі. Щоб дістати 
фрукти, треба було постави-
ти ящики один на один і по-
тім вилізти на цю піраміду. 
З’ясувалось, що мавпи мо-
жуть чудово розв’язувати таке 
завдання.

У таких випадках ми зви-
чайно кажемо, що тварина 
«подумала», «догадалась».

Нам здається, що поведін-
ку тварини можна легко і про-
сто пояснити.

Але це не так. Таке пояс-
нення дуже далеке від істи-
ни. Адже коли кажуть «при-
думав» і «додумався», то 
під цими словами розуміють 
людське абстрактне мислен-
ня. Людина думає за допомо-
гою мови. Коли ми думаємо, 
подумки вимовляємо слова 
і фрази.

Тварини не можуть говори-
ти, не вміють думати за допо-
могою слів. Отже, про них не 
можна сказати «догадався», 
«вирішив». Ні в якому разі не 
можна ставити знак рівності 
між мисленням людини і тва-
рини. У тварини воно не таке, 

Чи є розум у тварин
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примітивніша форма так зва-
ного конкретного образного 
мислення. Тварина мислить 
образами колись бачених 
предметів.

Поведінка тварин у при-
родних умовах буває дуже 
складною. Було важко визна-
чити, які закономірності ле-
жать в основі  їхньої розум-
ної поведінки. Це завдання 
розв’язав великий фізіолог 
І.П. Павлов. З’ясувалось, що 
в основі поведінки тварин ле-
жать складні ланцюги реф-
лексів. Рефлекси бувають 
умовні і безумовні, прості 
і складні. Безумовні рефлек-
си природжені і передаються 
спадково. А умовні – набува-
ються протягом усього життя, 
їх можна виробити штучно.

Відомий такий приклад. Під 
час одного досліду собаку 

ставили в станок, а щоб він 
не рухався, прив’язували шну-
ром. Собака дуже боявся цьо-
го, і через десять днів у ньо-
го вже виробилась система 
рефлексів. Як тільки собаці 
прив’язували лямки, він пере-
гризав мотузки, перекидався 
вгору ногами, висовував одну 
за одною ноги і зіскакував 
із станка.

Кожний з вас може виро-
бити умовні рефлекси у тва-
рин, які живуть поряд з вами: 
у котів, собак, кролів. Але це 
потребує терпіння та органі-
зованості. Якщо ви взялися, 
наприклад, «учити» собаку 
носити велику сумку з база-
ру або ходити за газетою на 
пошту, то вже не відступайте. 
Постійно тренуйте тварину. Не 
давайте їй забути набуті звич-
ки – умовні рефлекси можуть 
зникнути.

Щоб виробити в тварини 
умовний рефлекс і зберегти 
його, треба завжди заохочу-
вати її. Наприклад, щоразу 
коли собака виконає ваше 
доручення, дайте йому смач-
ної їжі. Якщо ви зупинитесь 
на півшляху, не будете під-
кріплювати умовний рефлекс 
безумовним, то через деякий 
час умовний рефлекс зникне.

Підготував  
Єгор ГРИЦЮК
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Способи пересування в цар-
стві тварин бувають най-

різноманітніші. Хтось літає, 
хтось бігає, стрибає, плазує.

Чи знаєш ти, що кажани вмі-
ють ходити пішки? Щоправда, 
виходить це в них незграбно. 
Кажан складає крильця так, 
що вони стають схожими на 
лапки, і шкутильгає по зем-
лі. Правда, до цього способу 
пересування звірок вдається 
рідко – кажанові куди зручні-
ше ширяти в небі.

Бегемот не завжди ходить 
пішки: іноді він бігає риссю 
і навіть галопом! Найбільша 
зафіксована ученими швид-
кість бігу бегемота складає 49 
кілометрів за годину!

Найповільніша тварина на 
світі – лінивець, що мешкає 
в тропічних лісах Південної 
Америки. Він не вміє ходити, 
а лише перебирається з гілки 
на гілку.

От по льоду перевальцем 
тупотять кумедні пінгвіни. 
Дивлячись на цих незграбних 

птахів, важко уявити, що пінг-
віни здатні плавати з великою 
швидкістю. Але ж це так: пір-
нувши в крижану воду (це 
відбувається в Антарктиці), 
пінгвіни спритно переслідують 
рибу і здатні увернутися від 
хижака. При цьому короткі, не 
здатні до польоту крила пінг-
віна відіграють роль плавців.

А ось скаче сірий гороб-
чик, збирає зернятка і крих-
ти. Такий спосіб пересування 
можна нерідко зустріти в цар-
стві тварин, і чим дрібніший 
птах, тим охочіше він стри-
бає. Чому? Так заощаджу-
ється енергія! Після стрибка 
короткий час пташка відпо-
чиває, і за цей час її м’язи 
встигають наповнитися новою 
силою. Скаче горобець ці-
лий день і начебто б не від-
почиває жодної секунди, але 
насправді встигає відновити 
свої горобині сили непомітно 
для нас!

Підготував  
Олег ЗАВЯЗКІН

Хто як пересувається
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Орієнтування на місце-
вості – це визначення свого 
місцезнаходження відносно 
сторін горизонту та місцевих 
предметів і точне дотриман-
ня вказаного або вибрано-
го напрямку руху. У бойовій 
обстановці орієнтування на 
місцевості включає також ви-
значення свого місцезнахо-
дження відносно своїх військ 
та військ противника. Вміння 
швидко та точно орієнтувати-
ся на місцевості надає мож-
ливість успішно виконувати 
бойову задачу на невідомій 
місцевості, у лісі та в умовах 
обмеженої видимості.

Орієнтуватися на місцевос-
ті можна за допомогою то-
пографічної карти та без неї. 
При орієнтуванні на місцевос-
ті без карти необхідно визна-
чити сторони горизонту.

Залежно від характеру 
місцевості, часу доби та ви-
димості сторони горизонту 
визначаються за допомогою 
компаса, за положенням сон-
ця, за сонцем та годинником, 
Полярною зіркою, ознаками 
місцевих предметів тощо.

Для визначення сторін го-
ризонту за компасом, прин-
цип дії якого заснований 
на властивості намагніченої 
стрілки розташованої вздовж 

магнітного меридіана північ-
південь, необхідно спочатку 
сумістити мушку з нульовою 
поділкою лімба. Для цього 
потрібно встановити компас 
у горизонтальне положен-
ня та розблокувати стрілку. 
Повертаючи компас, необхід-
но сумістити північний кінець 
магнітної стрілки з нульовою 
поділкою лімба. У зорієнто-
ваному положенні компаса 
напрямок стрілки на нульову 
поділку лімба і буде напрям-
ком на північ. Потім візуван-
ням через проріз та мушку 
визначають місцевий предмет 
(орієнтир) і використову-
ють його для визначення на-
прямку на північ. Визначивши 
напрямок на північ, легко 
визначити й інші сторони го-
ризонту: у протилежному на-
прямку буде південь, право-
руч – схід, ліворуч – захід.

Орієнтування на місцевості
За компасом
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При відсутності компа-
са точніше, ніж за місцевими 
ознаками, напрямок сторін об-
рію можна визначити за небес-
ними світилами –  Полярною 
зіркою, сонцем. Полярна зірка 
завжди знаходиться на півно-
чі. Якщо стати обличчям до 
Полярної зірки, то попереду 
буде північ, ззаду – південь, 
праворуч – схід, ліворуч – за-
хід. Близько 7 год. ранку сон-
це на сході; опівдні, близько 
13 год., на півдні, тіні тоді най-
коротші і спрямовані на північ; 
близько 19 год. тіні на заході. 
У зазначені години за положен-
ням сонця визначаються на-
прямки на сторони горизонту. 

У будь-який час дня, маючи 
годинник, за сонцем неважко 
визначити сторони горизон-
ту. Для цього годинник роз-
ташовують у горизонтальній 
площині та повертають так, 
щоб годинникова стрілка була 
спрямована на Сонце. Кут між 
годинниковою стрілкою та на-
прямком на цифру «12» ци-
ферблата потрібно поділити 
навпіл. Бісектриса кута спів-
паде з південною лінією, що 
вказує напрямок «північ – пів-
день», причому південь буде 
на тому кінці лінії, яка ближче 
до Сонця. (Положення хви-
линної та секундної стрілок 
не враховуються.)

За сонцем та годинником

Але як орієнтуватися в лісі? 
Тільки той, хто знає закони 
лісу, завжди зможе знайти 
правильну дорогу. Подивіться 
уважно навколо себе і ви зна-
йдете предмети, за якими на-
віть у глухому лісі можна без 
компаса визначити напрямок 
північ-південь.

Дерева та кущі. Всім відо-
мо, що сонце більше нагріває 
південний бік дерев, пагорбів 
та інших предметів. Ця різни-
ця в нагріванні і висвітленні, 
як правило, викликає ті чи інші 
зміни на сонячній або тіньо-
вій стороні дерева. Ось чому 
кора дерева неоднакова. На 

південній стороні вона буває 
сухішою, твердішою, світлі-
шою, ніж на північній. Це осо-
бливо добре видно на корі 
хвойних порід: сосни, ялини, 
ялиці. На їхніх стовбурах, на 
освітленій південній сторо-
ні, видно згустки смоли, які 
твердіють і довго зберігають 
світло-бурштиновий колір. На 
північній стороні сосни кора 
утворюється раніше, ніж на 
південній, тому вона набагато 
товща. Після дощу стовбури 
сосен чорніють з півночі.

У густих ялинових лісах 
кора на деревах майже одно-
колірна, і за нею визначити, 

За місцевими предметами у лісі
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важко. Але якщо ви побачи-
те на гілках довгий зеленува-
тий мох, то його більше буває 
з північного боку.

Береза росте по всій Європі 
майже до 65 градусів північної 
широти. Вона прекрасний вка-
зівник шляху. Це дерево дуже 
світлолюбиве, і кора його за-
вжди біліша і чистіша з пів-
денної сторони. Причому це 
настільки помітно, що по ній 
можна орієнтуватися навіть 
у глибині лісу.

Гриби, ягоди, трава. Хто 
з нас не радів грибам, знайде-
ним в лісі! А чи замислювалися 
ви над тим, з якого боку дерева 
їх буває більше? Виявляється, 
вони мають одну чудову осо-
бливість, а саме: краще рости 
з північного боку дерева, пень-
ка, чагарнику.

Ягоди також можуть служи-
ти компасом. На відкритій лісо-
вій галявині ягоди і різні лісо-
ві плоди в період дозрівання 

набувають раніше забарвлення 
з південної сторони. Значить, 
північ буде в протилежній 
стороні.

Трав’янистий покрив в лісі та-
кож може виручити вас з біди. 
Так, навесні трава на тіньових 
північних околицях полян гус-
тіша, ніж на південних. У літ-
ній час на південній стороні 
вона густіша, ніж на північній. 
З північної сторони довше збе-
рігається зелений колір трави, 
коли вона починає жовтіти.

Мохи та лишайники не лю-
блять тепло і світло, а тому 
вони завжди ростуть з тіньової 
сторони. Значить, там, де мох 
і лишайник, північна сторона.

Мурашники. Мурашники 
обов’язково розташовуються 
з південного боку дерева, пень-
ка, чагарнику. Мурахи люблять 
тепло, тому й будують житла на 
південній стороні. Схил з пів-
нічної сторони мурашника буде 
більш похилий ніж з південної.

У степовій місцевості важко 
орієнтуватися, але все ж мож-
ливо. Так, наприклад, гризу-
ни, як правило, вхід у своє 
житло роблять з південної 
сторони.

Рослини. Лутак – дворіч-
ний бур’ян з кошиками жовтих 
квітів і вертикально розташо-
ваним листям, що проростає 
на сухому відкритому місці, 
має ту особливість, що його 

листя звернені площинами на 
захід і схід, а ребрами – на 
північ-південь. Його за цю осо-
бливість прозвали «степовим 
компасом». Соняшник теж 
відмінний помічник при орієн-
туванні. Справа в тому, що це 
теплолюбива рослина і її ка-
пелюшки при цвітінні завжди 
повернені в одному напрямку 
до сонця. О 6–7 годині ранку 
капелюшки завжди повернені 

За місцевими предметами в степу
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години дня строго на південь. 
Увечері з 18 до 21 години на 
захід сонця до заходу. Цей 
цикл повторюється і в похму-
ру погоду. Все це відноситься 
тільки до маленьких бутонів 
(зав’язь капелюшків). Коли 
квітка соняшника розпустить-
ся, і тим більше вже дозрілі 
суцвіття, тоді вони знаходять-
ся приблизно в одному поло-
женні – на схід або півден-
ний схід.

Яри. Навіть яри і промоїни 
іноді допомагають в орієнту-
ванні на місцевості. Коли ви 
подивитеся на них, вам за-
вжди впаде в очі різка різ-
ниця в схилах. Одна сторона 
буває пологішою і покрита, як 
оксамитом, м’якою зеленою 
травою, протилежна ж сто-
рона більш крута, з оголе-
ними піщаними осипами, по-
крита рідкісною побурілою 
рослинністю. Більш крута 

і оголена сторона яру північ-
на, так як вона швидше звіль-
няється від снігу і, піддаючись 
впливу різких змін температу-
ри (вдень відтає, а вночі за-
мерзає), то земля на ній тріс-
кається. Ця сторона раніше 
обсихає і легко руйнується, 
стікає в яр дощовими та тали-
ми водами. Протилежна сто-
рона південна. Тут сніг затри-
мується навесні довше, тане 
повільно, вода від танення 
снігу поступово просочуєть-
ся в землю схилу і не стікає 
бурхливими потоками; про-
мені сонця як би ковзають по 
схилу яру і менше випалюють 
траву влітку. За таким яром, 
витягнутим із заходу на схід 
або навпаки, де схили різко 
відрізняються один від одно-
го, можна легко орієнтувати-
ся. У ярів, що простягаються 
з півночі на південь, схили за-
звичай однакові, що теж може 
допомогти в орієнтуванні.

За місцевими предметами в населеному пункті
У населених пунктах час-

то можна знайти хороші орі-
єнтири, які можуть замінити 
компас. Так, наприклад, на 
північних схилах дерев’яних 
і особливо солом’яних дахів 
будинків у великій кількості 
росте зелений мох, лишайник; 
за цією ознакою можна легко 
визначити, де північ, де пів-
день. Крім того, дошки фрон-
тонів будинків з північного 
боку темніші і нерідко покриті 

зеленуватим лишайником.
Вівтарі православних цер-

ков і каплиць звернені на схід, 
а дзвіниці на захід. Хрести 
стоять у площині північ-пів-
день. Якщо на них є кілька 
поперечних перекладин, то 
зазвичай опущений край ниж-
ньої поперечини хреста звер-
нений на південь, підведений 
до півночі.

Підготувала  
Ксенія ІВАНОВА



40

П
А

Р
О
С
Т
О
К

Ю
н
и
й
 м

ан
д
р
ів
н
и
к

«Нескінченна рівнина» – 
так перекладається 

назва Серенгеті, національ-
ного парку, розташованого 
у Східній Африці. Це найвідо-
міша у світі скарбниця дикої 
природи. Серенгеті не має 
собі рівних за красою приро-
ди і науковим значенням.

Безліч копитних, що живуть 
у парку, нагадує про часи, 
коли тварини жили вільно, не 
зазнаючи небезпеки загинути 
від рук мисливців. Подумати 
тільки: 200 000 зебр і 300 000 
газелей знаходять у парку 
Серенгеті! Багато тут буйво-
лів, жирафів та інших траво-
їдних. Притулок на території 
національного парку знайшли 
30 видів копитних, а птахів 
тут незліченна кількість – 500 
видів! Є тут і хижаки – леви, 
гепарди, леопарди, гієни. 
Серенгеті довгі роки залишав-
ся популярним місцем полю-
вання: тут багато полювали 
і на царя звірів – лева. Дуже 
скоро леви опинилися під за-
грозою зникнення. Але вчені 

перемогли озброєних мис-
ливськими гвинтівками «хи-
жаків»: у 1951 році Серенгеті 
було оголошено національним 
парком. Тварини перебували 
тут під охороною спеціальних 
співробітників – єгерів, а для 
роботи вчених було створено 
найсприятливіші умови.

Тут, у серці Африки, є все: 
відкриті трав’янисті рівнини 
на півдні, савана з розкида-
ними по ній акаціями в цен-
трі, горбкуваті луги на півночі, 
ліси і чорноземні рівнини на 
заході. Невеличкі річки, озе-
ра і болота зустрічаються по 
всьому заповіднику. І в кож-
ному районі – свої мешкан-
ці. У савані можна побачити 
різноманітних копитних і но-
сорогів, у болотах – крокоди-
лів і бегемотів. А в небі ширя-
ють птахи…

Клімат національного пар-
ку Серенгеті сухий і теплий, 
тільки з березня до травня 
там ідуть дощі.

Підготувала 
Марія ТИЩЕНКО

Національний парк Серенгеті
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Вилкове називають «україн-
ською Венецією». Містечко 

знаходиться у дельті Дунаю 
за 18 км від Чорного моря. 
Дістало назву від розгалужен-
ня Калійського гирла (роз-
вилки).

Більше у нас, в Україні, 
такого своєрідного, такого 
казкового поселення немає, 
адже замість звичних вулиць, 
проспектів, бульварів тут 
скрізь і всюди пролягли ши-
рокі повноводні канали. І спо-
рудила їх не людська рука, 
а сама матінка – природа. Під 
час повені усі вилковці їздять 
чи то на роботу, чи в дитса-
док, чи до школи, чи в гос-
ті один до одного тільки на 
маленьких річкових суденцях 

та човнах. Човнів тут не мен-
ше, ніж у місті автомобілів 
та автобусів. Також Вилкове 
називають «столицею дунай-
ських рибалок», адже живу-
чи на воді, більшість тутешніх 
мешканців промишляє рибою.  
Риболовля для вилковців – 
святе діло.

Дуже цікаве й минуле цьо-
го поселення. Коли російське 
військо зруйнувало Запорізьку 
Січ на Дніпрі, волелюбні ко-
заки подалися в гирло Дунаю, 
саме в ці, затоплені плавнями, 
безлюдні місця, де нині, наче 
в дзеркало, видивляється 
в сині води своїх  каналів не-
повторне українське містечко 
Вилкове.

Мандрівка  
до «української Венеції»

Прогулянка по Вилковому Біля ресторану у Вилковому
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1. Щоб рано встати, потрібно лягти не дуже пізно
Вчені наголошують, 

що ідеальний проміжок 
для засинання – з 22:00 
до 00:00, але якщо це 
для вас виглядає так 
само нереально, як і піс-
ляобідній сон, спробуй-
те лягати принаймні до 
першої. 

Спробуйте протягом 
тижня лягати на 10 хви-
лин раніше, ніж вчора, і завдяки цьому простому трюку ви 
поступово збільшите час сну до рекомендованих 7–8 годин.

2. Стежте за фазами
Як відомо, процес сну – це зміна циклів швидкого та по-

вільного сну. Фаза швидкого сну (вона ж REM-фаза) – це 
поверхневий сон, під час якого наші очі рухаються, а ми ба-
чимо сни. Одна фаза швидкого сну триває 10–20 хвилин та 
змінюється фазою повільного сну, під час якої ваше дихан-
ня сповільнюється, м’язи розслабляються, а мозок активно 
працює. Фаза довгого сну триває 80–90 хвилин, а загальний 
цикл «швидкий сон-повільний сон-швидкий сон» – від 90 до 
110 хвилин. Прокидатися під час REM-фази набагато прості-
ше, тому варто вирахувати такий час сну, щоб дзеленчання 
вашого будильника припало на цю фазу.

Будильник для Приспаної красуні  
або як вставати рано

Навіть для завзятих «жайворонків» з настанням листопа-
да вранішні пробудження стають непростою задачею. Що 
ж казати про «сов» та людей, що мають звичку «на п’ять 
хвилинок» перевіряти соцмережі перед сном і засинати 
з першими півнями.
Щойно світловий день стає коротшим, початок дня пере-
творюється на змагання між кнопкою «Повторити через 
10 хвилин» та необхідністю прийти на роботу вчасно. Та 
домовитися зі своїм організмом легко, якщо ви володієте 
цими прийомчиками:
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Взимку і восени 
саме ранкові сутін-
ки заважають вам 
прокинутися: ор-
ганізм сигналізує, 
що надворі ще ніч, 
і прокидатися зара-
но. Додайте світла! 
Якщо біля вашого 
ліжка є нічник, уві-
мкніть його між пер-
шим та другим дзвін-
ком будильника.

4. Потягусі
Щойно ви розплю-

щили очі, подумайте 
про щось приємне, 
потягніться та зро-
біть кілька глибоких 
вдихів та видихів. 
Так організм почне 
прокидатися. Щоб 
прискорити процес 
пробудження, розі-
тріть долоні, зробіть 
м’який масаж голови 
та мочок вух. 

5. Не поспішайте
Поваляйтеся 3–5 хвилин у ліжку перед тим, як вилізати з-під 

ковдри. Використайте цей час для складання списку планів на 
день. І тепер, коли день вже почав наповнюватися задачами та 
кольорами, саме час вставати. Після підйому випийте склянку 
води та розімніть м’язи зарядкою, і день обов’язково буде 
вдалим та сповненим енергії.

Підготувала  
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Краса, сила, оздоровчий 
затишок, довговічність 

природи – в її непорушній 
гармонії.

Лісові стежки Полісся, за-
пашні килими степу, луків, 
блакитні води, чисте небо, 
золоте тепло сонця, п’янке 
повітря – результат закла-
дання парків ландшафтного 
типу, які об’єднують природ-
ні ділянки лісу та штучного 
дендрарію (частина бота-
нічного саду або весь сад, 
де вирощують дерева та 
кущові рослини).

Дендрологічні парки ство-
рювались у всіх областях 
України. Найчастіше їхніми 
стартовими майданчиками 
були прилеглі території до 
середніх або вищих навчаль-
них закладів, з часом дитячих 
садків. А з 1925 р. і навко-
ло позашкільних навчальних 
закладів еколого-натураліс-
тичного напряму – осеред-
ків навчально-виховної спря-
мованості.

У цьому році виповню-
ється багатьом деревам 
у насадженнях на території 
Національного еколого-на-
туралістичного центру 90 ро-
ків, а деяким 100 і більше. 
Вони є основою парку, який 
зберігає і примножує ланд-
шафт старовинної Пріорки. 

У 1995 р. на відзначення 
70-річчя НЕНЦ було розпо-
чато роботу за довгостро-
ковим проектом «Зелений 
німб України». За цією ідеєю 
і програмою в Україні уже 
багато років успішно реалі-
зується система природоохо-
ронної освіти:
 дошкільний і шкільний 

рівень, що охоплює дитячі 
садки, середні, початкові та 
спеціальні навчальні заклади;
 вузівський рівень різної 

фахової орієнтації;
 позашкільна природо-

охоронна освітньо-пізнаваль-
на, виховна діяльність.

У школах екологічні зна-
ння учні набувають в процесі 
вивчення природознавства, 
біології, географії. А в до-
шкільних закладах запрова-
джуються та реалізуються 
складові елементи екологіч-
ної освіти і виховання в про-
цесі спілкування з родинами, 
під час різних дидактичних 
ігор, екскурсій, у роботі з ма-
люнками, книгами, а також 
під час перегляду мультфіль-
мів, телепередач тощо.

На станціях юннатів еколо-
гічна освіта, отримана в школі, 
поглиблюється, розвивається 
і реалізується під час про-
ведення різних натуралістич-
них акцій, виставок, олімпіад 

Збережемо єдність у природі
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а ще конкретних природо-
охоронних робіт. Наприклад, 
збереження єдності у при-
роді, відновлення зникаючих 
рослин розпочинається саме 
з територій позашкільних 
закладів. Набувають розви-
тку шкільні заказники – не-
великі природні території, 
на яких обмежено господар-
ську діяльність, не допуска-
ється будь-яке забруднення 
території, повітря, водойм. 
У багатьох школах, в кож-
ному центрі юннатів ство-
рюються профільні мікро-
заказники: гідробіологічні, 
ентомологічні, орнітологічні, 
рідкісних Червонокнижних 
рослин, окремих видів тва-
рин. Оберігаються, як 
пам’ятки природи, багаторіч-
ні дерева-велетні.

Сади, дослідні ділянки, 
квітково-декоративні роз-
садники, єднаючись із при-
родними мікрозаказника-
ми, приваблюють пернатих, 
бджіл та інших тварин фа-
уни. Саме на такій навчаль-
но-дослідній базі НЕНЦ роз-
робляються освітні і виховні 
програми, акції з бережли-
вого ставлення до природи. 
Відзеркалювачем цих освіт-
ньо-виховних процесів уже 
20-й рік є журнал для дітей 
та юнацтва «Паросток».

Територія НЕНЦ, її при-
родні і рукотворні насаджен-
ня прилягають до зеленого 

ландшафту Куренівки, зо-
крема з лівої сторони ста-
ровинної Пріорки, в напрям-
ку Вишгорода аж до «Гірки 
Крістера» (яку купив 
у 1850 р. саксонець Віль-
гельм Крістер і розчистив 
її схили та рівнинні ділянки 
навколо неї, і створив фірму 
«Садівництво та насіннєве 
господарство в Крістера»).

Територія Центру юннатів 
на ландшафті між Пріоркою 
і «Гіркою Крістера» є своє-
рідним оберегом злагоди, 
єднання рукотворних наса-
джень із природними.

Розвивати подібні зелені 
обереги важливо всюди, щоб 
всі зелені перлини нашої сто-
лиці і всієї України були збе-
режені та впорядковані.

Природа своїм різно-
маніттям фауни і флори 
Карпатських гір, лісових маси-
вів Сумщини, Житомирщини, 
Чернігівщини, степів Херсон-
ської, Донецької, Запорізької 
областей, прибережного ди-
восвіту Чорного і Азовського 
морів, зеленими заповідника-
ми та парковими комплекса-
ми навколо міст, приваблюю-
чи, не тільки зачаровує, але 
й на кожному кроці застері-
гає – «не зашкодь!», «ша-
нуй і оберігай зелені скарби 
природи!».

Підготував  
Сергій КЛИМЕНКО
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Володимир Великий (р. н. 
невідомий – 1015) – син 

Святослава Ігоревича, князь 
київський. За його князювання 
Київська Русь досягла найбіль-
шої могутності.

Насамперед зібрав Володи-
мир усі українські землі під 
свою руку. Він також звільнив 
українські землі від ворожих су-
сідів, які ті землі раніше завою-
вали. Одних ворогів Володимир 
переміг, а з іншими помирився 
так, щоб Україна мала спокій. 
Він жив у злагоді з сусідніми 
народами й державами, як-
от: з поляками, греками, бол-
гарами, чехами й мадярами. 
Постійну війну вів тільки з пе-
ченігами – племенем у чорно-
морських степах, які періодич-
но нападали на українські землі 
і нищили села й міста.

Звільнивши українську дер-
жаву від зовнішніх ворогів, 
Володимир почав скріплювати 
її і з середини. Щоб здобути 
собі вірність і любов народу, 
Володимир не владарював сам-
один, але прикликав на пораду 
старих мудрих людей, вибра-
них з волі народу. Він часто 
запрошував багато народу до 
себе в гостину; спомагав бід-
них, старців і калік, помагав 
сиротам і вдовам. То не дивно, 
що всі називали його ласкавим 

батечком і «Сонечком Ясним».  
Упорядкувавши так цілу дер-
жаву, Володимир понастанов-
лював по різних містах сво-
їх синів, а сам сидів у Києві 
і правив цілою державою. Він 
заснував інші нові міста, се-
ред них – Володимир (те-
пер Володимир-Волинський). 
Побудував князь також багато 
церков як у Києві, так і по інших 
містах. У Києві князь побудував 
величаву церкву св. Богородиці, 
яку звали Десятинною, бо 
Володимир давав на неї де-
сяту частину своїх доходів. 
Та найважливіше, що він зро-
бив для України, було те, що 
сам прийняв християнську 
віру й охрестив увесь народ. 
Одружився з грецькою царів-
ною Анною. З Греції приїхало 
до нас і багато священників, 
учених, купців, ремісників. Тоді 
почали писати в нас перші книж-
ки та заснували перші школи; 
заведено в Україні перші гроші, 
на яких був знак Української 
держави – тризуб.

Князь Володимир помер 
1015 року. За славні діла він 
дістав в історії ім’я Великого, 
а українська Церква визнає 
його святим.

Підготував  
Антін ЛОТОЦЬКИЙ

Володимир Великий – князь київський
28 липня 2015 року українці відзначили 1000-річчя 
рівноапостольного великого князя Володимира.



47

П
А

Р
О
С
Т
О
К

Д
о
 1
3
0
-р

іч
ч
я 

ві
д
 д

н
я 

н
ар

о
д
ж
е
н
н
я 

О
.В
. 
П
ал

л
ад

ін
а

Олександр Володимирович 
Палладін – один із засно-

вників вітчизняної біохімічної 
школи, засновник нейрохімії – 
народився 10 вересня 1885 р. 
в сім’ї Володимира Івановича 
і Марії Павлівни Палладіних.

Олександр Палладін свою 
шкільну освіту розпочав 
у Харкові, продовжив – 
у Варшаві, а закінчив – 
у 1903 році із золотою ме-
даллю (Ларинська гімназія) 
в Петербурзі. Цього ж року він 
вступив до С.-Петербурзького 
університету на природниче від-
ділення фізико-математичного 
факультету.

В університеті його улю-
бленим вчителем був Микола 
Євгенович Введенський, видат-
ний російський фізіолог, учень 
і послідовник І.М. Сєченова. 
Але першу свою наукову робо-
ту Олександр Палладін виконав 
під керівництвом видатного фі-
зіолога І.П. Павлова.

Успішно розпочавши науко-
ві дослідження в лабораторії 
І.П. Павлова, Олександр продо-
вжував їх в університеті, в лабо-
раторії М.Є. Введенського. Його 
робота «Явления возбуждения 

и торможения в рефлектор-
ном аппарате при отравлении 
бруцином и фенолом», вико-
нана під керівництвом Миколи 
Євгеновича, була удостоєна зо-
лотої медалі Петербурзького 
університету.

У 1921 р. з ініціативи 
О.В. Палладіна НКО УРСР орга-
нізовує науково-дослідну кафе-
дру фізіології, яку в 1923 р. пе-
ретворено на науково-дослідну 
кафедру біохімії, і Олександра 
Володимировича призначають 
керівником цієї кафедри.

Палладін організував кур-
си, які з часом перетворилися 
у своєрідні всесоюзні курси 
підвищення кваліфікації ме-
диків. Така активна діяльність 
Олександра Володимировича 
і колективу його однодумців ви-
йшла за тісні рамки кафедри та 
лабораторії і привела до ство-
рення першого на теренах ко-
лишнього СРСР Українського 
біохімічного інституту 
Народного комісаріату УРСР 
(нині Інститут біохімії ім. 
О.В. Палладіна НАН України). 
Кадровою базою для ство-
рення Інституту став творчий 
колектив Науково-дослідної 

Вибрані сторінки  
з життя і творчої 
спадщини  
О.В. Палладіна
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а кафедри біохімії Харківського 

медичного інституту.
Наукові дослідження цього 

невеликого наукового колекти-
ву були досить різноплановими, 
а за одержаними результата-
ми – вельми плідними. Вони 
виконувалися переважно з та-
ких актуальних і важливих для 
практики на той час біохімічних 
проблем:

1) біохімії харчування, осо-
бливо біохімії вітамінів, зокрема 
біохімії гіпо- і авітамінозних ста-
нів організму. З цією метою ви-
вчали вміст вітамінів у харчових 
продуктах, їхню роль у проце-
сах внутрішньоклітинного обмі-
ну речовин у нормі та за різних 
патологічних станів тваринного 
організму. Вчені інституту ак-
тивно пропагували досягнення 
науки про вітаміни серед ме-
дичних працівників і широких 
верств населення;

2) біохімії головного мозку, 
яка в перші п’ять років роботи 
інституту посіла чільне місце се-
ред розроблюваних наукових 
проблем. Досліджували біохі-
мічну статику і динаміку різних 
відділів центральної і перифе-
ричної нер вових систем. Вже 
перші результати наукового по-
шуку свідчили, що для кори го-
ловного мозку, крім відомої на 
той час функціональної і анато-
мічної топографії, властива і хі-
мічна топографія, тобто функ-
ціонально й структурно різні 
макро– і мікроутворення кори 
мозку істотно відрізняються між 
собою за хімічним складом. Ще 
тоді також були започатковані 

дослідження з біохімічної дина-
міки центральної і периферич-
ної нервових систем, які згодом 
встановили наявність у нервовій 
тканині біохімічної топографії;

3) з’ясування ролі креатину 
в діяльності м’язової тканини, 
що стало основою для розро-
блення третього, нового на той 
час, нау кового напряму в до-
слідженнях інституту – біохі-
мії м’язової діяльності. Метою 
цих досліджень було вивчення 
питань біохімії втоми, біохімії 
тренування, а також впливу фі-
зичної праці і характеру їжі на 
м’язову втому.

Окрім цих головних напря-
мів, в Українському біохіміч-
ному інституті успішно опра-
цьовувалися теми, спрямовані 
на дослідження внутрішньо-
клітинного проміжного об-
міну речовин за різних функ-
ціональних станів організму, 
а також питання біохімії залоз 
внутрішньої секреції та біохімії 
гормонів, дослідження з порів-
няльної біохімії.

Результати всіх багатоплано-
вих досліджень, виконаних в ін-
ституті протягом перших п’яти 
років його роботи, склали осно-
ву нового на той час перспек-
тивного наукового напряму – 
функціональної біохімії та її 
невід’ємної частини – функціо-
нальної нейрохімії. Досягнення 
в цих наукових напрямах зго-
дом принесли світову славу 
українській школі функціональ-
ної біохімії, її засновникові – 
Олександру Володимировичу 
Палладіну.
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аЮвілей О.В. Палладіна збігся 

з 15-річчям Інституту біохімії. За 
цей час інститут значно розши-
рив тематику досліджень; окрім 
тем, розпочатих ще у Харкові, 
тепер досліджувалися білки, 
нуклеїнові кислоти, специфіч-
ність і механізм дії ферментів. 
Але Олександр Володимирович 
зосередив свої зусилля на до-
слідженнях проблем біохімії 
нервової системи, розпочатих 
ще з 1922 р., справедливо вва-
жаючи цей розділ найменш до-
слідженим. Це дозволило на-
копичити великий фактичний 
матеріал і встановити важливі 
закономірності біохімічної то-
пографії нервової системи, її 
філо- та онтогенезу, з’ясувати 
особливості обміну речовин за 
різних функціональних, екстре-
мальних і патологічних станів 
організму, а також у разі дії 
на нього різних факторів сере-
довища і фармакологічних засо-
бів. У цих дослідженнях, як пра-
вило, за мету ставили з’ясувати 
зв’язок між структурною ор-
ганізацією або метаболізмом 
досліджуваного компонента та 
функцією органа чи його певної 
морфофункціональної структу-
ри. Такий підхід до вирішення 
проблемних питань нейрохімії 
забезпечував можливість широ-
кого використання одержаних 
результатів у клінічній медицині.

Починаючи з 1936 р., 
О.В. Палладін поєднував дослі-
дження з біохімії нервової сис-
теми з дослідженням біохімії 

м’язової діяльності і вивченням 
проблем біохімії харчування; 
він широко розгорнув роботу 
з вивчення впливу умов хар-
чування на біохімічні процеси, 
пов’язані з функцією м’язів. Ці 
дослідження визначали шляхи 
для підвищення працездатності 
м’язів; вони створили наукові 
основи для раціонального ви-
рішення питань фізіології праці, 
фізичного виховання і спорту.

Іншим важливим напря-
мом дослідницької роботи 
О.В. Палладіна була біохімія 
харчування і роль вітамінів 
у харчуванні людини та тварин. 
Ці дослідження були особли-
во актуальні в той час, коли, 
внаслідок громадянської війни 
і розрухи, харчування було об-
межене, і необхідно було до-
слідити роль вітамінів в обміні 
речовин людини.

До проблем вітамінології 
О.В. Палладін знову звернувся 
в період Великої Вітчизняної 
війни, коли особливу увагу 
він приділив антигеморагіч-
ному вітаміну К. Він отримав 
синтетичний аналог вітаміну 
К – метилнафтохінон (вітамін 
К3) і показав, що ця сполука 
дуже важлива для припинення  
кровотеч.

З початком війни та з насту-
пом фашистів на Київ Інститут 
біохімії у складі Академії наук 
УРСР у вересні 1941 р. було 
евакуйовано до Уфи, де на базі 
Башкирського санітарно-бак-
теріологічного та Українського 
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робітники інституту, які не були 
призвані до лав Червоної Армії, 
продовжували роботу під керів-
ництвом О.В. Палладіна. У той 
час зусилля колективу інституту 
були спрямовані на досліджен-
ня проблем біохімії зсідання 
крові, зокрема вивченню кро-
воспинної та прискорювальної 
дії загоєння ран аналогів ві-
таміну К (метилнафтохіно-
ну – вітаміну К3) і його во-
дорозчинного аналога вікасолу. 
Було налагоджено розширене 
виробництво цих препаратів на 
Уфимському вітамінному за-
воді і широке використання їх 
у фронтових і тилових лікуваль-
них установах.

У 1943 р., коли фронт на-
близився до української землі, 
Академія наук УРСР переїхала 
до Москви, а звідти у листопаді 
1943 р. О.В. Палладін повер-
нувся до Києва. Лабораторія 
Олександра Володимировича 
почала вивчати дуже важливу 
й актуальну на той час пробле-
му – біохімію аліментарної дис-
трофії. Дослідження показали, 
що головним моментом в алі-
ментарній дистрофії є білкове 
голодування, яке є причиною 
неможливості синтезу фермен-
тів, що у свою чергу призводить 
до розладу у процесах обміну 
речовин.

Творчі зусилля О.В. Палла-
діна і його співробітників 
в останні десятиріччя його жит-
тя були зосереджені переважно 

на розробленні актуальних 
проблем функціональної не-
йрохімії: обміну протеїнів, ну-
клеїнових кислот, вуглеводів, 
медіаторів та інших біологічно 
важливих речовин за різних 
функціональних і патологічних 
станів організму, а також на 
з’ясуванні молекулярних меха-
нізмів транспортування іонів че-
рез клітинні мембрани.

О.В. Палладін був першим 
головою Товариства «Знання» 
Української РСР, заснованого 
у 1947 під назвою «Товариство 
для поширення політичних і на-
укових знань».

Тривалий час, починаючи 
з 1953 р., О.В. Палладін очолю-
вав Всесоюзну координаційну 
комісію із проблем біохімії нер-
вової системи. Згодом цю комі-
сію було перетворено на секцію 
нейрохімії наукової ради із про-
блем біохімії тварин та людини 
Відділення біохімії, біофізики 
і хімії фізіологічно активних 
сполук АН СРСР, членом якої 
був Олександр Володимирович.

За заслуги в розвитку біо-
логічної науки, підготовку ви-
сококваліфікованих наукових 
кадрів та наукові розробки 
О.В. Палладін у 1929 р. був 
удостоєний багатьох премій, 
звань, орденів, золотих меда-
лей, а також золотої медалі 
«Provincia di Milano» (Італія), 
ордена Кирила і Мефодія І сту-
пеня (Болгарія).

Підготувала  
Інна КОТЛЯРЕНКО
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Смарагдове місто придумав 
американський письмен-

ник Френк Баум. Його повість 
«Чарівник країни Оз» вийшла 
у 1900 році. Відразу після по-
яви казка Ф. Баума отримала 
просто-таки феноменальний 
успіх! Лише протягом 1900 року 
вона виходила тричі, щоразу 
збільшуючи свій тираж. А коли 
згадати про ту кількість листів-
відгуків, що йшли від захопле-
них читачів, то тут слід уживати 
лише такі визначення, як злива, 
водоспад, гора, сила-силенна.

Цілком зрозуміло, що за мо-
тивами казкової повісті Френка 
Баума було поставлено чимало 
вистав у музичних і драматичних 
театрах, створено низку лялько-
вих вистав, знято аж шість кіно-
фільмів! Така всеамериканська 
популярність надихнула пись-
менника на створення продо-
вжень, і невдовзі одна за одною 
почали з’являтися друком нові 
казки про країну Оз. Всього він 
написав 14 книжок про пригоди 
чарівника країни Оз.

Своєрідне продовження, 
власне кажучи, – друге жит-
тя, казкова повість американця 
Френка Баума отримала за-
вдяки письменникові і вченому 
Олександрові Волкову.

Математик і перекладач 
Олександр Волков у 45 ро-
ків почав вивчати англійську 
мову за цією книжкою. І так 

захопився нею, що в 1939 році 
видав книжку «Чарівник 
Смарагдового міста. Переробка 
казки американського письмен-
ника Френка Баума». Невдовзі 
підназва зникла.

Зрозуміло, що казка 
О. Волкова не повністю відпо-
відала своєму першоджерелу, 
а зазнала при переказі відчут-
ного творчого переосмислен-
ня, про що сам письменник 
згадував так: «Багато у казці 
Баума я змінив, написав нові 
розділи про зустріч із людо-
жером, про повінь. У Баума пе-
сик Тотошка – німий, але мені 
здавалося, що в чарівній країні, 
де розмовляють не лише птахи, 
а й люди із заліза та соломи, 
розумний і відданий Тотошка 
також має розмовляти, – і він 
у мене заговорив…».

Після виходу книжка 
О. Волкова, як і книжки Френка 
Баума, отримала зливу відгуків, 
тричі була перевидана протягом 
одного року та змусила свого 
автора відреагувати на вимоги 
читачів і знову сісти за робочий 
стіл – за її продовження. Ними 
стали нові казкові повісті, вже 
досить далекі від першоджере-
ла і цілком самостійні: «Урфін 
Джус та його дерев’яні солда-
ти», «Сім підземних королів», 
«Жовтий туман» та інші. 

Смарагдове місто
Цього року виповнюється 115 років з дня виходу книжки 
«Чарівник країни Оз». Ти вже прочитав цю казкову повість?
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Ілля Рєпін народився 24 липня 
(5 серпня) 1844 р. у слобо-

ді Осинівка міста Чугуєва на 
Харківщині. Його батько, Юхим 
Васильович (1804–1894), 
служив рядовим Чугуївського 
уланського полку, мав нагоро-
ди за кілька кампаній, бував 
у Персії, Туреччині, на Кавказі, 
в Криму, Молдавії. Вже немо-
лодим він вийшов у відстав-
ку й одружився з Тетяною 
Бочаровою, також із родини 
військових поселенців.

Дитинство Ілля мав щасли-
ве. Його першими «художніми 
творами» були зображення 
улюблених коней – виліплені 
або вирізані з паперу. Не по-
ступалася йому в цьому й се-
стра. Вирізані зображення вони 

наклеювали на шибки, чим ви-
кликали захоплення усіх чугу-
ївців. Двоюрідний брат Трохим 
Чапигін (Тронька) навчив Іллю 
користуватись аквареллю, роз-
фарбувавши для прикладу 
чорно-білу картинку в букварі. 
Батьки, помітивши пристрасть 
хлопчика до малювання, від-
дали його в корпус топогра-
фів, «у найбажаніше місце 
навчання, де малюють аква-
реллю і креслять тушшю», як 
напише художник через багато 
років у своїх спогадах «Далеке 
близьке». Проте невдовзі кор-
пус був розформований, і то-
пографи виїхали. Рєпін пішов 
учитися іконопису в майстерню 
Бунакових.

Чугуївські іконописці мали 

Ілля Рєпін: закоханий в Україну
Цей художник, до слави котрого 
навіть наблизитися не міг ніхто із 
сучасників, постійно – і у кращі 
часи – називав себе «працелюб-
ною посередністю», був своїми 
роботами завжди не задоволе-
ний. Він прожив довге життя. При 
ньому змінилося кілька художніх 
формацій – він їх проводжав, зу-
стрічав, оцінював. Життя і твор-
чість цієї людини нероздільно 
пов’язані з Україною, її історією 
та народним побутом. Як без ви-
світлення україністики неможли-

ве повне уявлення про спадок видатного художника, так 
і історія української художньої культури буде неповною 
без відображення його творчості, присвяченої Україні.
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ікон і розписів церков, вони ви-
конували і світські замовлення, 
насамперед портрети. Всього 
цього навчався й Рєпін.

Юнак мріяв про Академію 
мистецтв. Роздобув її новий 
статут, орієнтуючись на який, 
готувався до вступу. У 1863 p., 
одержавши сто карбованців – 
свою частку за розпис церкви 
у селі Сиротіно Воронезької гу-
бернії, 19-річний Ілля вирушив 
до Петербурга.

У січні 1864 р. Ілля Рєпін 
вступає до академії і стає од-
ним із найкращих її студентів. 
Його твори помітили й відзна-
чили. За ескіз на тему «Ангел 
смерті винищує первістків єги-
петських» Рєпін одержує Малу 
срібну медаль.

Але власне Рєпін-художник 
починається з двох ескізів 
1869 р. – «Голгофа» та «Іов 
і його друзі». «Іов» удостоєний 
Малої золотої медалі. Можна 
братися за виконання програми 
на Велику золоту медаль. Тема 
– євангельська, «Воскресіння 
доньки Іаїра» (1871). Він 
одержав Велику золоту медаль 
і право поїхати за кордон.

В академії у Рєпіна 
з’являється чимало друзів, се-
ред них – М. Антокольський 
і М. Мурашко. Він знайо-
миться також з А. Праховим,  
І. Крамським, пізніше з В. Ста-
совим і М. Мусоргським. 
У 1869–1870 pp. – бере 
участь в організації Товариства 

пересувних художніх виставок. 
Відбуваються зміни в особис-
тому житті – в лютому 1872 р. 
він одружується із 17-річною 
Вірою Шевцовою, донькою 
своєї квартирної хазяйки. Дітей 
вони матимуть четверо – Віру, 
Надію, Тетяну і Юрія.

У травні 1873 р. Рєпін їде 
за кордон.

У 1876 р. Рєпін приїжджає 
до Чугуєва, в якому не був ві-
сім років. У Чугуєві Рєпіна 
відвідує М. Мурашко, який за-
снував у 1876 р. в Києві ри-
сувальну школу. Рєпін дарує 
давньому другові кілька творів, 
а в 1878-му бере участь у ви-
ставці, влаштованій на користь 
його художньої школи.

У травні 1887 р. він їде 
в Італію, пише друзям демон-
стративно захоплені листи.

Повернувшись, Рєпін ви-
рушає в Ясну Поляну, пише 
портрет Л. Толстого. Крім 
того, він повертається до дав-
нього задуму – «Запорожців» 
(див. кольорову вкладку), 
початих у 1878 р. Рєпін – 
Стасову: «Дотепер не міг від-
повісти Вам, Володимире 
Васильовичу, а в усьому ви-
нуваті «Запорожці». Ну й на-
родець же! Де тут писати, го-
лова йде обертом від їхнього 
гаму та шуму... Ви мене ще 
підбадьорювати здумали; ще 
задовго до Вашого листа я зо-
всім випадково відгорнув по-
лотно і не стерпів, узявся за 
палітру, і от тижнів зо два 
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живу з ними, не можу розста-
тися, веселий народ... Недарма 
про них Гоголь писав, усе це 
правда! … Ніхто в усьому світі 
не відчував так глибоко сво-
боди, рівності і братерства! 
В усе життя Запорожжя за-
лишилося вільним, нічому не 
підкорилося...». У 1880 р. 
Рєпін вирушив в Україну, щоб 
знайти потрібні для картини 
«типи». Він консультувався 
з М. Костомаровим, який, мож-
ливо, допоміг йому в розробці 
маршруту мандрівки, а також із 
Д. Яворницьким. Півтора міся-
ця художник провів у Качанівці, 
вивчаючи колекцію козацьких 
старожитностей, що належала 
Василю Тарновському.

Більше дванадцяти років 
працював він над картиною. 
Сюжет відтворює один з епі-
зодів життя запорізького ко-
зацтва, але художник вклав 
у картину глибший зміст: він 
втілив свою історичну концеп-
цію, свою історіософську ідею 
про героїзм, нескорене без-
межне волелюбство, незалеж-
ність запорізьких козаків.

1891 р. відбулася персональ-
на виставка Рєпіна. Центром 
експозиції були «Запорожці». 
Картину купив імператор за 35 
тисяч – ціну, величезну навіть 
як на Третьякова.

На ці гроші Рєпін купив має-
ток Здравнево, куди й переїхав. 
З ним мешкали батько, Юхим 
Васильович, та доньки, Віра 

й Надія. У Здравнево створено 
«Осінній букет» (1892) – пор-
трет Віри Рєпіної (див. кольо-
рову вкладку). Часом він су-
мує за Чугуєвом, що здається 
йому тепер якимось казково 
прекрасним: «Як мені тут за-
хотілося в Україну, в Чугуїв, та 
як захотілося, до сліз... Адже 
й тут добре, дуже добре!.. Але 
ні, хочеться бачити білі хатки, 
залиті сонцем вишневі садки, 
ставні, рожі всіх кольорів і чути 
дзвінкі голоси засмаглих дівчат 
і грубі голоси гарних парубків; 
волів у ярмі, ярмарки...».

І. Рєпін палко любив Україну. 
Це була його Батьківщина. Тут 
він народився, назавжди за-
хопився природою, людьми, 
їхніми звичаями, побутом, на-
родним мистецтвом. Творча, 
педагогічна і громадська діяль-
ність його також була пов’язана 
з Україною.

У 1867, 1876, 1877 рр. 
він жив у Чугуєві, у 1880 
і 1882 рр. відвідував Київ. 
Дружив з М. Кропивницьким, 
М. Мурашком, А. Праховим, 
Д. Яворницьким, М. Ге 
(у 1900 р. відвідав його хутір 
Іванівський на Чернігівщині). 
З великим захопленням писав 
про українське мистецтво, під-
тримував творчість українських 
художників, а також діяльність 
малювальних шкіл М. Мурашка 
у Києві, М. Раєвської-Іванової 
у Харкові, Одеської малюваль-
ної школи.

Він був українцем і за 
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ахарактером своєї творчості. У по-

лотнах Рєпіна українська стихія 
виблискує усіма своїми фар-
бами. Це картини «Українська 
селянка» (1886 р.), «Портрет 
Т. Шевченка» (1888 р.),  «Ве-
чор ниці» (1881 р., див. кольо-
рову вкладку), «Чорноморська 
вольниця», (1908 р.), листівка 
«Прометей» за мотивами творів 
Т.Г. Шевченка (1910 р.), чоти-
ри ескізи до проекту пам’ятника 
поету (1912 р.).

У 1909 р. на 32-й пересувній 
виставці з’явилася нова картина 
І. Рєпіна «Чорноморська воль-
ниця», присвячена плаванню 
козаків по Чорному морю під 
час походів до берегів Турції. 
На 46-й пересувній виставці 
у 1917 р. була показана кар-
тина «Гайдамаки» про повстан-
ня 1768 р. на Правобережній 
Україні.

Над цією картиною ху-
дожник почав роботу май-
же за 20 років до її експону-
вання: у 1898 р. зробив ескіз 
«Роздача зброї гайдамакам», 
а у 1902 р. на 30-й пересувній 
художній виставці представив 
ескізний портрет «Гайдамак». 
І «Чорноморська вольниця» 
і «Гайдамаки» були продані 
за кордон.

1899 р. в салоні Тенишевої 
Рєпін познайомився з її родич-
кою Наталею Нордман, пись-
менницею, яка виступала під 
псевдонімом «Сєверова». Ця 
жінка стала другою дружи-
ною художника і господинею 

знаменитих «Пенатів» (це ла-
тинське слово означає богів-
охоронців домашнього вог-
нища) – садиби в Куоккала, 
у Фінляндії, де Рєпін провів 
30 років.

І тут художник не полишає 
української тематики – пра-
цює над картиною «Зустріч 
гетьмана». Але встигає зроби-
ти до неї тільки ескіз. У 1926 
році відновивши листуван-
ня з Д. Яворницьким, він по-
відомляє: «Під великим се-
кретом признаюся Вам, що 
я знову взявся за Запоріжжя!». 
Рєпін починає писати карти-
ну «Гопак», малюнок до якої 
був зроблений ще у 1912 р. 
У процесі роботи над цією 
картиною народилося полотно 
«Козак-бандурист з хлопчи-
ком-джурою».

29 вересня 1930 р. земля 
«Пенатів», котру Рєпін скопу-
вав, плекав, поливав, прикра-
шав квітами, прийняла вели-
кого художника. Потім були 
війни. «Пенати» згоріли. Але 
як тільки відгриміли бої, має-
ток почали відновлювати і від-
новили до дрібниць.

В Україні створений 
Художньо-меморіальний музей 
І. Рєпіна в Чугуєві. Пам’ятники 
художнику встановлені 
у Чугуєві (1956 р., скульптор 
М. Манізер) і Києві (1984 р., 
скульптор О. Комов).

Підготувала  
Вікторія ПЕТЛИЦЬКА
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У кожного в житті наступає 
мить, коли він задає пи-

тання: «Хто я такий? На що 
я здатний? Яке моє призна-
чення?». Ми замислюємось 
над тим, чому схожі на інших 
і чим відрізняємось, чому по-
водимо себе так чи інакше? 
Давно помічено: перш ніж 
навчитися розуміти інших, 
слід пізнати самого себе. 
Здається, «Я» – це такий рід-
ний та близький, безумовно, 
я знаю себе, але психоло-
гічні дослідження стверджу-
ють, що об’єктивне пізнання 
себе в усіх проявах вельми 
складно.

Упродовж життя, взаємоді-
ючи і спілкуючись з іншими, 
кожна людина свідомо чи ін-
туїтивно пізнає себе. Здатність 
до самопізнання є найголовні-
шою ознакою людини.

Самопізнання передбачає 
наявність самосвідомості. 
Якщо у деяких тварин існують 
«інтелект» і «свідомість», то 
самосвідомість – це цілковите 
досягнення людини. Завдяки 
самопізнанню ми можемо 
осмислювати характер своїх 
дій з моральної точки зору. 
Тільки людина, орієнтована 
на самопізнання, може стати 
інтелектуально розвиненою, 
морально зрілою і навчитися 
відповідально ставитися до 
своїх слів та вчинків.

Пізнати себе – означає ви-
вчити свої психічні та фізич-
ні особливості, внутрішній 
світ, зазирнути у свою душу, 
осмислити себе. Без цього ми 
були б нездатні мислити, за-
йматися творчою діяльністю, 
оцінювати власні дії та дії ін-
ших людей з моральної точки 
зору. Самопізнання почина-
ється в дитинстві і продовжу-
ється все життя. Так відбува-
ється довготривалий процес 
самовдосконалення людини, 
але рушійною силою є бажан-
ня і воля.

Давньогрецький філософ 
Сократ був дуже схвильова-
ний, коли побачив мудрий 

Пізнай самого себе
Пізнавши самого себе, 
ніхто не залишиться 
тим, хто він є…

Т. Манн
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Аполлона в місті Дельфи: 
«Пізнай самого себе», і сприй-
няв ці слова як заклик до піз-
нання людиною своєї суті і її 
місця у світі. Філософ вважав, 
що самопізнання – це умо-
ва добродійного і щасливо-
го життя. Все життя Сократ 
досліджував себе та інших: 
«Я ніяк ще не можу, відповід-
но до дельфійського напису, 
пізнати самого себе».

Процес самопізнання жит-
тєво необхідний: для прийнят-
тя рішень щодо подальшого 
життя, регуляції своєї пове-
дінки, налагодження стосун-
ків у спілкуванні з оточуючи-
ми. Лише через самопізнання 
– пізнання своїх можливос-
тей та здібностей – людина 
здатна чомусь навчитися. Для 
кожного з нас самопізнан-
ня – це можливість творчого 
розвитку, самореалізації.

Людина не тільки накопичує 
інформацію про себе, а й пе-
реживає певне ставлення до 
неї. Це ставлення зосереджу-
ється у самооцінці – коли 
ми оцінюємо самих себе, 
свої можливості, якості та 
місце серед людей.

Самооцінка має комплек-
сний характер, оскільки роз-
повсюджується на різні прояви 
особистості – інтелект, зо-
внішні дані, успішність у спіл-
куванні тощо. Вона також 
є динамічною, так як може 
змінюватись впродовж життя.

З чого починати вивчати 
своє «Я»?

– спробуйте відповісти на 
питання «Хто я?» (записати 
10 відповідей-характерис-
тик (це обов’язково повинні 
бути іменники), потім «Який 
я?» (повинні бути при-
кметники);

– складіть список своїх по-
зитивних і негативних якос-
тей, поміркуйте, як позбутися 
негативних;

– звикайте регулярно 
аналізувати свої вчинки та 
поведінку.

Пам’ятаймо, що кожна лю-
дина – унікальна особистість 
і ключ до успіху в її індивіду-
альності.

Підготувала  
Тетяна ФРОЛОВА
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Для українців Україна – 
Це кущ червоної калини,
Небесний клекіт журавлів,
Пшеничне золото ланів,
Зелена гілочка вербова
Та синя ягідка тернова.

Це пісня соловейка в гаї,
Що душу й серце переймає,
Вода джерельна та прозора,
Моря бездонні і ліси, і гори,
Щасливі голоси дітей,
Обличчя всміхнених людей,
Матусі пісня колискова
Та найрідніша в світі мова.

Це щирість й доброта народу,
Козацька слава його роду,
І все це разом – Україна,
Всім українцям Батьківщина.

Україна
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Один мисливець розповідав. 
Купив він навесні гонча-

ка – гончого собаку. Цуценям 
купив. І віддав знайомому 
колгоспникові в село на волі 
утримувати, поки не підросте. 
Сам вибрався з міста навідати 
свого гончака Доганяя – таке 
ім’я йому дав – тільки в кінці 
осені; уже сніг випав.

Приїхав, переночував 
у колгоспника, а вранці – 
в ліс з Доганяєм. Доганяй уже 
став великим псом. Дійшли 
до лісу. Мисливець Доганяя 
спустив з повідка – той мах-
мах у ліс. Десяти хвилин не 
минуло як узяв слід, загавкав, 
на мисливця зайця вигнав. 
Мисливець того зайця вбив 
і – в сумку. А пес знову в ліс. 

Незабаром знову голос по-
дає, тільки не такий, як пер-
шого разу, смішно якось, по-
цуценячому дзяволить.

Мисливець зайняв лаз – це 
де звірові йти – на узліссі, 
йому добре навкруги все ви-
дно. Дивиться – лисиця. А за 
нею слідом – Доганяй з дзяв-
канням. Лисиця раз – і в кущі! 
І сіла. Доганяй добіг до куща, 
припав на передні лапи і да-
вай скавчати, як скавчать со-
бачата, коли грають з люди-
ною або з іншою собакою.

Лисиця анітрохи не зля-
калась, вискочила – і на 
Доганяя! Пес крутить хвос-
том – і від неї! Лисиця за 
ним. Мисливець стоїть, нічого 
не може зрозуміти!.. Хвилини 

Олександр ПЛЕВАКО

Лісові ігри
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не минуло – біжать: Доганяй 
попереду, лисиця за ним слід 
у слід. На очах у мисливця 
догнала Доганяя – і тяп по 
боку злегка.

І раптом обоє спинились, 
лягли один проти одного, ди-
хають важко, язики вивалили. 
Тут мисливець вийшов з-за 
дерева, лисиця його побачи-
ла, зірвалася – і ходу! Пес за 
нею. І як його мисливець не 
кликав, пропав!

Розповів мисливець кол-
госпникові цю історію з обу-
ренням, а той сміється.

– Чого ж, – каже, – на 
нього сердитись?.. Зайця він 
на тебе виставив? Виставив. 
Обов’язок свій виконав. 
Має, отже, право і погратися 
з приятелем.

– З яким приятелем? Я тобі 
кажу – лисиця!

– Лисиченя це. Літом ще 
Доганяй з ним зустрівся та 

якось і розігралися: звіс-
но, щенята. В обох пустощі 
на умі. Ну й подружились. 
Скільки разів їх потім на тому 
узліссі бачили. Зійдуться і да-
вай наперегони або в схован-
ки гратися.

Ось бачите, не все у зві-
рів звірство – буває і весе-
ла дружба…
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Завдяки новому співробіт-
ництву Зеленого Хреста 

України (GCU) з новими парт-
нерами дитячого літнього цен-
тру відпочинку «Kinderdorf 
Senti» в Угорщині, які про-
явили солідарність і виступи-
ли з благодійною ініціативою 
в наданні допомоги дітям, які 
є вимушеними переселенцями 
з Донецької та Луганської об-
ластей і тимчасово проживають 
в Житомирській області; коор-
динації Марії Вітальяно (GCCH) 
і підтримки місцевих партнерів 
з Департаменту сім’ї, молоді та 
спорту Житомирської обласної 
державної адміністрації, було 
реалізовано перший спільний 
проект з реабілітації та віднов-
лення здоров’я, психологічного 
та емоційного стану дітей у та-
борі «Kinderdorf Senti» на пів-
нічному березі озера Балатон 
в Угорщині.

З 15 липня по 30 липня 
2015 року діти в таборі мали 
можливість відпочити і від-
новитися як психологічно, так 
і фізично в екологічно чистій 
гірській місцевості в 10 км від 
озера Балатон в селі Д’юлакесі 
в Угорщині.

Табір був відкритий пред-
ставниками приймаючої сторо-
ни в Угорщині, Юрієм Сапігою 
(GCU) разом з командою пе-
дагогів з України.

Мальовнича сільська місце-
вість, що знаходиться серед 
колишніх вулканів і лісів з різ-
номанітними тваринами, чисте 
гірське повітря, барвисті пей-
зажі, цікаво організована про-
грама сприяли оздоровленню 
та відпочинку дітей.

Перебування дітей у таборі 
було цікавим і насиченим завдя-
ки навчально-розважальній та 
культурній програмі, яка була 

Допомога в оздоровленні дітей
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дітей в табір Марією Вітальяно 
(GCCH), Маркусом Хаслєром 
і Дітером фон Дайхманом. 

Систематично проводилась 
робота, спрямована на підви-
щення екологічної освіти та 
обізнаності дітей. Щодня орга-
нізовувалися туристичні походи 
в гори, ліс, музеї природи, діти 
мали можливість відпочива-
ти і купатися в озері Балатон, 
організовувались водні прогу-
лянки на пароплаві, катання на 
конях, проводились пізнаваль-
ні екскурсії в міста Тапольца 
і Кестхей, а щовечора – спор-
тивні та розважальні заходи.

Дітям було важко розлуча-
тися з табором, де панувала 
дружня атмосфера. Радували 
око мальовничі пейзажі, було 
цікаво, весело, діти отрима-
ли багато позитивних емоцій 
і вражень, збагатили свої зна-
ння в галузі екології, відновили 
своє здоров’я і знайшли но-
вих друзів.

Завдяки спільній роботі пе-
дагогів з України разом з орга-
нізаторами, табір був успішний 
і цікавий для дітей.

Батьки і діти, які були учас-
никами літнього оздоровчого 
табору, висловлюють величез-
ну подяку партнерам та спон-
сорам проекту, а саме: Марії 
Вітальяно (GCCH) за коорди-
націю, яка неоціненна і була 
дуже важлива до початку та-
бору, Габріелі Хаслєр Сенті 
і Маркусу Хаслєру за надання 

бази для оздоровлення дітей, 
фінансову підтримку проекту, 
організацію всіх заходів, екс-
курсій, культурної програми, 
солідарність і допомогу дітям-
переселенцям з Донецької та 
Луганської областей, а також 
сім’ї – Оксані Сапізі і Юрію 
Сапізі за організацію та фінан-
сову підтримку проекту. Батьки 
і діти також вдячні всій коман-
ді Зеленого Хреста в Україні, 
яка доклала багато зусиль для 
того, щоб оздоровлення дітей 
в Угорщині було успішним.

Також хочемо вислови-
ти свою вдячність Ведучому 
Консулу Консульського відділу 
Посольства Угорщини в Україні 
Яношу Коллару, всьому колек-
тиву Консульського відділу за 
підтримку і надання безкоштов-
них віз для всієї групи, партне-
рам з Департаменту сім’ї, мо-
лоді та спорту Житомирської 
обласної державної адміні-
страції за співпрацю, а також 
педагогам, медперсоналу, пе-
рекладачеві і всім, хто доклав 
зусиль в організації та успішній 
реалізації проекту в Угорщині.

Ми впевнені, що подібні 
проекти насамперед сприяють 
поліпшенню здоров’я дітей, 
їхнього культурного розвитку, 
а також зміцненню та розви-
тку партнерських відносин для 
створення спільних подібних 
проектів у майбутньому.

Зелений  Хрест України
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на дошці трикутник 
і запитує Вовчика:

– Який це кут 
– гострий, прямий 
чи тупий?

Вовчик задумав-
ся. Марійка йому 
підказує:

– Такий, як ти!
Вовчик радісно:
– Цей кут – крутий!

* * *
– Хіба так чита-

ють книжку, синку? 
Ти ж пропускаєш по 
декілька сторінок!

– А це детектив. 
Я хочу скоріше спій-
мати злочинців.

Кмітливий
Бабуся приїхала в гості 

до онуків.
– Ну, Петрику, – говорить 

до найменшенького, – скажи-
но, скільки тобі років? За ко-
жен рік отримаєш по шоко-
ладній цукерці.

– Бабусю, я краще скажу, 
скільки років вам!

Клопіт з комарами
На уроці з природо-

знавства:
– Катрусю, скажи, де хо-

ваються комарі взимку?
– Не знаю, але було би 

краще, якби вони залишилися 
там і влітку!

* * *
– Марійко, назви, будь 

ласка, п’ять африкан-
ських тварин.

– Три мавпи і два слони!

* * *
– А ти яку рибу хочеш 

спіймати?
– Кабачок.
– Немає такої риби!
– Як це немає? Ікра є, 

а риби немає?!

* * *
Малого хлопчика запитують:
– Олегу, а ти вмієш раху-

вати до десяти?
– Умію…шість, сім, вісім, 

дев’ять, десять!
– А далі знаєш?
– Валет, дама, король, туз!
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Запитання:
1. Сукупність видів рослин, що населяють певну територію.
2. Партнер жертви в ланцюгу живлення.
3. Сукупність рослин і тварин, що населяють територію з однаковими 

умовами існування.
4. Угруповання організмів у посівах культурних рослин.
5. Процес утворення рослиною органічних речовин.
6. Сукупність тварин, що входять до біоценозу.
7. Сукупність тварин, що склалась історично і населяє певну територію.
8. Організм, що утворює в біоценозі органічну речовину.
9. Область поширення видів тварин чи рослин.
10. Територія, на якій зберігається в незайманому стані весь її при-

родний комплекс.
11. Стійкі поєднання окремих видів рослин у певних екологічних умовах.
12. Наука про сезонні зміни в рослин.
13. Сукупність усіх зовнішніх умов, що діють на організм і викликають 

відповідну реакцію.
14. Територія, у межах якої тимчасово перебувають під охороною окре-

мі елементи комплексу Ялти, поряд з Нікітським ботанічним садом.

Відповіді. 

1 О
2 Х

3 О
4 Р

5 О
6 Н

7 А

8 П
9 Р

10 И
11 Р

12 О
13 Д

14 И

1. Флора. 2. Хижак. 3. Біоценоз. 4. Агроценоз. 5. Фотосинтез. 
6. Зооценоз. 7. Фауна. 8. Продуцент. 9. Ареал. 10. Заповідник. 
11. Угруповання. 12. Фенологія. 13. Середовище. 14. Заказник.

Кросворд «Охорона природи»

Підготувала Оксана ЗАГУБИНОГА






