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НЕНЦ – 85 років!
З нагоди відзначення 85Dої річниці НЕНЦ та юнD
натівського руху в Україні було проведено ВсеD
український зліт юних натуралістів, що пройшов
в Києві в Національному екологоDнатуралістичD
ному центрі учнівської молоді.

На відкритті був присутній Голова Верховної
Ради України Володимир Михайлович Литвин.

Він оглянув виставку робіт вихованців облаD
сних екологоDнатуралістичних центрів з усіх реD
гіонів України, де, серед іншого, презентовано
методичні роботи педагогічних колективів, науD
кові розробки та поради для вчителів біології
загальноосвітніх шкіл.

Звертаючись до учасників зльоту, В. Литвин
зазначив, що ця подія мала б відзначатися на
національному рівні. «Я сьогодні разом з вами
складаю шану і низько схиляю голову перед двоD
ма поколіннями подвижників, які протягом
85 років робили важливу справу — навертали
наших дітей до природи, вчили їх одвічному,
тому, що ніколи не втратить свою цінність —
вмінню жити і працювати на землі,— сказав ГоD
лова Верховної Ради.— Буде подальший поступ
людства, ми будемо жити в інформаційному та
постінформаційному суспільстві, але основа
життя кожного українця, кожної української роD
дини буде нетлінною і вічною».

Звертаючись до вихователів та викладачів,
В. Литвин відзначив, що вони працюють за поD
кликом душі, і що в них є талановиті послідовD
ники, «на яких триматиметься українська земля»,
висловив їм вдячність за виховання молодого
покоління. За словами керівника парламенту,
після сьогоднішньої події він під час поїздок
до регіонів також відвідуватиме і юннатівські
центри.

Крім того, В. Литвин звернув увагу на необхідD
ність разом з Міністерством науки і освіти
напрацювати пропозиції щодо гідної оплати
праці вихователів, які працюють з дітьми в рамD
ках позашкільної програми. «Я сподіваюся та
вірю, що при формуванні бюджетних завдань
ми обов`язково врахуємо цю обставину», — скаD
зав він.



За вікном автомобіля одне за одним
миготять старі та занедбані села ЖиD
томирського регіону. Багатство приD
роди вражає. Однак тим, хто вперше
в цих місцях, і невтямки, який біль
втрати і поневірянь важким тягарем
лягли на верхівки дерев і пожовклій
траві. Наближаємося до самотньоD
го кособокого будиночку. У дворі
нікого, як, втім, по всій окрузі. Це
село, як і інші, схожі одне на одного
своєю безлюдністю. Тому що місцеві
жителі змушені були покинути його
через радіацію, що прийшла до нас
після вибуху на атомній станції. Ми
посигналили. І з будинку висипали
діти: малийDмалаDменьше. І всі до
нас з веселими криками: «Урааа! Грін
Крос Україна!»

Наша команда: Неля Паламарчук,
координатор проекту ГКУ (Зелений
Хрест України) «Клуб матері і діти»
в Житомирі та Житомирському реD
гіоні та медична бригада на чолі
з Віталієм Зарембою — дитячим хіD
рургом, завідуючим Центром хірурD
гії розвитку вад ЖОДБ. З нами також
прибули Людмила Кравченко —
лікарDстоматолог та координатор
проекту ГКУ «Профілактика карієсу»,
С. Запетрук — обласний дитячий енD
докринолог, І. Дацюк — дитячий невD
ролог, І. Куракін — лікар відділення
ультразвукової та функціональної
діагностики, Г. Хохуля — дитячий
гастроентеролог, Т. Гришина — диD
тячий імунолог, алерголог. Раз на
тиждень виїзна бригада фахівців
здійснює виїзди в райони ЖитомирD
ської області — Овруцький, КоросD
тенський, Олевський, ВолодарськоD
Волинський, Ємільчинський — з меD
тою обстеження та діагностики
дітей з малозабезпечених і багатоD
дітних сімей. Адже в селах немає наD
віть елементарних умов для наданD
ня медичної допомоги дітям та доD
рослим. Тому не дивно, що діти так
радіють візиту цієї білосніжної маD
шини з великим зеленим значком
у вигляді хреста попереду. Адже
у них немає інших розваг окрім як
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Дайджест Кросворди Гумор Cмачного!

На 1 стр. обложки:

ЗАЯЧЬИ ТРОПЫ
С места лёжки к месту корD
мёжки зайцы бегают по одD
ному и тому же маршруту,
особенно зимой. При этом
они натаптывают тропы, коD
торыми обычно пользуютD
ся несколько зверьков. ЗиD
мой по хорошо натоптанD
ной тропе может идти даже
человек без лыж. Идя на
лёжку, заяц обычно передвиD
гается длинными прыжками
и путает следы, делая т. н.
«вздвойки» (возвращения по
своему следу) и «сметки»
(большие прыжки в стороD
ну от следа). 
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ЧОРНОБИЛЬ:
25 РОКІВ БОЛЮ І СТРАЖДАНЬ

Житомирська область...
Одна з найбільш постраждалих від Чорнобильського монстра...
Скільки невинних життів, які стали жертвами Чорнобильської

аварії, залишилося тут навічно...
Минуло 25 років...

Але пам’ять людська назавжди буде зберігати спогади про страхіт&
ливі події тієї ночі з 25 на 26 квітня 1986 року та їх сумні наслідки...



бильської катастрофи відчули на соD
бі Швеція, Норвегія, Польща, ВелиD
кобританія та інші країни. Прямі
втрати від катастрофи (втрата маD
теріальних і майнових комплексів,
об’єктів економіки) лише у зоні
відчуження на території України
становили приблизно 1,386 млрд доD
ларів. Чорнобильська трагедія стаD
ла нагадуванням та попередженням
всьому людству — необхідно постійD
но піклуватися про те, щоб запобігти
новим подібним катастрофам. УкраїD
на сподівається, що завдяки допомоD
зі міжнародної спільноти людство
зможе подолати наслідки катастроD
фи на Чорнобильській АЕС. У ряді
досліджень було показано, що лікD
відатори і жителі забруднених райоD
нів схильні до підвищеного ризику
різних захворювань, таких як катаD
ракта, серцевоDсудинні захворюванD
ня, зниження імунітету. Було виявлеD
но збільшення числа вроджених
патологій в різних районах. Дитяча
смертність дуже висока в регіонах,
постраждалих від чорнобильської
аварії.

У Білорусі, Російській Федерації
та Україні до теперішнього часу діагD
ностовано більше 5000 випадків раD
ку щитовидної залози у дітей, яким
під час аварії було менш ніж 18 роD
ків. Грін Крос Україна в рамках міжD
народної програми СОЦМЕД і далі
планує допомагати постраждалим
регіонам і націлює свої проекти на
тривале поліпшення життєвих умов
населення шляхом надання соціальD
ної, медичної та інформативної доD
помоги.

Неля ПАЛАМАРЧУК,
проект�координатор

ГКУ Клубу «Матері і діти»
в Житомирі та Житомирському

регіоні 55

ПАФОС ЮННАТІВ
Пафос юннатів це світ патріотів — 
Азартність в навчанні, кмітливість 

в роботі, 
Рослини не кривдити в лоні 

природи,
Освітньо плекати в саду й на городі. 
Справи всі добрі — як лагідний

вітер, 
Творчо підтримує геній і лідер. 
Обширно юннати і ділом і словом 
Красу у природі щадять паростково.

Після стежини, пізнанням багатій, 
Абетка науки чекає юннатів, 
Розробка проектів дослідні теми. . . 
Ось в МАН найперші високі 

проблеми. 
Стежина вже поруч до фаху, до Вузу. 
Творчим задатком задіяно музу. 
Основа чудова — врожай інтересів 
Красиво розквітне в державнім 

прогресі.
Сергій КЛИМЕНКО

з дитинства допомагати батькам у
важкій праці, бо в селах нині дуже
важко прохарчуватися, бо роботи
немає і ті, хто може, їдуть у місто,
щоб хоч якось вижити. Однак міD
сто теж не балує сільських приїжD
джих жителів своєю увагою: житло
дороге, скорочення робочих місць,
постійно збільшуються ціни. Тому
ті сім’ї, які покоління з покоління
проживають у селах, бояться кидати
нажите майно своїх дідусівDбабусь
і продовжують боротися за вижиD
вання. Плюс до цього в забрудненій
радіаційній зоні.  Сім’я Катерини СуD
шицької в селі Тетерівка ЖитомирD
ського району, до якої ми приїхали,
налічує 5 дітей від 6 до 15 років
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(Саша і Сергій — близнюки — 4 роD
ки, Катерина — 6 років, Віктор —
14 років, Андрій — 15 років). Мати
їх спилася і виїхала з коханцем ніD
бито на заробітки. Батька вони взаD
галі не пам’ятають. Виховує їх стаD
ренька бабуся, якій більше 70 років.
Зрозуміло, що її жебрацької пенсії
не вистачає навіть на їжу та одяг,
не кажучи вже про медичний огляд.
«Коли приїздить автомобіль ЗеленоD
го Хреста, ми забуваємо про свої неD
щастя і важкі трудові будні. Коли ми
з вами спілкуємося й обговорюємо
наші проблеми, на душі стає легше.
Ви дуже допомагаєте нам не лише
в медичному, а й у психологічному
плані «. Проекти «Здоров’я для майD
бутнього», «Профілактика карієсу»
та «Клуб Матері і діти» дуже важлиD
ві для малозабезпеченого населенD
ня Житомирського регіону, хоча
зв’язок з ними не завжди є простим.
Часто доводиться переконувати
старших мешканців села, що медичD
не обстеження дітей з подальшим
встановленням рівня їхнього здороD
в’я не менш важливо, ніж їх нагодуD
вати й одягнути. Багато батьків вваD
жають, що якщо немає грошей на
лікування, то краще не знати діагноз,
щоб не було боляче. У корені непраD
вильна думка. Тим часом, Грін Крос
Україна шукає благодійні внески, доD
норів, спонсорів і нових партнерів
для фінансування проектів, нового
обладнання для обстеження дітей.
Але в Україні дуже складно знайти
зацікавлених осіб, які хотіли б і могD
ли допомагати соціальноDмедичним
проектам. Загальна кількість постраD
ждалих від Чорнобильської трагедії
більше 5 млн людей, забруднено раD
діонуклідами близько 5 тисяч насеD
лених пунктів Республіки Білорусь,
України та Російської Федерації.
Крім цих держав, вплив ЧорноD



Після закінчення кампанії «Подаруй дереву колечко!» робота
WWF у сфері сортування та переробки сміття аж ніяк не закінD
чується. Представництво Всесвітнього фонду природи в Україні
звертається до видавців українських друкованих видань із проD
позицією приєднатися до екопросвітницької роботи у цій сфері у дуже
простий спосіб. 

Останнім часом українськи засоби масової інформації стали придіD
ляти більше уваги питанню розумного споживання енергії, води та інших
природних ресурсів. Деякі видання випускають спеціалізовані випуски,
присвячені «зеленій» темі. В березні цього року дві газети, навіть випуD
стили свої «зелені» номери на папері, виробленому з вторсировини (маD
кулатури). Звичайно, це дає певні результати і поступово все більше і більше
громадян нашої країни починає усвідомлювати необхідність ощадливого
ставлення до природних ресурсів.

Але друковані ЗМІ можуть привертати до цієї теми набагато більше
уваги простим, але дуже ефективним способом. Достатньо в деяких місD
цях видання (на початку або в кінці) друкувати знак «Recycle» та звертаD
тися до читачів з проханням віднести газету або журнал на переробку
(звичайно ж, після того, як вони вже прочитані) для того, щоб зберегти
ліси нашої країни. Ефект був би ще більшим, якби поруч з таким знаD
ком була надрукована сторінка інтернетDресурсу, на якій можна було б
знайти адреси пунктів прийому вторсировини. Причому, видавництву це
нічого не коштує. Ця практика є доволі розповсюдженою серед друкоD
ваних видань Європи, але у нашій країні проблемам екології та спожиD
вання ресурсів, на жаль, приділяється значно менше уваги.

Протягом кампанії «Подаруй дереву колечко!» ми просили надсилати
адреси пунктів прийому макулатури, до яких зверталися учасники у своєD
му місті. Тепер жителі різних міст України можуть дізнатися, де знахоD
диться найближчий до них пункт збору паперової продукції, завітавши
на сторінку нашого сайту wwf.panda.org/addresses, яка продовжує поповD
нюватися. 

Додаткову інформацію про кампанію WWF «Подаруй дереву колечко!»
можна отримати на сторінці кампанії wwf.panda.org/ring_to_tree.
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Підсумки кампанії 

«Подаруй дереву колечко!»

Кампанія Всесвітнього фонду природи WWF «Подаруй дереву колечко!» проD
тягом 6 місяців зібрала 72,75 тонн макулатури. Це означає, що нашими
спільними зусиллями врятовано близько 910 дерев! WWF дякує всім учаD
сникам кампанії і сподівається, що українці будуть продовжувати здавати
макулатуру і після закінчення кампанії, рятуючи життя дерев нашої країни. 

Кампанія WWF «Подаруй дереву колечко!» закликала всіх жителів УкD
раїни бути відповідальними і зробити практичний внесок у порятунок
дерев. Протягом шести місяців кампанії українці збирали паперову проD
дукцію (папір, журнали, газети, обгортки та коробки від техніки і харD
чових виробів) та здавали її у пункти прийому макулатури у своєму місті.
А потім повідомляли нам, скільки кілограмів макулатури було здано на
переробку.

«Ми сподіваємося, що навіть після закінчення кампанії українці проD
довжать здавати макулатуру на переробку, а також заохочуватимуть своD
їх друзів та знайомих приєднатися до шляхетної та неважкої справи ряD
тування лісів нашої країни. Як нагадування про це кожен учасник, що
приєднався до нас та подарував дереву колечко, отримає наліпку “Я вряD
тував дерево!”»,— каже Андрій Білокінь, координатор кампаній WWF.
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Одне кільце дерева:

рік, щоб виростити, 

секунда, щоб знищити.

Не марнуй папір!
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Підписання указу Президентом було
перемогою громадськості, яка, роD
зуміючи унікальність цієї території,
домагалася створення парку 20 роD
ків. Більшу частину свого життя
присвятив боротьбі за теперішній
статус парку Михайло Юхимович
Михалко — активіст громадського
руху, голова Спілки «Порятунок
Голосієва».

НПП «Голосіївський» створено
з метою збереження, відтворення та
раціонального використання особD
ливо цінних природних комплекD
сів та об’єктів північної частини
Лісостепу, що мають важливе приD
родоохоронне, наукове, естетичне,
освітнє, рекреаційне та оздоровче
значення, а також для поліпшення
екологічного стану міста Києва.
Й він, без перебільшення, є легеняD
ми столиці України. 

На сьогодні парк охоплює декільD
ка територіально роз’єднаних лісоD

вих масивів. У північній частині, яка
знаходиться в межах Київського
лесового плато, розміщуються уроD
чище Голосіївський ліс разом із
прилеглим до нього паркомDпам’ятD
кою садовоDпаркового мистецтва
Голосіївським парком культури та
відпочинку ім. М. Рильського, непоD
далік розташовано урочище ТеремD
ки, а трохи в стороні — заплавне
урочище Бичок. Південна частина
парку знаходиться на боровій тераD
сі Дніпра, північну ділянку якої зайD
має заказник загальнодержавного
значення «Лісники». На території
парку протікає притока Дніпра річD
ка Віта, що перетинає цей заказник.
Тут розміщується й озеро Шапарня.
В північній частині парку, в ГолоD
сіївському лісі, є три водотоки з каD
скадами ставків: Горіховатський,
Дідорівський та Китаївський.

У північній частині парку переваD
жають листяні ліси: дубовоDграбові,
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

«ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» 
ВІДЗНАЧАЄ СВОЄ ТРЬОХРІЧЧЯ

27 серпня 2007 року Указом Президента України був створений На&
ціональний природний парк «Голосіївський». Займає він площу 4525,23 га,
з якої 1890,20 га надані йому в постійне користування. Це єдиний
в Україні природний парк, який розташований у великому місті. Унікаль&
ність його й у тому, що, майже в центрі мегаполісу збереглися особ&
ливо цінні природні комплекси та об’єкти, характерні для північної 

частини Лісостепу.

ПАМЯТИ 
ТАМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

ЗАХАРОВОЙ

Удивительно уживаются представлеD
ния о бесконечности вселенной и коD
нечности всего, что нас окружает.

Конечна, к сожалению, наша жизнь,
но бесконечны добрая память, чувства
благодарности, дружбы и любви к хоD
рошим людям, живущим и ушедшим.

Не стало 25 октября 2010 года ТамиD
лы Анатольевны Захаровой, прекрасного

человека, журналиста, чьё мастерство и
творчество во многом способствовали усD

пехам в нашей работе.
Тамила Анатольевна родилась 29 октября

1936 года в г. Харькове, в семье А. Г. Солдатова,
прошедшего Великую Отечественную войну офицеD

ра, а после войны Министра лесного хозяйства Украины.
Окончив в 1958 г. Киевский государственный университет,
факультет журналистики, она работала в газете «Патріот
Батьківщини», в должности корреспондента, а позже заD
ведующей отделом. Имеет награды и звание «Заслуженный
журналист Украины». До конца своих дней была литераD
турным редактором журнала «Паросток», редактировала
книги многих авторов. И всегда характерными для неё
проявлениями в жизни оставались трудолюбие, ответственD
ность, скромность, стремление и умение создавать в колD
лективе уважительное отношение друг к другу.

Никакие слова не в состоянии показать реальный обD
раз этой женщины — одаренного специалиста, доброго,
отзывчивого Человека, верного друга, любящей и очень
любимой нежной, заботливой жены, дочери, сестры, мамы
и бабушки. Хотя внуки никогда не называли её бабушкой,
для них она была — просто Тала, непререкаемый авторитет,
учитель, друг. Зять называл её Берегиней, муж — моё счастье.
Её спокойствие, объективность и любовь объединяли
родных и близких ей людей. Говорят, что, когда уходят
из жизни такие люди, беднеет Земля.

Скоротечна жизнь. Остается наша вечная благодарная
память о замечательной женщине — Тамиле Анатольевне
Захаровой.

Родные, друзья, коллеги
в глубокой печали
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весняний, синиця велика та голуба,
повзик, зеленяк, костогриз, шпак,
сойка, сорока, припутень, сизий
голуб, горлиці звичайна та кільчаста.
На деяких ставках гніздяться криD
жень та курочка водяна. З хижих
птахів постійно оселяються яструб
та канюк.

У лісах збереглися наземні моD
люскиDклаузиліди, які мають дуже
видовжену черепашку, тому можуть
пересуватися лише по вертикальним
субстратам, у даному випадку по
стовбурам дерев. Це говорить про
те, що територія сучасного Голосієва
в минулому була вкрита лісом. ПізD
ніше ліс вирубали, а лісові види тваD
рин мігрували у яри, острівні ліси.
За якийсь час ліс насадили знову,
про що й нагадує назва «Голосіїво»,
тобто ліс, посіяний на голому місці.
Дійову участь у насадженні лісу відD
ігравали монахи Голосіївської та
Китаївської пустиней.  На сьогодні
фауна безхребетних НПП «ГолосіївD
ський» є найбагатшою в околицях
Києва, адже включає представників
двох зоогеографічних зон — ЛісоD
степу та Полісся. Про багатство енD
томофауни говорить і кількість рідD
кісних та зникаючих видів. Тут мешD
кають 30 видів наземних молюсків
28 родів. На сьогодні відмічено 16
видів комах, які занесені до ЧервоD

ної книги України та інших прироD
доохоронних списків: 12 видів
з Червоної книги України, 8 видів
з Європейського Червоного списку,
5 видів з Бернської конвенції та 4 виD
ди є рідкісними для Києва та області.
Серед них жукDолень, вусач мускусD
ний, махаон, стрічкарка блакитна.
Багато тут археологічних пам’яток,
починаючи з періоду неоліту й до
давньоруських часів: стоянка епохи
мезоліту, поселення трипільців та
скіфів. У водах ставків віддзеркалюD
ються золотоверхий СвятоDПокровD
ський та Китаївський монастирі,
знаходяться печерні лабіринти. По
території парку проходили лінії
оборони Києва 1941 року. В 1972 роD
ці на одному з пагорбів Голосієва
встановлено пам’ятний знак, а у
1979 році збудовано меморіальний
комплекс в урочищі «Лісники». 

Щоб познайомити відвідувачів із
ландшафтами, цінними природниD
ми та культурними об’єктами, співD
робітниками парку розроблені екоD
логічні стежки, по деяким із них вже
проходять екскурсанти. В цьому
номері ми надамо інформацію про
одну з них, яка веде відвідувачів
уздовж Дідорівського водотоку, а
надалі познайомимо й з іншими
стежками Національного природноD
го парку «Голосіївський». 1111

грабові, менше дубові. ХарактерниD
ми для них є значна участь інших
порід — липи серцелистої, різних
видів кленів, черешні. Своєрідність
їм надають інтродуценти: бук лісоD
вий, модрина європейська, акація
біла, гледичія колюча, бархат амурD
ський, дуб червоний тощо. ЗаплавD
ні діброви представлені в урочищі
Бичок. Значну площу займають сосD
нові ліси на терасі Дніпра. ХаракD
терною для парку є водна та приD
бережноDводна рослинність, зустріD
чаються лучні та болотні ділянки. 

У складі рослинного покриву
9 рослинних угруповань, які занеD
сені до Зеленої книги України. НайD
більші на Київщині ділянки мішаD
них дубових лісів з домінантом
трав’яного покриву червонокнижD
ним видом — цибулею ведмежою
розташовані в північній частині заD
повідного урочища «Лісники». Серед
водних ценозів — угрупування лаD
таття білого та сніжноDбілого, глеD
чиків жовтих, водяного горіха плаD
ваючого, сальвінії плаваючої та інD
ших, які охороняються державою та
занесені до Зеленої книги України.

Багата й різноманітна флора
парку. Тут зростають 6 видів рослин,
які охороняються на міжнародноD
му рівні. Це козельці українські,
водяний горіх плаваючий, сальвінія
плаваюча, сон широколистий, зміD
єголовник Рюйша, юринея волошD
ковидна. 24 види рослин занесені
до Червоної книги України. Серед
них гронянка віргінська, осока заD
тінкова, зозулинець болотний, вовD
чі ягоди пахучі, лілія лісова, зозулині
сльози яйцевидні тощо. Відмічено

19 видів рослин, які охороняються
у місті Києві та його зеленій зоні:
проліска дволиста, ряст порожнисD
тий, латаття біле та сніжноDбіле,
плаун булавовидний, ялівець звичайD
ний та інші.

Тваринний світ парку на різних
його ділянках суттєво відрізняється.
Видовий склад населення соснових
лісів заказника «Лісники» не дуже
багатий. Проте тут зустрічаються
вовчки лісовий та ліщиновий, миD
шівка лісова, щеврик лісовий; жайD
воронок лісовий, дрімлюга, ящірка
зелена. У заплаві р. Віти та озері ШаD
парня знаходять притулок багато
вологолюбних та приводних видів
тварин. Серед них жаба ставкова,
різні види качок та мартинів, лебідьD
шипун, лелека білий, деркач, вальдD
шнеп, синиця вусата, бобер річкоD
вий, свиня дика, видра річкова та
горностай, два останні види занеD
сені в Червону книгу України. До
найбільш типових ссавців ГолосіївD
ського лісу можна віднести крота
звичайного, їжака звичайного, буD
розубку звичайну, кутору звичайну,
куницю кам’яну, білку, зайця, козуD
лю європейську. 

У Голосіївському лісі можна поD
чути спів зяблика, побачити вівчаD
рика жовтобрового та мухоловкуD
білошийку. Це фонові види, а звиD
чайними тут є великий строкатий
дятел, вільшанка, дрозди чорний,
співочий та чикотень, славка чорD
н о г о л о в а ,
вівчарик
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Золотоверхий храм СвятоDПоD
кровської Голосіївської пустині (8)
височіє над Дідорівською долиною.
Історія монастиря починається з
1617 року. Підходимо до пустині по
дамбі між озерами Гнилим та СпорD
тивним. Маршрут № 2 веде нас поD
під стінами монастиря (11). МожD
на відвідати комплекс ГолосіївськоD
го монастиря та ознайомитися із
його історією. Потім асфальтоваD
ною дорогою піднімаємося угору
та виходимо до зупинки маршрутD
ного таксі № 212 біля корпусу НаD
ціонального університету біоресурD

сів і природокористування УкраїD
ни (12). 

Дорога маршруту №1 продовD
жує знайомити з Дідорівкою. Вона
веде нас по долині вздовж водотоD
ку, спочатку вздовж стін монастиD
ря (9), а потім духмяною лукою до
озера, яке й дало назву цій місцеD
вості (10). Дорогою можна побачиD
ти заліснений Дідорівський вододіл.
Від озера Дідорівки вулицею ГенеD
рала Родимцева виходимо до маршD
рутного таксі №212. 

ФОТО: ОЛЕКСАНДР БАЙДАШНИКОВ 1133

маршрут № 1

маршрут № 2

1 місце зупинки

У М О В Н І  П О З Н АЧ Е Н Н Я

І озеро Дідорівка
ІІ озеро Спортивне
ІІІ озеро Гниле
ІV озеро Мітькіне

V СвятоDПокровська Голосіївська
пустинь

VI Національний університет біоресурсів
і природокористування України

Екологічна стежка
«Голосіївські схили 
біля Дідорівських ставків»
Стежка знаходиться в одному з
мальовничих, збережених у приD
родному стані урочищ — ГолосіївD
ському лісі. Мандруючи стежкою,
можна побачити схили пагорбів із
різноманітним рослинним і тваринD
ним світом, кремезні вікові дуби,
Дідорівський водотік із каскадом
ставків, «Святе джерело» та монастир
«СвятоDПокровська Голосіївська пуD
стинь». Розроблено два маршрути —
№1 та №2 (див. схему). Перші вісім
оглядових точок є спільними для
обох маршрутів. 

Починається стежка від вул. БлаD
китного, біля гуртожитку №8 НаціоD
нального університету біоресурсів
і природокористування України
(їхати маршрутним таксі №212 від
станції метро «Либідська»). Група віD
двідувачів збирається біля аншлагу.
Тут відбувається знайомство з парD
ком в цілому та особливостями
маршруту, по якому відбудеться поD
дорож (1). Спочатку ви поринаєте
під шати Голосіївського лісу. Серед
дерев переважають граб і дуб звиD
чайний (2). Далі потрапляємо в куD
точок, де зростають дерева буD
ка лісового. Це насадженD
ня, адже природно бук
зростає в УкраїнсьD
ких Карпатах. Але
дерева добре у нас
прижилися й виD
росли справжніD
ми велетнями. 

Стрімкий схил
веде нас углиб ліD
су (3). Тут, далеко
від шуму вулиць міD
с т а ,  п р о х о д и т ь
справжнє спілкування

з природою. Не поспішайте покиD
нути мальовничу ділянку, послуD
хайте спів пташок. Біля підніжжя
схилу стоять дубиDвелетні. Окремі
дерева досягають висоти 25D30 меD
трів, а у діаметрі — до двох метрів
(4). Вік деяких із них не менше 500
років. Багато подій бачили вони на
своєму віку. Історія засвідчує, що під
ними любив гуляти засновник ГоD
лосіївської пустині Петро Могила.

Далі стежка спускається в ДідоD
рівську долину та підводить нас до
Митькиного озера. Під схилом б’ють
чисті джерела (5). Тут є обладнана
купіль. Біля неї завжди людно, адже
вода купелі оздоровлює. Ви можеD
те умитись та напитись цілющої
джерельної води.

Митькине озеро приваблює баD
гатьох відпочиваючих (6). Широке
плесо озера, високі верби над стаD
вом, а вдалечині золоті куполи моD
настиря, створюють неповторний
пейзаж.

Відпочивши, мандруємо до інD
ших ставків. Через дамбу від МитькиD
ного озера розташоване озеро Гниле
(7). По боках воно заросле та більш
мілководне, ніж попереднє. Хоча
озеро менш привабливе для людей,
але для тваринного світу — це справD

жній рай. У заростях рогозу можD
на побачити чаплю сіру, на

воді — різноманітних
водоплавних птахів.

Чатують на прибеD
режній рослинноD
сті та літають над
водою бабки. У
прибережній смуD
зі знайшов собі
притулок водяний
горіх плаваючий,

що занесений до
Червоної книги УкD

раїни.1122
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У лісі, на широкій галявині, неподалік від хатинки лісника росла маленька
Ялинка. Дерева не могли намилуватися її красою. Стояла вона одна на
галявині, але зовсім не сумувала.

Одного разу влітку на галявину прилетіла Сорока, сіла на вершечок
Ялинки і почала гойдатися.

— Будь ласка, не гойдайся на мені,D чемно попросила Ялинка.— Ти
можеш зламати мій вершечок!

— А навіщо він тобі? — фиркнувши, запитала Сорока.— Все одно тебе
скоро зрубають під Новий рік.

— Хто мене зрубає? Навіщо? — злякано запитала Ялинка.
— А кому ти сподобаєшся, той і зрубає! — відповіла Сорока.— Хіба ти

не чула, що під Новий рік приходять люди в ліс за такими, як ти! А ти,
на жаль, ростеш на видноті!

— Але я на цьому місці росту не перший рік, і мене ніхто не чіпав! —
заперечила Ялинка.

— Ну, то ще зачепить хтось,— відповіла Сорока і полетіла геть.
У хвилюванні прожила Ялинка літо й осінь, а коли випав перший сніг,

її ще дужче пройняв страх, адже вона не могла ні сховатися, ні втекти. 
У грудні випало багато снігу. І маленьку Ялинку засипало мало не до

верху.
— Це дуже добре! — вирішила Ялинка.— Тепер мене ніхто не помітить!
І ось настав останній день року. «Тільки б пережити його!» — думала

сумна Ялинка і раптом побачила, що до неї наближається чоловік. Він
був лісником. Підійшовши, він схопив Ялинку за вершечок і сильно труD
сонув її. Білий лапатий сніг упав із зелених гілок.

— Я правильно зробив, що вибрав тебе! — весело сказав чоловік і посміхD
нувся. Лісник не помітив, що при цих словах Ялинка знепритомніла.

Коли вона прийшла до тями, то нічого не зрозуміла: вона була жива
і стояла на тому самому місці. Тільки на її вітах висіли кульки, вся вона
була обвішана тонкими срібними і золотими нитками. А на її вершечку
яскравіла зірка. Вранці, у перший день Нового року, з хатинки лісника
вийшли діти. Вони стали на лижі і попрямували до новорічної Ялинки.
Коли вони до неї підійшли, хлопчик сказав дівчинці:

— Тепер це буде наша новорічна Ялинка! Ми завжди прикрашатимемо її. 
Ця пригода сталася з Ялинкою багато років тому. Ялинка давно вже

виросла. І завжди в переддень Нового року вона згадує своє дитинство.
Ірина КУРИЛО,

учениця 7�В класу СЗШ № 280, м. Київ 1144



кілька кімнатних рослин і створиD
ти на підвіконні маленький садок.

Залежно від розмірів кімнати та
ваших бажань можна створити міD
нікомпозицію з кімнатних квітів, так
би мовити, настільну композицію,
або у великому контейнері з достатD
ньо великих рослин — напільну
композицію. 

Маленькі настільні фітокомпозиD
ції створюються в керамічних чи
пластикових плошках, можна також
вирощувати фітокомпозиції в декоD
ративних мисках, макітрах, які приD
падають пилом на вашій кухні. А так
вони отримають друге життя і ствоD
рять на підвіконні кухні маленький
садочок, як згадку про літо.

Рослини для фітокомпозицій
підбирають з врахуванням їх біолоD
гічних властивостей: їх відношенD
ня до освітленості, зволоженості та
температури повітря. Адже якщо, наD
приклад, в одну ємність висадити воD
логолюбну рослину та посухостійD
ку то важко буде підібрати правильD
ний полив, адже те, що добре одній
рослині, буде надлишком чи недоD
стачею для другої рослини. 

Кожна композиція, звичайно ж,
відображує смак та індивідуальність
автора. Але є певні правила ствоD
рення фітокомпозиції, які позбавD
лять вас невдалих спроб та помиD
лок. Для маленької композиції підD
б и р а ю т ь  п о в і л ь н о р о с т у ч і ,  з
невеликою кореневою системою
рослини, краще відколи серед них
є, пряморостучі, полеглі, звисаючі
та ґрунтопокривні рослини.

Композиція в своєму складі поD
винна мати основну рослину, росD
лину — акцент та допоміжні види.
Основою фітокомпозиції є довгоD
вічна, красива, стійка рослина. РосD
линаDакцент — це красивоквітуча чи
ефектна декоративноDлистяна росD

лина з контрастно забарвленим чи
ажурним листям, яка привертає до
себе увагу. Потім композиція доповD
нюється допоміжними рослинами,
які, як правило, менші за розміраD
ми та не такі ефектні, тут якраз гарD
но підійдуть ґрунтопокривні рослиD
ни.

При створенні фітокомпозиції
слід враховувати висоту рослин,
найвищі рослини висаджуються по
центру, рослинуDакцент близько до
середини і найнижчі та непоказні
рослини близько до краю. НайчаD
стіше фітокомпозицію створюють
з 3—5 різних видів рослин. 

І не забудьте додати декору до
композиції, слід прикрасити грунт
між рослинами камінчиками, декоD
ративним стеклярусом, ракушками,
маленькими керамічними фігуркаD
ми тваринок. Не говорячи вже про
те, що плошку для фітокомпозиції
можна прикрасити на будьDякий
смак. Тут величезне поле для вашої
діяльності, але слід пам’ятати, що в
центрі уваги має бути сама фіD
токомпозиція, а не на посуд для неї.

Як же доглядати за створеним ваD
ми садком у плошці? Поливати фіD
токомпозицію слід рідше, ніж проD
сто окрему рослину в горщику. Не
слід зловживати підживленням роD
слин, щоб не викликати їх інтенсивD
ний ріст, бо це порушить пропорD
ції. А також слід час від часу поверD
тати їх на підвіконні, щоб рослини
не витягувалися через односторонD
нє освітлення.

При правильному підборі роD
слин та правильному догляді за фіD
токомпозицією вона на довгий час
прикрасить ваше підвіконня чи кімD
нату. 

Любов ШТУРМАК,
зав. відділом квітникарства
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Коли настає осінньоDзимова пора і
ми все більше часу проводимо в кімD
наті, нам так не вистачає робіт в саD
ду. І коли з настанням холодів ми
заносимо в будинок наших улюD
бленців — кімнатних рослин, які

проводили «літні канікули» в саду,
ми помічаємо, що місця на підвіD
конні вже недостатньо. В таких виD
падках можна створити такі групоD
ві посадки, як фітокомпозиції, де в
одній посудині можна зібрати деD
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дезінфікуючу, протимікробну і проD
тизапальну дію. Настої і відвари
шишкоягід ялівцю підвищують апеD
тит, поліпшують травлення. Відвар
використовують для приготування
ванн і компресів, що застосовуються
при ревматичному і подагричному
ураженні суглобів.

Варто нагадати, що є й інший яліD
вець — козацький (Juniperus sabina),
плоди якого отруйні! Це чагарник,
висотою до 1,5 м, що стелеться над
землею. Його лускаті хвоїнки розD
ташовані попарно, а овальні плоD
ди буроDчорного кольору. Не варто
збирати й плоди ялівцю сибірськоD
го (Juniperus sibirica), що зустрічаєD
ться в сибірській тайзі та субальD
пійській смузі Карпат; ялівцю черD
воного (J. oxycedrus L.), ялівцю
низькорослого (J. depressa Stek.),
ялівцю смердючого (J. foetidissama
Willd), ялівцю високого (J. excelsa
M.B.) що зустрічаються в Криму.

Приготування настою (чаю):
столову ложку плодів заварюють
200 мл (склянкою) окропу, настоюD
ють 30 хвилин, проціджують. ПрийD
мають по столовій ложці 3—4 рази
на день як сечогінний засіб. 

Приготування відвару: столову
ложку плодів заливають 200 мл
(склянкою) холодної води, настоюD
ють 1 годину, доводять до кипіння,
настоюють ще 10 хв. Приймають по
столовій ложці 3 рази на день. 

Ялівець здавна використовується
в косметиці багатьох країн світу.
З його допомогою зміцнювали воD
лосся. Нині з відваром гілок ялівцю

в домашніх умовах готують ванну, дуD
же корисну людям, що страждають
дерматитами, схильністю до алергії
і герпесу. Для цього подрібнені гілочD
ки чагарнику (200—300 г) заливають
холодною водою, настоюють 2 год.,
кип’ятять на слабкому вогні 20 хв.,
проціджують у ванну (36—37 °С).
Приймають ванну перед сном. Курс
лікування 10—12 процедур через
день. 

При рожевих і юнацьких вуграх,
лупі, випадінні волосся, лихоманці
на губах гарну лікувальну дію дає
лосьйон з ягід ялівцю: 4 столові
ложки ягід, попередньо подрібнених
в кавомолці, заливають склянкою
окропу, настоюють 1 год., проціджуD
ють. Змішують зі столовою ложкою
гліцерину і 100 мл 70% етилового
спирту. Протирають шкіру 1—2 рази
на день протягом 3—4 тижнів. 

Тонізуючу, полівітамінну і проD
тимікробну дію має ялівцева маска:
столову ложку сушених зрілих плоD
дів подрібнюють до однорідного поD
рошку, заливають 200 мл окропу,
кип’ятять на слабкому вогні 5 хв. під
кришкою, настоюють 30 хв., проціD
джують; 40 мл змішують зі столовою
ложкою крохмалю і наносять на
шкіру обличчя і шиї на 20 хв. ОбпоD
ліскують шкіру теплою водою. 

При наявності або схильності до
герпесу на губах (лихоманці) рекоD
мендується екстракт ягід ялівцю:
2 столові ложки ягід подрібнюють
в кавомолці, заливають за рівнем поD
рошку горілкою, настоюють 2 тижD
ні. При необхідності користуються
2—3 рази на день.

Препарати ялівцю протипокаD
зані при гострому запаленні нирок,
нефритах, нефрозонефритах; їх
тривале застосування викликає подD
разнення ниркової тканини.

У харчуванні вживають плоди 1199

Перша згадка про лікувальні властиD
вості ялівцю звичайного (Juniperus
communis L.) датується першим стоD
літтям нашої ери, ще стародавні
римляни та єгиптяни використовуD
вали його для захисту від найстрашD
ніших епідемій холери, чуми, туберD
кульозу. Смолисті та ароматичні
речовини ялівцю знищують хвороD
ботворні мікроби в довкіллі та в орD
ганізмі людини. За кількістю бактеD
рицидних ефірних речовин ялівець
посідає перше місце серед решти деD
рев. Літнього дня один гектар ялівD
цевого лісу «видихає» понад 30 кг фіD
тонцидної ефірної олії.

Ялівець звичайний (Juniperus
communis L.) дводомний вічнозелеD
ний хвойний чагарник (висотою до
2—3 м) або невелике дерево (висоD
тою до 12 м) сімейства кипарисоD
вих. Кущові форми багатостовбурD
ні, округлі; деревні одностовбурові,
конусоподібні з товщиною стовбура
10—12 см. Гілки звисаючі або приD
тиснуті до стовбура. Молоді пагони
червонуватоDбурі, тригранні. Стара
кора сірого кольору, лущиться. ХвоїнD
ки ялівця — це видозмінені листочD
ки, вони короткі, голчасті, розташоD
вані по три штуки. ЧорноDсині з сиD
зуватим нальотом кулясті плоди

діаметром 7—9 мм у вигляді ягід
складаються із зрослого лушпиння,
як шишки хвойних дерев, тому маD
ють назву — шишкоягоди. Зростає
ялівець звичайний в підліску хвойD
них і змішаних лісів на помірно воD
логих ґрунтах, утворюючи зарості
на лісосіках і узліссях, рідше — по
берегах річок, на мохових болотах,
сухих горбах і по лісистих гірських
схилах. Зустрічається на Поліссі,
Закарпатті, Прикарпатті і дуже рідко
в Лісостепу. Іноді утворює розріджені
зарості на десятках і навіть сотнях
гектарів (Львівська, ІваноDФранківD
ська, Волинська області). 

У шишкоягодах ялівцю міститьD
ся до 40% виноградного цукру, 2,6%
органічних кислот (яблучна, оцтова,
мурашина), барвні речовини, до 2%
ефірної олії, смоли — до 10%, віск,
мікроелементи (марганець, залізо,
мідь, алюміній); у хвої — до 266 мг
(0,3%) вітаміну С, у корі — до 8% дуD
бильних речовин.

Плоди ялівцю — старий лікувальD
ний засіб, що застосовується в наD
родній медицині і прийнятий в меD
дичній практиці для прийому всеD
редину і зовнішнього застосування
у вигляді компресів, настоянок, відD
варів і екстрактів. Має сечогінну,
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ПІВНІЧНИЙ КИПАРИС,
або ЯЛІВЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ
(Juniperus communis L.)



«Я на початку»
11. Дерево родини Кленових.
12. Дерево родини Оливкових. В УкD

раїні культивують як декоративD
ні дерева в садах і парках.

13. Рід рослин родини Соснових.
14. Хвойне дерево родини

Соснових.
15. Багаторічна трав’яниста рослиD

на родини Зонтичних. Молоді
листочки вживають як салат.

16. Основна злакова рослина в пиD
воварному виробництві.

17. Плодове дерево.
18. Багаторічна трав’яниста рослиD

на родини Рутових.
19. Кущ. Вирощують для закріпленD

ня пісків, створення живоплотів.
10. Сорт сливи.
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ялівцю як прянощі. Їх використоD
вують для надання приємного смаку
дичині, квасу, пиву, морсу, прохолоD
джуючим газованим напоям, солінD
ням та маринадам. Селяни у госпоD
дарстві, як відомо, використовують
гілки ялівцю для пропарювання діD
жок перед солінням овочів. Ялівець
надає особливого смаку смаженому
м’ясу і стравам із домашньої птиці
й дичини. Для 1 кг м’яса достатньо
7—8 ягід. М’ясо, вимочене у відваD
рі плодів ялівцю, втрачає неприємD
ний присмак і набуває особливого
лісового аромату. Із стиглих плодів
добувають до 40—42% ялівцевого
цукру. Плоди ялівцю використовуD
ють для приготування сиропу, желе,
мармеладу, пряників, киселів, корD
жиків. 

Із хвої ялівцю отримують ефірну
олію, яка має дезінфікуючу, фітонD
цидну, протизапальну, знеболюючу
і дезодоруючу дію, сприяє регенеD
рації й швидкому загоєнню ран. Її
використовують при дерматозах
і інших запальних ураженням шкіD
ри. У косметології це масло рекоD
мендується як засіб догляду за жирD
ною шкірою, при висипі вугрів, для
омолодження і підвищення еластичD
ності шкіри. Для того, щоб понизиD
ти жирність шкіри голови необхідD
но додати декілька крапель олії до
шампуню або воду для ополіскуванD
ня. Олія ялівцю звичайного є одним
із найдієвіших засобів для очищенD
ня організму від шлаків і накопиD
чених токсинів. Вона нормалізує
артеріальний тиск, очищає стінки
судин, допомагає при шлункових
розладах, сприяє зниженню ваги
тіла.

Ефірну олію ялівцю можна виD
користовувати для інгаляцій, у разі
захворювання грипом, при бронхіD
ті, туберкульозі. Масаж з цією олією

стане хорошим засобом для лікуванD
ня артриту, артрозу, остеохондрозу.
Для розслаблення і зняття втоми
можна зробити ванну для ніг. ВиD
користання ефірної олії ялівцю в
аромалампі створює розслаблююD
чу і затишну атмосферу в будинку.
Олія не токсична але не рекоменD
дується її використання під час ваD
гітності і при захворюваннях нирок.

Ялівець має міцну смолисту деD
ревину, стійку проти загнивання та
шкідників. Відомо, що в шафах, виD
готовлених з ялівцю, панує особлиD
во приємний аромат, якого уникає
міль. Особливою популярністю коD
ристуються меблі із високого
ялівцю, який росте в Криму та в півD
нічній частині Західного ЗакавD
каззя. Налагодити промислове виD
робництво з нього практично неD
можливо, оскільки обробляти дерево
можна лише вручну, та й матеріал
цей досить рідкісний. Дерево живе
800—2000 років, проте трапляютьD
ся екземпляри, яким до 5000 років.
Обробляють лише гілки та стовбури,
які впали й довгий час пролежали
в тіні лісу. Свіжа деревина для виD
робництва меблів непридатна через
наявність великої кількості смоли.
В деревині, яка десятки років проD
лежала в горах, нема смоляних
ходів, тому вона не гниє, не старіє
і практично не дає усадку. 

Вироби з ялівцю — це спільне
творіння природи і людських рук.
Завдяки самому матеріалу виготовD
ляються вироби, унікальні за своїми
властивостями. Вони дарують
приємний аромат, впливають на
довкілля як антисептичний засіб,
піднімають настрій людини.

Ольга КАЗАРОВА,
методист НЕНЦ2200 ВІДПОВІДІ:1. Явір. 2.Ясен. 3.Ялиця. 4.Ялина. 5.Яглиця. 6.Ячмінь. 7.Яблуня.

8.Ясенець. 9.Ялівець. 10.Янтарна.
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поспіль на Українському Поліссі,
ми не зустрічали такої території, де
росичка круглолиста траплялась би
часто. Це пов’язано насамперед із
специфічністю її екотопів. Вид зросD
тає на сфагнових болотах. На УкD
раїнському Поліссі нині осушено
біля половини всіх боліт. Сфагнові
болота осушені в меншій мірі, ніж
евтрофні (низинні), але вони тепер
часто межують із осушеними болоD
тами. Внаслідок цього тут знижуєтьD
ся рівень ґрунтових вод. Хоча росичD
ка круглолиста є найменш вологоD
любною із всіх видів цього роду,
вона мусить «рятуватись» із місць,
де обводнення зменшилось. Цьому
сприяє також потепління клімату, яке
все більше відчувається на Поліссі.
Тому нині цей вид нерідко зростає
не лише на мохових горбах, але й
на краях меліоративних каналів
при неінтенсивному осушенні.

Нині росичка круглолиста занеD
сена до списків регіонально рідкісD
них видів низки областей України.

Навіть у лісовій зоні слід звертати
більшу увагу на її охорону.
● Росичка середня, р. проміжна
(Drosera intermedia). Ареал виду розD
міщений навколо Атлантичного
океану в Європі та у Північній АмеD
риці, в горах Турції та Кавказу,
ізольовано на Кубі та на півночі ПівD
денної Америки. Однак, росичка
середня зайшла досить далеко вглиб
континентів — окремі частини її
ареалу досягай не лише ПрибалтиD
ки, але й Білорусі та України.

Поліський фрагмент ареалу роD
сички середньої охоплює Українське
та Білоруське Полісся та невелику
прилеглу територію Польщі. 

Цей вид є більш вологолюбним,
ніж росичка круглолиста — зростає
на зниженнях та мочажинах серед
сфагнових. Уникає ділянок з густим
травостоєм. Вона може бути охаракD
теризована як вологолюбний та тепD
лолюбний вид, мало конкурентноD
здатний. Білоруські вчені відмічають,
що росичка середня поширюється 2233

Тетяна АНДРІЄНКО
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професор.

Матеріал взято
з книги
«Комахоїдні рослини України»

Родина росичкових 
(Droseraceae)
В складі родини росичкових 5 родів,
які включають більше 100 видів.
У флорі України — 2 роди — альдD
рованда (Aldrovanda L.) та росичка
(Drosera L.). Росичкові — багаторічні
кореневищні болотні або водні траD
в’янисті рослини (дуже рідко — наD
півчагарники), які мають спеціальні
пристосування для уловлювання
комах. Листки у них чергові, прості,
цілісні, як правило, вкриті залозиD
стими волосками, чутливими щетинD
ками. Квіти у видів родини росичD
кових правильні (актиноморфні), зіD
брані у прості верхівкові суцвіття.
Зав’язь верхня, плід — коробочка.
У флорі України найбільшим в роD
дині є рід росичка (Drosera L.), який
включає три види і гібрид між двоD
ма видами.

Рід Росичка (Drosera L.). В євроD
пейських країнах росички є свого

роду символом комахоїдних рослин,
нерідко вони характеризуються в
шкільних підручниках. Відомо, що
верхній бік та краї кожного листка
вкриті волосками — щупами, що
мають червону залозисту голівку. її
оточує крапелька тягучого липкого
слизу. Саме ці, схожі на краплі роси,
крапельки, дали назву видам цього
роду. Ще Карл Лінней, засновник боD
танічної номенклатури, в своїй праD
ці «Філософія ботаніки», відзначав,
що назва роду Drosera (росичка) поD
ходить від слова «роса». Раніше вваD
жалось, що дрібні комахи гинуть в
слизу тому, що прилипають до ньоD
го. Проте, згодом вченим вдалося
виділити з соку росички речовини,
які мають на комах паралізуючу дію.
Слиз залозистих волосків містить
ферменти, які нагадують за складом
травний сік тварин. В слизу знайD
дена низка ферментів, а також поD
лісахариди, під дією яких за порівD
няно короткий час комахи розклаD
даються і потроху всмоктуються
залозками всередину рослини.

Оскільки здатність живитись тваD
ринною їжею виробилась у росиD
чок як своєрідне пристосування до
бідних субстратів, рослина отримує
із пійманих комах насамперед солі
натрію, калію, магнію, фосфору та
азоту. Коли ж на листок росички
впаде суха травинка або ще щось
неїстівне, волоскиDщупи тільки ледь
здригнуться і знову лишаться неруD
хомими.
● Росичка круглолиста (Drosera ro�
tundifolia L.). Ареал виду охоплює
всю Європу (в південній Європі
зрідка), північну частину Азії (весь
Сибір та північна частина Японії),
арктичну та помірну частину ПівD
нічної Америки. В Середній Європі
вид трапляється зрідка.

Працюючи більше 30 років
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Drosera rotundifolia L.



За своєю біологією альдрованда
пухирчаста є водним гідрофітом, енD
томофілом, для неї характерні зооD
хорія та гідрохорія. Поширюється
альдрованда вегетативно — фрагD
ментами та туріонами і дуже рідко —
насінням. Слабка репродуктивна
здатність виду обумовлена тим, що
оптимальна температура води для
її розвитку має складати 23—30°, при
17° ріст припиняється.

Ареал цього виду є типовим
диз’юнктивним ареалом. Вид наявD
ний в багатьох країнах Європи, наD
самперед, південної та центральної,
на Кавказі, в Середній та Східній Азії,
Африці та Австралії, по всьому ареаD
лу він трапляється спорадично. В УкD
раїні вид наявний переважно в доD
линах і заплавах великих річок —
Дніпра, Прип’яті і особливо — Дунаю.

* * *
Комахоїдні болотні рослини, в зв’язD
ку із складною біологією, неможна

пересаджувати на інше місце (скажіD
мо, на дослідну ділянку), а тим більD
ше викопувати і намагатися вироD
щувати в кімнатах. Деякі любителі,
особливо діти, нерідко чинять так
з наміром «підгодовувати» рослинки,
насамперед росички, дрібними коD
махами. При цьому рослинки в кімD
натах неодмінно гинуть і стають не
об’єктом досліджень, а короткотерD
міновою розвагою. Що стосується
водних видів комахоїдних рослин
(пухирників, альдрованди), таке
завдання взагалі дуже складне, осD
кільки більшу, точніше сказати, пеD
реважну частину свого життя вони
проводять у товщі води, «висовуючи»
над водою на короткий час лише
квіти. При цьому у деяких з цих виD
дів квітування є нерегулярним. Тому
проводити дослідження над ними
на ділянках водойм досить складно.
Саме це є основною причиною
недостатньої вивченості водних коD
махоїдних рослин. 
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насінням, яке розноситься водою і усD
пішно проростає лише за наявності
вологого оголеного ґрунту.

Популяції виду нечисельні. спосD
терігається їх скорочення і зменшенD
ня місцезнаходжень. В Литві, згідно
Червоної книги цієї країни, було віD
домо 6 місцезнаходжень виду, а ниD
ні існує лише 2 із них, в яких кільD
кість екземплярів не більше 100. ОсD
новною причиною зменшення
кількості місцезростань та особин
в них є осушення боліт (в тому числі
і часткове), що призводить до зниD
ження рівня ґрунтових вод. 
● Росичка довголиста (р. англійD
ська) (Drosera longifolia L. (Drosera
anglica Huds)). Росичка довголиста
(р. англійська) є північним циркумD
полярним видом, льодовиковим реD
ліктом, її ареал охоплює північну чаD
стину Євразії та Північної Америки.
В Україні вид знаходиться на півD
денній межі ареалу. Росичка довгоD
листа зростає переважно на Поліссі,
здебільшого Правобережному, рідше
на півночі Лісостепу. За гербарними
даними початку XX ст. вид зустрічавD
ся в околицях міст Києва та Харкова.
Сучасними зборами вони не підD
тверджуються.

Росичка довголиста найбільш
вологолюбна із всіх росичок УкраїD
ни. Вона обирає на сфагнових болоD
тах місця, близькі до обводнених

знижень. Зростає звичайно під негуD
стим ярусом осок. Поруч з нею
звичайно зростають інші вологоD
любні мешканці сфагнових боліт.
Навіть при незначному зниженні
рівня ґрунтових вод росичка довгоD
листа «випадає» з травостою. Тому
значна кількість відомих її місцезнаD
ходжень, насамперед, у ПридніпроD
в’ї, нині вже не існує. Така ж ситуація
в інших країнах, де зростає вид.
В Чехії та Словаччині кількість втраD
чених місцезнаходжень значно пеD
ревищує кількість тих, що зберегD
лися. У Франції, де у флорі наявні
всі види росички, що зростають в
Україні, найбільш рідкісним з них
видом є росичка довголиста.

В Україні росичка довголиста
охороняється в основному на приD
родноDзаповідних територіях ЗаD
хідного Полісся.

● Альдрована пухирчаста (Aldro�
vanda vesiculosa). В родині росичD
кових єдиною водною комахоїдною
рослиною є альдрованда пухирчасD
та. Рослина отримала свою назву на
честь італійського ботаніка Увіссе
Альдрованді. Альдрованда — це баD
гаторічна водна трав’яниста рослиD
на без коріння, із ниткоподібним,
мало галузистим стеблом довжиною
5—10 см. 
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Aldrovanda vesiculosa

Drosera rotundifolia L.



нення в світовій науці, що відкриваD
ло широкі можливості для практики.

У тому ж році сільськогосподарD
ський науковий комітет обрав
М. І. Вавілова завідуючим відділом
прикладної ботаніки і селекції в ПетD
рограді і майже зі всіма його учнями
він переїхав у Петроград і почав веD
личезну наукову роботу на новому
місці. В 1921 році М. І. Вавілова раD
зом із А. А. Ячевським відрядили в
Америку на Міжнародний конгрес
по сільському господарству, де він
доповів про свої досягнення в пиD
танні відкриття гомологічних рядів.
Це було сприйнято серйозно і визD
нано світовою наукою. Здійснено
ним поїздки в Канаду, США, Англію,
Францію, Бельгію, Голландію, ШвеD
цію. Це дало можливість встановиD
ти тісні контакти з ученими багатьох
країн: науковими лабораторіями і
селекційними станціями, домовиD
тись про закупку сортового посівD
ного матеріалу, наукового обладнанD
ня, книг та інше. Після повернення
з Америки М. І. Вавілов був обраний
директором Державного інституту
дослідної агрономії і в цьому ж роD
ці його обрано членомDкореспонD
дентом Академії наук колишнього
Союзу.

М. І. Вавілов є одним із органіD
заторів в 1923 р. першої ВсесоюзD
ної виставки в м. Москві. В 1926 році
М. І. Вавілов видав книгу «Центри
походження культурних рослин»,
за яку одержав Державну премію. В
1929 М. І. Вавілова обрано дійсним
членом Академії наук Союзу і одноD
часно академіком Академії наук
УРСР, в цьому ж році він став презиD
дентом Всесоюзної академії сільD
ськогосподарських наук (ВАСГНІЛ).
В 1930 році М. І. Вавілов обирається
директором Всесоюзного інституту
рослинництва. 

Свою кипучу енергію М. І. Вавілов
спрямовував на організацію систеD
ми наукових інститутів с/г профіD
лю. В цей час було організовано інD
ститути садівництва, овочівництва,
кукурудзи, олійних культур та ін.

В 1930 році академік М. І. ВавіD
лова обрано директором Інституту
генетики Академії наук СРСР. Він
обіймав цю посаду до кінця днів своD
го життя.

Цікаво знати, що академік М. І. ВаD
вілов володів майже всіма євроD
пейськими мовами і того ж вимагав
від своїх підлеглих.

М. І. Вавілов підготовив і видав
наукові праці — «Теоретичні основи
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ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ
МИКОЛА ІВАНОВИЧ
ВАВІЛОВ
А чи знаєте ви, дорогі друзі, що МиD
кола Іванович Вавілов — один із знаD
них мандрівників, який відкрив ноD
вий світ рослин. Народився Вавілов
в 1887 році в м. Москві, навчався в
комерційному училищі, але в той же
час мріяв стати біологом.

В 1906 році М. І. Вавілов вступив
на навчання в Московський с/г інD
ститут (колишню Петровську, а нині
Тіміразівську академію) і вже в стуD
дентські роки за нього боролися
майже всі кафедри академії — в ньоD
го було широке коло інтересів в різD
них галузях біологічної науки, агD
рономії, географії, хімії і зрештою
величезна енергія і працелюбність.

Будучи студентом, М. І. Вавілов
брав активну участь в дослідницькій

роботі в гуртку любителів природоD
знавства.

В 1908 році брав участь в студентD
ській експедиції на Кавказ. А влітку
1910 року проходив довготривалу
агрономічну практику в нас на УкD
раїні на Полтавській дослідній станD
ції, і, як сам опісля визнав, що отD
римав для себе великий імпульс для
подальшої роботи. Після закінчення
інституту проходив практику на каD
федрі землеробства, очолюваній
Д. І. Прянішніковим. На селекційD
ній станції інституту під керівницD
твом прекрасного селекціонера
Д. Л. Рудзинського проводив різні
дослідження з імунітету культурних
рослин до паразитичних грибів.

У 1911—1912 роках М. І. Вавілов
в м. Петербурзі пройшов велику
практику з прикладної ботаніки і сеD
лекції, мікології і фітопатології. У
1913 року він був у відряджені у АнгD
лії в генетичній лабораторії знамеD
нитого генетика В. Бедсона. Тут він
вивчав імунітет хлібних злаків, поD
тім декілька місяців працював у лаD
бораторії Кембріджського універсиD
тету, опісля у Франції та Німеччині
ознайомився з роботами з селекції
і насінництва.

Після повернення на батьківщиD
ну М. І. Вавілов продовжив досліD
дження з імунітету рослин, зібрав
величезну колекцію хлібних злаків
(650 сортів пшениці, 350 сортів
вівса та багато овочевих і бобових
культур).

У 1917 році М. І. Вавілов очолив
кафедру генетики і селекції СараD
товських вищих с/г курсів. На осD
нові своїх досліджень 1920 року
М. І. Вавілов сформулював «Закон
гомологічних рядів у спадковій мінD
ливості» і доповів на третьому ВсеD
російському з’їзді селекціонерів у
Саратові. Це було величезне досягD
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Ацтеки сеяли эту культуру вместе
с фасолью и тыквой в междурядьях
кукурузы ещё в VIII веке до н. э.
И сейчас томатильо очень популярD
ны в Мексике, Гватемале, Венесуэле,
Колумбии и других странах ЛатинD
ской Америки.

Ацтекское слово «tomatl» (тоD
матль) означает «толстый и кругD
лый». Культурная форма томатильо,
растения, известного нам как фиD
залис мексиканский, ацтеки назыD
вали «miltomatl» (милтоматль). А то,
что мы знаем как помидор, назыD
валось «xitomatl» (кситоматль). ИсD
панцы, завоевавшие Новый Свет
в XVI веке, сократили оба названия
до «томат», в результате чего полуD
чилась путаница. В XVII веке оба
растения попали в Европу. Путь к
столу европейцев оказался нелёгD
ким, но помидор прижился и полуD
чил имя «томат», а физалис широD
кого распространения не получил
и был забыт.

В СССР физалисом заинтересоD
вались после научной экспедиции
1926 года в Америку. Н. И. Вавилов
и его сотрудники привезли с собой
большую коллекцию растений сеD
мейства паслёновых, в том числе
и физалиса. Семена посеяли в разD
ных климатических зонах, на всех
опытных станциях Всесоюзного
института растениеводства. ВыясниD
лось, что физалис растет везде, но
лучше всего — на Украине и ДальD
нем Востоке. Уже в 1934 году под
физалис было занято 5000 га. ФиD
залис выращивали как техническую
культуру для производства органиD
ческой лимонной кислоты, для нужд
кондитерской и консервной промыD
шленности. Позже селекционеры
Грибовской овощной селекционной
опытной станции Всероссийского
института селекции и семеноводства

и Национального ботанического
сада им. Н. Н. Гришко НАН УкраиD
ны выводили сорта физалиса с улучD
шенными вкусовыми качествами.
В настоящее время на Украине фиD
залис в промышленных масштабах
не выращивается и встречается на
опытных станциях, в коллекциях
ботанических садов и на огородах
любителей редких растений.

Физалис относится к самому мноD
гочисленному роду (Physaleae) сеD
мейства паслёновых (Solanaceae).
Род физалис насчитывает до 110 виD
дов, 75 из которых произрастает
в Америке. В Европе в природе
встречается только физалис обыкD
новенный (Physalis alkekengi L.), изD
вестный также как китайский фоD
нарик. 

Отличительной особенностью
рода физалис является плодDягода,
заключённый в коробочку. Сразу
после отцветания чашечка растет заD
метно быстрее плода, чашелистики
срастаются и оболочка становится
похожа на китайский фонарик. Эта
особенность дала название роду
(??????? — греч. пузырь). Уже в I веке
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Аселекції рослин», «Керівництво по
апробації с/г культур» та інші, які
дістали світове визнання. М. І. ВавіD
лов був членом багатьох зарубіжних
академій та різних товариств. НауD
кові досягнення відзначені золотими
медалями і преміями зарубіжних
країн. Девізом життя М. І. Вавілова
було «Наше життя коротке — потрібD
но поспішати».

Понад 300 наукових праць підгоD
товлено і опубліковано М. І. ВавілоD
вим. Він працював по 16—18 годин
на добу. За своє життя разом з учеD
ними ним було зібрано понад 7 тис.
взірців насіння і колосків культурних
рослин, біля 1 тис. листків гербарію.
За це йому присуджено золоту меD
даль Пржевальського. В 1940 році
М. І. Вавілов очолив комплексну
експедицію по західних областях БіD
лорусії та України.

Всього починаючи з 1923 по
1940 рік ним було здійснено 180 ексD
педицій, 65 — у 40 зарубіжних краD
їн. Світова колекція Всесоюзного інD
ституту рослинництва в 1940 році
складала 250 тис. взірців, з них:
10 тис. кукурудзи, 36 тис. пшениці
і 23 тис. кормових культур.

М. І. Вавілов — видатний ботанік,
географ, генетик, знавець селекції
рослинництва, організатор сільськоD
господарської науки, навіки являєтьD
ся корифеєм науки всіх часів, його
ім’я стоїть поруч з іменами Карла
Ліннея, Чарльза Дарвіна та інших
знаменитих біологів.

Все життя М. І. Вавілова — це безD
завітне служіння Батьківщині, своєD
му народові. 

Л. П. МАНОРИК,
методист кафедри методики

позакласної та позашкільної
роботи НЕНЦ,

заслужений вчитель України



для связывания и выведения из орD
ганизма человека солей тяжёлых меD
таллов и радионуклидов. Ибн Сина
рекомендовал плоды физалиса
обыкновенного при бронхиальной
астме, воспалительных заболеваD
ниях верхних дыхательных путей,
желтухе, при лечении язв, заболеD
ваниях мочевыводящих путей. 

В Таджикистане кашицей из свеD
жей мякоти физалиса обыкновенноD
го, сваренной с молоком на медленD
ном огне, лечат детей, больных анD
гиной, ларингитом и стоматитом.
Больному ларингитом эту смесь даD
ют ежедневно 3—4 раза в день по
1—3 столовые ложки. По утверждеD
нию табибов*, через 4—5 дней, наD
ступает полное выздоровление. В наD
ше время в физалисе были обнаруD
жены витанолиды**, обладающие
противовоспалительным и обезбоD
ливающим действием. 

При ревматизме и подагре рекоD
мендуется съедать 5—8 плодов фиD
залиса в день. Мазь из плодов физаD
лиса обыкновенного употребляют
при ревматических и подагрических
болях, как противовоспалительное,
ранозаживляющее и восстанавлиD
вающее ткани средство. 
Способ приготовления мази: 
10 г измельченных плодов физалиса
и 40 г оливкового масла настаивать
20 дней, процедить. 

Чтобы избавиться от воскообразноD
го налёта, физалисы мексиканский
и перуанский перед употреблением
в пищу бланшируют 2—3 минуты. 

Из физалиса земляничного поD
лучаются сухофрукты похожие на
изюм. Неповреждённые плоды фиD
залиса земляничного в оболочке моD
гут храниться в сухом прохладном
месте 3—4 месяца. 

Физалис перуанский быстро порD
тится, поэтому его нужно сушить в
духовке (40—50 оС) при открытой
дверце. По вкусу подсушенный фиD
залис перуанский напоминает куD
рагу. 

Физалис можно разложить неD
большими порциями по пакетам и
подвергнуть глубокой заморозке.
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** Табиб — перс. врач, лекарь 
** Витанолиды — это группа стероидов
растительного происхождения, получив&
шая свое название от индийского расте&
ния Withania somnifera (L.) Dunal., сем. Пас&
леновые, хорошо известного в народной
медицине этой страны и используемого
в качестве седативного, снотворного и ан&
тисептического средства.

В 1968 г. израильскими учеными был вы&
делен первый витанолид (витаферин А),
и теперь известно несколько рядов соеди&
нений этого класса.

Витанолиды, как и все стероиды, яв&
ляются тетрациклическими углеводоро&
дами и обладают высокой биологической
активностью. В 1965 г. американские уче&
ные обнаружили противоопухолевый эф&
фект у экстракта из листьев Acshista ar&
borescens. Позднее было показано, что
Acshista arborescens содержит витаноли&
ды. Витанолид витаферин А, в ничтожно
малых дозах применённый в опытах на мы&
шах, подавил рост раковых клеток. Полное
исчезновение раковых клеток наблюдалось
у 80% мышей.

до н. э. римский врач, фармаколог
и натуралист Диоскорид описал
растение под названием физалис
в своём труде «О лекарственных веD
ществах» (лат. De materia medica)

Физалисы — одноD или многолетние
травянистые растения с одревеснеD
вающим у основания стеблем. 

Различают декоративный, овощD
ной и ягодный физалисы.

К декоративным формам отноD
сится физалис обыкновенный (Phy�
salis alkekengi var. Franshetii). Это
многолетнее растение с многочисD
ленными побегами и ветвящимся
корневищем. Коробочки, после созD
ревания плодов, меняют свой цвет
на жёлтый, оранжевый или красный
и высыхают. Чтобы получить сухоD
цвет для зимнего букета, надо среD
зать ветку до того как коробочки
начнут менять свой цвет и высушить
её в тёплом помещении. 

Овощные сорта происходят от
физалиса клейкоплодного или мекD
сиканского (Physalis ixocarpa). Это
сильноветвящиеся, прямостоячие
или раскидистые кусты, теневыносD
ливые и холодостойкие. Листья удлиD
ненноDяйцевидной формы, желтоваD
тые, зелёные, темноDзелёные и фиоD
летовые — в зависимости от сорта.
Цветки перекрёстноопыляющиеся.
Зрелые плоды массой 30—90 г имеD
ют окраску от жёлтого и оранжевого
до фиолетового. Они покрыты воскоD
вым налётом горьковатого вкуса. 

Южноамериканские виды физаD
лис опушенный, или земляничный
(Physalis pubescens) и физалис пеD
руанский (Physalis peruviana) дали
начало ягодным сортам. Эти формы
более требовательны к теплу и влаге,
чем физалис мексиканский. Цветки
самоопыляющиеся. Ягоды жёлтые,
сладкие или кислоDсладкие, массой

3—10 г. У земляничного
физалиса восковой налёт на ягодах
отсутствует. Плоды имеют ярко выD
раженный земляничный или ананаD
совый запах. 

Плоды физалиса содержат до 6%
углеводов (у земляничного физалиD
са — до 8,8%), 1,4% кислот, 0,9—2,5%
белков. Высокое содержание пектиD
на (3,68%) позволяет использовать
физалис не только для консервации,
но и для варки варенья, повидла,
джемов, мармелада и цукатов. ФиD
залис содержит лимонную (до 1,17%
сырого веса), яблочную, щавелевую,
янтарную, винную и другие органиD
ческие кислоты, а также дубильные
вещества, витамины B1, B2, B12, С, P,
РР, каротиноиды. 

Плоды физалиса имеют харакD
терный привкус и запах, обусловD
ленный наличием в них алкалоида*
физалина. Снижение содержания
физалина является одним из важD
ных направлений селекции физаD
лиса. К сортам с пониженным соD
держанием физалина относятся:
● овощные физалисы (Кондитер,
Королёк, Лихтарик);
● ягодные физалисы (Изюмный,
Сюрприз, Золотая россыпь, КудесD
ник, Колумб, Жаринка).

Высокое содержание пектина
позволяет использовать физалис
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* Алкалоиды — группа азотсодержащих
органических соединений природного про&
исхождения.



САЛЬСА 
Этот соус можно найти на каждом
обеденном столе в Мексике. КрасD
ную сальсу делают с помидорами,
а зелёную — с томатильо (физалиD
сом мексиканским). Сальсу подают
к закускам, жаренному на гриле
мясу, рыбе и курице. Мексиканцы
делают этот соус очень острым.
Согласно традиции, ингредиенты
для сальсы измельчают в каменной
ступке. Соус должен получится крупD
нозернистым. Если нет подходяD
щей ступки, можно воспользоватьD
ся мясорубкой. 

2 зубчика чеснока, 1 небольшая
репчатая луковица, 200 г физа�
лиса мексиканского, 1 спелый аво�
кадо, свежий перец чили по вкусу,
3—6 веточек кинзы, соль по вкусу.

Растереть чеснок с солью. КрупD
но порезать лук и авокадо. На
4 части порезать физалис. ИзмельD
чить остальные ингредиенты, соD
единить с чесноком. Соус можно
подать сразу или проварить и дать
остыть.

РАГУ ИЗ ФИЗАЛИСА
500 г физалиса, 200 г репчатого лу�
ка, 200 г моркови, 100 г белых ко�
реньев, зелень, 2 зубчика чеснока,
растительное масло, чёрный моло�
тый перец, молотый лавровый
лист, сахар, соль.

Физалис бланшировать, порезать
и тушить до мягкости. Мелко пореD
зать лук, морковь и белые коренья.
Обжарить на растительном масле до
мягкости. Чеснок и зелень мелко
порезать. Соединить физалис, лук,
морковь и белые коренья, чеснок и
зелень, заправить чёрным молотым
перцем, лавровым листом, сахаром
и солью. Тушить 15 минут. Перед поD
дачей охладить.

ПОВИДЛО"АССОРТИ
600 г рябины обыкновенной, 300 г
яблок (антоновка), 100 г физалиса,
1,5 стакана воды или яблочного со�
ка, 800 г сахара.

Собрать рябину после первых
заморозков. Бланшировать в подсоD
ленной воде. Бланшировать физаD
лис. Порезать яблоки. Соединить
в тазу рябину, яблоки и физалис, заD
лить соком или водой, варить на
среднем огне до мягкости. ПротеD
реть массу через дуршлаг. Засыпать
сахар и уварить до готовности. РазD
лить горячее повидло в подготовленD
ные банки. После остывания закрыть
полиэтиленовыми крышками.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ФИЗАЛИСА 
С ИМБИРЁМ
1 кг физалиса, 1 кг сахара, 20 г све�
жего имбиря, 200 мл воды.

Физалис бланшировать и накоD
лоть зубочисткой. Имбирь тонко наD
резать, залить водой и проварить
несколько минут. Порциями добаD
вить в воду сахар и сварить сироп.
В готовый сироп положить физаD
лис довести до кипения и снять
с огня. Через 8 часов поставить ваD
ренье на огонь, довести до кипения
и варить 15 минут. Снять с огня и
через 8 часов повторить снова. ВаD
рить физалис в несколько приёмов
до прозрачности. Разлить горячее
варенье в подготовленные банки.
После остывания закрыть полиэтиD
леновыми крышками.

ЦУКАТЫ ИЗ ФИЗАЛИСА
Готовое варенье вылить на сито, дать
сиропу стечь. Положить плоды на
противень и сушить в духовке при
35—40 оС. Высушенные плоды обD
сыпать сахарной пудрой и хранить
в плотно закрытых банках.

Елизавета ЯКУБЕНКО3322
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Зозулині черевички
Була в одного короля вередлива та
неслухняна дочка. Одного разу наD
казала вона усім своїм фрейлінам
та служницям швидше збиратися на
прогулянку в ліс. А ліс той, великий
і дрімучий, починався за стінами коD
ролівського замку, тож простувати
далеко не доводилося, й вирішила
Принцеса, що підуть усі пішки. 

Вийшли вони за стіни замку, а в
лісі так гарно: пташки у верховітті
співають, квіти цвітуть, струмочки
дзюркотять. Йшли вони, йшли і наD
трапили на дивовижну галявину, де
було повно червоних суниць. ПринD
цеса й фрейліни сіли на галявині
перепочити та поїсти, а служниць
відправили назад до замку, щоб приD
несли корзини, адже корзин зDпід їжі
було замало. 

Коли всі наїдки було з’їдено, а наD
пої випито, Принцеса наказала усім
збирати ягоди. Сама ж вона поклала
одну — другу до рота, й виявила, що
то дуже марудна робота — збирати
суниці.

— Я буду збирати квіти,— сказаD
ла Принцеса. 

Це заняття Принцесі завжди поD
добалося. Щоб дівчинка не згубиD
лася, зібралася йти із нею старша
фрейліна. Але Принцеса тупнула
ніжкою і наказала їй теж збирати
ягоди, а з квітами вона й сама упоD
рається. Що було робити фрейліні?
Адже всі знали яка Принцеса вперD
та. Зірвала Принцеса одну квітку,
другу. Потім на тому кінці галявиD
ни побачила гарніші квіти і пішла
до них. Йшла вона від квітки до квітD
ки, збирала букет. Коли став він веD
ликим та важким, озирнулася, щоб
віддати якійсь фрейліні чи служниці,

а їх поруч немає. Ліс стоїть мовчазD
ний, незнайомий. Моторошно стало
дівчинці одній серед великих дубів
та високих сосен. Ледве вона не заD
плакала.

Аж тут: «КуDку»,— хтось каже. МаD
буть фрейліна грається. Вирішила
принцеса не озиватися, а самій піD
дійти та фрейліну налякати. Пішла
на те «куDку», а воно вже далі чуєтьD
ся, побігла й туди, тільки фрейліна
вже в іншому місці дражниться. ТоD
ді закричала їй Принцеса:

— Досить гратися, я втомилася!
Виходь, візьми букет, і підемо доD
дому!

— КуDку,— озвалася фрейліна зDза
кущів. 

Коли ж вона скінчить те «куDку»
казати?! У Принцеси вже ніжки втоD
милися, адже звикла вона ходити по
килимах королівського замку, по рівD
них доріжках королівського парку,
а тут, лишенько, під ногами вже й
доріжки немає!

— Виходь, не грайся зі мною! Бо
я тебе посаджу до в’язниці,— закриD
чала Принцеса фрейліні.

— КуDку, куDку, куDку. 
Розплакалась Принцеса, адже буD

ла вона принцесою тільки у своєму
замку, а в дрімучому лісі відчула себе
беззахисною дівчинкою. Тут ще
Хтось почав листям шарудіти, через
кущі ломитися. Злякалася Принцеса
і побігла без дороги невідомо куди.

Повернулися служниці з корзиD
нами на галявину, й тільки тоді
фрейліни, що повзали від кущика
до кущика, збираючи ягоди, згадаD
ли про свою господиню.

— Ой, лишенько!— заволала старD
ша фрейліна.— Принцеса загубилася!
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Зозулині черевички



Начнём с малого — возьмите карD
тонный пакет изDпод молока, выD
режьте на его стенках большие
отверстия (только оставьте бортиD
ки, чтобы птичье угощение не сдуD
вало ветром), насыпьте в импровиD
зированную кормушку что придётD
ся D крупу или крошки, вчерашнюю
вермишель или всякие огрызочки
и объедочки, которые вы смели со
стола. Да, вот ещё совет: подвесьте
кормушку на верёвочку, привязанD
ную гдеDнибудь внутри квартиры и
спущенную в форточку,— тогда вы
сможете легко втащить ее на «доD
заправку» внутрь, не раскрывая окD
но и не впуская домой зиму.

И — радуйтесь! Ведь это преD
красная и чистая радость — птичий
щебет на подоконнике, свидетельD
ство того, что жизнь ещё не угасла
в созданном нами асфальтовоDбетонD
ноDстеклянном оформлении.

Кстати сказать, кормушка за окD
ном позволит вам увидеть, как в поD
следние годы воробьи приспособиD
лись к чисто городскому образу
жизни: раньше только синички поD
сещали кормушки, свободно болтаюD
щиеся на веревочках, воробьям же
такие акробатические этюды были
не под силу. Предпочитающие прочD
но стоять на ногах, они выбирали
основательные кормушки, а которых
есть где развернуться. Теперь же
пернатые горожане, хорошо усвоивD
шие принцип «не до жиру, быть бы

живу», научились отчаянно цеплятьD
ся замёрзшими лапками за бортик
молочного пакета и судорожно завD
тракать, обедать и ужинать в такой
неудобной и опасной позе.

Представляете, каждое утро вас
будет встречать сидящая на подоD
коннике замёрзшая нахохлившаяD
ся компания, с надеждой заглядыD
вающая в окно — дадут или не даD
дут? А потом пернатые нахлебнички
станут оживлённо перечирикиватьD
ся, наблюдая, как вы насыпаете угоD
щение, и толкаться за право схваD
тить самую заманчивую крошку. 

Зимой птицы гибнут отнюдь не
от холода, и не от холода спасаются
те, кто улетает в тёплые края. Самое
опасное для хрупкой птичьей жизни
зимой — голод. Сытая пичуга не заD
мёрзнет даже в самый лютый моD
роз — её греет «внутренний двигаD
тель»,  заправленный вашими крошD
ками. 

Пусть себе всякие аристократкиD
ласточки и стрижи улетают на куD
рорт и едят там разные экзотичеD
ские продукты. У нас остаётся наш
преданный воробей, страстный обоD
жатель рода человеческого и горяD
чий патриот. Ну разве его патриоD
тизм не стоит награды?!

Но, как же страдает моя кошка,
наблюдающая нахальных воробьев,
таких близких за неприступной
твердыней стекла!

Ярослава МЕЖЖЕРИНА
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РЕСТОРАН
ДЛЯ ВОРОБЬЯ

РЕСТОРАН
ДЛЯ ВОРОБЬЯ

Побігли усі фрейліни та служниці
шукати Принцесу. Вона ж йшла та
йшла, потім бігла, а потім знову
йшла. Хтось час від часу то за одD
ним кущем, то за другим казав: «КуD
ку, куDку!». 

Впала Принцеса на зелений киD
лим моху й гірко заплакала. Ніколи
вона не знайде свій замок, не побаD
чить татуся й матінку! Навіть фрейD
ліни, такі милі, згадалися їй. Хотіла
їх гукнути, та в хащах Щось як заD
тріщить, Хтось як завиє. ПідхопиD
лася дівчинка, кинулася манівцями,
бігла, впала, підвелася і знову бігла,
перечепилася через коріння, підхоD
пилася та побігла знову, вже не
зважаючи, що на ногах і черевичків
немає.

Черевички ті, гарні й вишукані,
які принцеси тільки й носять, підD
хопила Зозуля, яка «куDку» казала.
І полетіла вона з черевичками в гуD
щавину лісу до Чаклунки. А та саме
збиралася провідати родичку та
закривала двері. 

— КуDку, куDку, куDку, куDку!— скаD
зала Зозуля, що нашою мовою озD
начало: «Добрий день»! А потім скаD
зала ще: «КуDку, куDку, куDку, куDку, куD
ку»,— тобто попросила Чаклунку
зробити так, щоб черевички стали
їй по нозі. Чаклунці було ніколи, то
вона, аби відв’язалася настирна
пташка, що може сотню разів поD
вторювати оте своє «куDку», швиденьD
ко промовила якесь закляття, череD
вички зменшилися та прийшлися
якраз на лапки зозулі. Пташка так
зраділа, що відразу відлетіла, навіть
не подякувавши Чаклунці.

Принцеса, продираючись крізь
хащі, поколола свої білі ніжки, заD
била коліно, роздряпала лице гіллям,
розірвала плаття, але кінець кінцем
вийшла на дорогу, а по дорозі, на
її щастя, їхав Головний лісничий.

Побачив він Принцесу, посадив її
на свого коня й відвіз до замку. Поки
Королева заспокоювала свою донечD
ку, Король відрядив охоронців до ліD
су, щоб вони знайшли усіх фрейлін
та служниць і привезли корзини із
ягодами.

Радо зустріла своїх фрейлін ПринD
цеса. Вона вибачилася перед старD
шою фрейліною та пішла вечеряти,
адже в лісі дуже зголодніла. А в чоD
му ж пішла принцеса вечеряти, адже
свої черевички вона загубила в ліD
сі? Та тих черевичків у неї було не
перелічити: одні для прийомів, інші
для танців, ще для прогулянок, а ще
з бантиком, із пряжечкою, з троянD
дочками. Тож вона не переймалася,
одягнула іншу пару та й пішла.

А Зозуля недовго черевичками тіD
шилася. На ніч вона зняла їх та поD
чепила на якусь бадилинку, а сама
вклалася спати. Чаклунка ж, коли доD
дому повернулася після гостювання,
згадала, що Зозуля їй так і не подяD
кувала за чаклування. Вона роздраD
товано щось пробубніла. І коли
вранці Зозуля хотіла черевички взуD
ти, виявилося, що то вже зовсім не
черевички, а квітки, схожі на череD
вички Принцеси, висять на зеленоD
му стебельці. Заплакала зозуля, хотіD
ла знову до чаклунки летіти, та згаD
дала, що забула подякувати їй за
послугу. 

Там, де сльози зозулі на землю
впали, теж квіти виросли — це чакD
лунка нагадала пташці про ввічлиD
вість. З того часу ростуть і квітують
у нашому лісі дві орхідеї. НазиваD
ють їх люди Зозулині черевички та
Зозулині сльози.

Зоя БЕРЕСТ3388



повітря. Човен плив в тім тумані, наD
че й не торкався поверхні води. Все
було занурене в тишу і сон, виникаD
ло відчуття зачарованості.

Не хотілося втрачати таке відчутD
тя, та слід було пильнувати інше —
осьDось мали з’явитися качки, які пеD
ред сходом сонця прямували до
місць, де вони трималися протягом
світлої частини доби. Шум крил
першої зграї качок був дуже тихий.
Зграя виявилася невеликою і проD
летіла далеченько від нас. В місячD
ному світлі силуєти птахів були
невиразні, майже невловимі. 

З’явилася ще одна зграя качок. ЛеD
тячи низько, вони намагалися триD
матися середини річки. Ми заздалеD
гідь виплили на стрімнину, і свист
дужих крил пролунав у нас над гоD
ловою. У світанкових сутінках птаD
хи за розмірами нагадували гусей,
хоча, без сумніву, це були крижні.

Східна частина обрію все більше,
все інтенсивніше стала охоплюваD
тися світанковою зорею. Ми продовD
жували веслувати до берега і мало
не наштовхнулися на корч, який
плавав на воді. Та що за чудасія!?
Кожна з частин цього «корча» рухаD
лася порізно. Ось воно що! Це качD
ки скупчилися в щільний гурт, наD
магаючись втекти від нас плавом.

Човен сам по собі уповільнив хід,
щось почало стримувати його, біля
бортів почулося шурхотіння та леD
геньке потріскування. Річка підгоD
тувала нам сюрприз — перший
прибережний лід. Він кришився під
човном, останні метри до берега ми
долали під шерхіт криги.

Берег зустрів нас тишею. ВідбуваD
лося народження першого поDзимоD
вому яскравого дня. Ми трохи замріяD
лися, і тому з подивом помітили, що
прямо на нас летить велика зграя
крижнів, не менше сотні качок. 

Зграї качок пролітали одна за одD
ною. Не минуло і двадцяти хвилин,
а качок ми вже нарахували кілька
сот. На перельоті були самі лише
крижні. Отже останнє похолодання
зробило свою справу, інші види каD
чок вже залишили ці місця.

На цій думці застав мене поклик
товариша. Він показував рукою на
горизонт — зійшло сонце. Одразу
згадалося, що мені обіцяли показаD
ти плями на сонці. Саме в хвилини,
коли воно тількиDно вийшло зDза обD
рію, їх можна добре роздивитися.
Бінокль був як раз під рукою.

Бездоганної форми сонячна куD
ля, без найменших вад, ще трималаD
ся вершечків дерев. Її колір був наD
прочуд ясний — щире червоне золоD
то. Цього ранку все дивувало нас:
плям на сонці не було. 

З кожною хвилиною сонячне
світло ставало все яскравішим. За
десять хвилин на сонце вже неможD
ливо було дивитися. Від цього споD
глядання пригадалося спекотливе
сонце липня. Але то лише миттєвий
спогад, хіба може бути мова про спеD
ку в листопаді.

Від дихання річки над водою
піднімалися тонкі цівки пари, трохи
вище вони об’єднувалися і створюD
вали щось на зразок ватяного шару.
Вранішній мороз став міцнішим —
річка все щільніше загорталася
ковдрою туману.

Виявилося, що качки, яких ми
підраховували на ранковому переD
льоті, були не єдиними птахами, що
затрималися біля заповідника. Через
якийсь час після сходу сонця невеD
ликими групами почали з’являтися
мартини. Млявість їхнього польоту
аж ні як не пасувала святковості зиD
мового ранку. Подумки хотілося
знайти пояснення, чому в рухах
мартинів не відчувалося бадьорої
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Пізньої осені природа втрачає свої
яскраві барви. Листопад то починає
мрячити дрібним дощем, то захоD
диться жбурляти мокрим снігом
в обличчя. Настрій пригнічений.
Пригніченість особливо відчуваєтьD
ся там, де літньої пори милували твоє
око квіти і трави, сповнюючи поD
вітря пахощами, де лунали голосні
і тихі, тріскотливі й мелодійні, дзвінD
кі й меланхолійні голоси птахів. 

Чарівно мальовничі місця знахоD
дяться біля Чернечої гори, що поблиD
зу Канева, на якій поховано славетD
ного Кобзаря. Тут напоєна сонцем
мрійлива далечінь близького степу
поєдналася з прохолодою дніпровD
ського плеса і густою зеленню запоD
відних грабових лісів.

Та все минуло з літом, надходить
зима. Першою морозною дниною
вона нагадує про себе. Вже рідко
стрінеш на річці мартинів, відлітаD
ють останні зграї качок. Буває, що
тьмяний похмурий осінній день
змінюється ясною місячною ніччю,
і тоді здається, що день і ніч поміD
нялися місцями. Найдивовижнішим
тоді стає час довгожданого сонячD
ного ранку.

О такій передранковій порі я скоD
ристався пропозицією мого товариD
ша взяти участь в обліку птахів, які
ще затрималися на Дніпрі.

Біля Дніпра стояв човен, котрим
ми мали переправитися на лівий беD
рег. Довелося трохи поморочитися,
щоб відірвати його від пришерхлого
піску. Блискітки паморозі вкривали
наше судно. Казка ночі продовжуваD
лася — здавалося, на воду виходить
дивоDчовен, засіяний найдрібнішиD
ми частинками місячного світла.
Враження незвичності в навколишD
ній природі посилював легкий туD
ман, який припадав до води, ледьD
ледь коливаючись від слабкого руху
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Ось орлан атакує жертву. Знову
невдача. Спроба повторюється. ДеD
кілька нешвидких помахів, незначD
ний зліт вгору півколом, і він зноD
ву в нападі, склавши ліве крило паD
дає донизу боком. Біля самісінької
води птах намагається утримати
себе в повітрі кількома помахами
крил. Ще спроба нападу, ще і ще.

Орлан посувався вниз по річці,
слідом за жертвою, яка, намагаюD
чись уникнути пазурів нападника,
не могла одночасно протистояти теD
чії. Кого ж ловить цей хижак? Схоже,
це таки риба. Під час чергової атаки
біля самісіньких лап орлана підняD
лися бризки. Рвучким рухом жертва
намагалася заглибитися у воду.

Знову фонтан бризок. За мить
над поверхнею води з’явився силуD
ет якогось водоплавного птаха. КачD
ка! Не поталанило ж тобі. Чисте плеD
со річки — орлан чудово бачить усі
твої рухи під водою. Лишень випірD
ни зDпід води, а переслідувач вже тут.
Та пташина таки уникає пазурів, триD
мається. Можливо, вдасться перехитD
рувати орлана. Але от тобі й маєш!
Це ж не качка, а лиска! Можливо,
запізнилася з відльотом, а може, поD
трапила під постріл мисливця і ліD
тати не може. Орлан швидко розD
різняє кволих і немічних. Проте не
обов’язково, щоб ця лиска була поD
ранена. Злітають цілком здорові
лиски з води завжди важко, після
довгого розгону. Під час такого

розгону орлану зовсім просто назD
догнати птаха, тому, схоже, наша
лиска обрала найвірніший спосіб заD
хисту від кігтів хижака, ховається від
них під водою.

Першим не витримав таких пеD
регонів орлан — важко впоратися
з кмітливим суперником. ПіднявD
шись останній раз над водою, він,
поволі змахуючи крилами, полетів
геть, вгору по течії річки. Хвилиною
опісля випірнула лиска і чимдуж поD
плила у протилежному напрямку.
Наше голосне схвалення було їй наD
городою. А лиска плила, ніби нічого
й не сталося, не звертаючи увагу на
баржу, яка рухалася поруч неї.

З появою баржі річка остаточно
прокинулася, взялася до роботи,
щоб найближчими днями завершиD
ти навігацію року. Ранок поступався
місцем працьовитим полуденним
годинам.

Яскраве сонячне світло сповнюD
вало повітря кришталевою дзвінкою
прозорістю. ПередсвітанкоD
ве передчуття радості
справдилося, ми
п о б а ч и л и
свято наD
родженD
ня зими.
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легкості. Здогад прийшов швидко:
мабуть, це тому, що попереду у них
час зимових випробувань. Ніби на
підтвердження цього здогаду висоD
ко в небі над нами пролетіла зграя
гагар. Зима підганяла їх на південь.

Час обліку птахів минув, тому ми
вирішили оглянути навколишній
берег. Сліди на вогкому підмерзлоD
му піску могли розповісти нам баD
гато цікавого про потаємне життя
жителів берега. Так воно й було. ЗовD
сім поблизу ми знайшли сліди норD
ки, а трохи далі їх перетинала верD
вечка таких самих за формою, але
дрібніших.

Раптом, якась тінь, наче від не віD
домо звідки виниклої хмари, огорD
нула нас. Величезний темний птах
пролетів зовсім поряд. Незвичність
його рухів на мить ввела нас в омаD
ну. Прямо в польоті птах простяг
вперед лапу і намагався почесати соD
бі шию. Та це ж молодий орланDбіD
лохвіст на льоту поправляє собі заD
чіску! Надто кумедно у нього це виD
ходило. Ми навпочіпки присіли на
березі, тому нас він помітив в останD
ню мить, мало не сівши нам на гоD
лову, і рвучко повернув у бік. Крила
у нього чи не триметрові, а обережD
ності ніякої. Втім, це був зовсім моD
лодий птах. Неподалік пролетів інD
ший орлан. Колір пір’я у нього був
світлоDбурий, а хвіст білосніжний —
безпомилкова ознака дорослого
птаха.

Пара орланів прямувала слідом
за качками і мартинами. Вони, ніби,
пастухи, стерегли зграї водоплавних
птахів. Обираючи для зимівлі місця,
де скупчуються коловодні птахи,
орланиDбілохвости, або як їх ще наD
зивають у нас сіруватні, знаходять
собі здобич, відловлюючи заслаблих
птахів. Так і зимують вони, мандруюD
чи за водяним птаством.

Провівши поглядом орланів, ми
знову почали вивчати сліди норок,
які нас зацікавили раніше. Вони
привели до місця, котре вподобала
собі видра, хазяйка тутешніх рибD
них заток. Норки могли отримати
добру прочуханку. Видра дуже воD
роже ставиться до будьDякої звіриD
ни, яка забігає на її територію в поD
шуках риби. Ми сподівалися побаD
чити на піску сліди бійки між
котроюсь з норок і видрою. Але
наше дослідження слідів перервалоD
ся — увагу захопило незвичайне виD
довище, яке розгорталося біля проD
тилежного берега.

Спочатку не можна було до ладу
зрозуміти, що, власне, коїться. НенаD
че неймовірних розмірів метелик, в
кількох метрах від берега кружляв доD
рослий орланDбілохвіст. Схоже, ми
стали свідками полювання цього
величного птаха, але туман над поD
верхнею річки ховав від нас його
жертву. Можливо, то була млява риD
ба, яку хижак намагався вихопити з
води. Втім, навіщо тоді ці фігури виD
щого пілотажу, досить лише підлеD
тіти до поверхні води і, витягнувши
лапи, легко заволодіти здобиччю.

Розгорнувши в усю довжину свої
величезні крила, орлан на якусь
мить виструнчувався майже вертиD
кально, торкаючись хвостом води,
і намагався щось схопити. Сліпучо
білий хвіст, сивоDбрунатні голова та
груди, могутні широкі крила в роD
жевих променях вранішнього сонD
ця — птах був справжнім уособленD
ням краси. Хвилясті рухи крил, обD
тяжливість в помахах створювали
враження уповільненої зйомки. ЗдаD
валося, тонкий шар повітря між
водою і крилами орлана може не
втримати ваги міцного тіла. Його
уявна незграбність додавала своєD
рідної вишуканості польоту птаха.4422



Аліса СКВОРЦОВА 

Її звуть Дежав’ю. Десь я її вже бачила. Чи тїєю, що
граціозно крадеться у пошуках здобичі у заростях саD
ванни, чи то відпочиває в гілках екзотичного дерева,
вальяжно помахує хвостом . . . Тільки не в зоопарку!
Немає такої клітки, яка здатна утримати її прагнення
до свободи. Єдина річ, яка може прив’язати її — це
моя любов. Її звуть Дежав’ю, що в перекладі з франD
цузького означає: «вже бачене». Я бачу її щодня. І все
одно цього мало, щоб вгамувати моє бажання дивитиD
ся на те, як вона, згорнувшись калачиком, солодко
дише увісні. А коли беру її на руки, починає захоплено
муркотіти. А як, забувши про все на світі, вона вичікує
найменше ворушіння тряпчаної мишки! Як веде вона
мене і себе до холодильника! Як, почувши звук двеD
рей, що відкриваються, починає заклично нявкати і зуD
стрічає з урочисто піднятим розпушеним хвостом! Не
встигнувши сісти, я відчуваю її тепло на своїх колінах.
Який це потужний антидепресант після виснажливого
робочого дня! Її звуть Дежав’ю. За паспортом — це
бенгальська кішка, а в житті моє — відображення душі.
Мій зарядний пристрій, який завжди під рукою, джеD
рело позитивної енергії. Мій екологічний обігрівач,
який працює на сметанці. Мій цілодобовий розважальD
ний канал. Моя муза. Її звуть Дежав’ю. Навіть на кішках
бувають плями. Чіткі, правильної форми, вони покриD
вають її розкішну шиншилову шкірку. А дісталиD
ся вони їй від її далекого предка — азіатD
ського леопарда. Кожен, хто дивитьD
ся на мою Дежав’ю — захопD
люється вишуканістю її
зовнішності. Кожен,
хто бачить мою
Дежав’ю — зачаD
ровується красою
її характеру. 
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Вважали колись,
що за допомогою чарівD
ного персня знаменитий цар
Соломон, правитель царстD
ва іудеїв, розумів мову птаD
хів. Казка це чи бувальщина, сказаD
ти напевно важко. Проте й нині є
люди, здатні розуміти птахів. І для
цього зовсім не потрібно мати маD
гічну силу.

Кожний, у кого вдома живе папуD
га або канарка, розуміє, коли пташка
хоче їсти, пити або політати по кімD
наті. Вона стає неспокійною, голосD
но цвірінькає, часто наближається
до блюдечка, в якому мають бути воD
да або їжа, стукає дзьобиком по пруD
тиках клітки.

Але найкраще розуміють птахів
учені, які вивчають розділ етології —
науку про поведінку птахів. Свої висD
новки вони роблять, спостерігаючи
за птахами у природних умовах.
Більшість учених припускають, що
мова птахів не має нічого спільного
з людською. Кожен вид пернатих виD
дає певні звуки — своєрідний код,
який дає можливість подавати сигD
нали одне одному і реагувати на
них. Півні, наприклад, квокчуть, заD
прошуючи курей з’їсти знайдений
ними корм. Качки крякають, виклиD
кають качат з води. При цьому і квокD
тання, і крякання мають особливі
інтонації, не властиві поведінці

птахів за інших сиD
туацій.

Звуковий код у птахів дуже різD
номанітний. Скільки на земD

лі живе пташиних видів,
стільки існує і пташиних мов. ВідоD
мо, що завезені до Америки євроD
пейські ворони не розуміють своїх
американських родичів. А галки з
Північної Росії та Південної Європи
не мають жодних ускладнень у спілD
куванні, хоча живуть у віддалених
одне від одного районах.

Спілкуються птахи і за допомоD
гою різних рухів. Півень, викликаюD
чи на бій іншого півня, настовбурD
чується. Його гребінець і пір’я на
шиї стоять сторчма. А павич, залиD
цяючись до своєї самки, розкриває
хвіст віялом. І півеньDсуперник, і паD
ва чудово розуміють, чого їм слід
очікувати в цих випадках. Знання
мовиDкоду птахи дістають у спадок.
Їм, на відміну від людини, вчитися
не доводиться.

Але краще зрозуміти мову птахів
може лише той, хто вміє спостеріD
гати і спілкуватися з птахами. Тому
не лінуйтеся досліджувати. І можлиD
во, саме ви відкриєте якісь нові таємD
ниці пернатих, про які нам не розD
повів цар Соломон.

Марія ВАЛЮХ,
керівник гуртків

Полтавського облЕНЦУМ
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Кот породы мэйнDкун, проживаюD
щий вместе с хозяевами в городе
Рино (шт. Невада, США), попал в
«Книгу рекордов Гиннесса», став саD
мым длинным в мире домашним коD
том — длина животного от кончиD
ка носа до основания хвоста состаD
вляет 123,2 см.

Пятилетний Стюи — дымчатоDсеD
рый и очень пушистый красавец,
оказался на 1,3 см длиннее своего
предшественника в «Книге рекорD
дов», который живет в Чикаго.

Идея обратиться к представитеD

лям «Книги рекордов Гиннесса» возD
никла ещё в 2008 году, когда хозяйD
ка решила прислушаться к словам
своих гостей. Все они утверждали,
что никогда в жизни не видели
такого длиннющего кота.

МэйнDкуны — представителей
этой породы ещё называют америD
канскими енотовыми — самые крупD
ные в мире домашние кошки. Их
можно узнать по массивному телоD
сложению, крупным остроконечным
ушам, которые увенчаны заметныD
ми кисточками.

4477

НОВОСТИ ШОУБИЗНЕСА
В Филадельфии (США) увидел свет
второй фортепьянный альбом
кошки Норы. К своим нынешним
хозяевам, семье музыкантов, Нора
попала из приюта для животных.
Новые хозяева заметили музыкальD
ность кошки и сделали из неё «звезD
ду». У Норы есть свои вебDсайт,
блог и ИнтернетDмагазин сувениров.
Ей посвящены статьи в Википедии.
В Интернете можно скачать рингD
тоны и купить DVD с мелодиями в
ее исполнении.

ПРАВШИ И ЛЕВШИ
Интересно, какой лапой играет НоD
ра на пианино — правой или левой?
Может быть, обеими? Дебора Уэллз,
этолог из Белфастского университеD
та (Великобритания) выяснила, что
большинство кошек — правши, а коD
тов — левши. Исследование провоD
дилось следующим образом: в сосуд
с узким горлышком клался кусок тунD
ца и демонстрировался животному.
Голова у подопытного в горло не
пролазила и ему приходилось польD
зоваться лапами. В эксперименте
участвовали 21 кот и 21 кошка.
20 котов пытались достать рыбу леD
вой лапой и лишь один — правой.
Из кошек, 20 пользовались правой
лапой и только одна — левой. 

Люди выполняют простые дейстD
вия обеими руками. Держать ложку
и писать предпочитают «главной»
рукой. Встречаются «обоерукие»
люди, одинаково свободно испольD
зующие и правую, и левую руку. По
предположению доктора Уєллз, кот
и кошка, использовавшие в ходе эксD
перимента не «ту» лапу, могут отноD
ситься к «обоелапым». 
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КОШКИНЫ ДОСУГИ
Чем же занимается Ваша кошка, когда никого нет дома? Вы скажеD
те, чио скорее всего спит. Оказывается, у кошки могут быть другие
дела. Вот, что выяснило наблюдение скрытыми камерами. Большую
часть времени (32,4%) она проведёт у окна. Если в доме есть другие
животные, 17,7% времени будет отведено на общение с ними. Около
10,5% времени будет потрачено на заD
точку когтей о хозяйскую мебель.
Обследование помещений зайD
мёт у Вашей кошки около 9%
времени, столько же уйдёт
на сон. На еду она поD
тратит 6%, на отдых
ото всех этих заняD
тий — 9,5%.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
В 2007 году на железнодорожную станD
цию Киси в префектуре Вакаяма (ЯпоD
ния) был назначен начальник. Им стаD
ла 6Dлетняя кошка Тама, живущая при
магазине на станции. Станция работаD
ет в автоматическом режиме. Люди со
всей Японии едут на эту станцию, чтоD
бы посмотреть на её начальника. За поD
следние несколько месяцев Тама привD
лекла пожертвования на сумму около
10 млн иен (более 105 тыс. долларов).
На маршрут выпущен специальный поD
езд, украшенный портретами кошки. 

За свою работу начальник станции
получает от железнодорожной компании униформу, офис площадью 1,8 м2

и регулярное питание. Компания приняла на работу помощника, который
помогает посетителям общаться с Тамой. Иногда начальник станции даёт
интервью и участвует в различных мероприятиях как VIP.

CАМЫЙ ДЛИННЫЙ КОТ



хідні постійні тести, тому потрібно
завжди мати під рукою комплект для
тестування води або домовитись
про тестування з місцевим магазиD
ном товарів для домашніх тварин.

Так звані замкнуті системи пошиD
рені на ринку домашніх тварин.
Вважають, що система має все необD
хідне для повноцінної підтримки
риби, потрібно тільки іноді її підгодоD
вувати. Але така думка хибна і призD
водить до небезпечних наслідків.

У природі риба живе у великій
та ідеальній екосистемі. Запас води
великий і постійно оновлюється
через дощі і водні течи. Це неможлиD
во зрівняти з декількома літрами воD
ди, які і так не часто міняються. В
природі риба має повноцінний раD
ціон харчування. Замкнені системи
мають декілька рослин. Дуже швидD
ко раціон рнбок перестане бути збаD
лансованим. Вони будуть або повільD
но помирати від голоду, або потерD
пати від хвороб в результаті стресу.

ЩО ОБРАТИ?
Взагалі потрібно обрати акваріум,
який дозволяє ваша оселя. БудьDяка
невелика система, що не дозволяє
розмістити фільтр чи нагрівач, поD
винна використовуватися з великою
обережністю. Найкращий вихід —
це пошук повністю укомплектоваD
ного акваріума, який має систему
фільтрації та вмонтоване світло та
кришку.

Деякі магазини продають компD
лекти, в яких невеликі акваріуми маD
ють всі необхідні аксесуари. Беріть
до уваги характеристики акваріуD
мних риб, які хочете утримувати. ЯкD
що риба вибаглива до температури
води, знадобиться акваріум, в який
можна помістити нагрівач, щоб
тримати температуру в потрібному
діапазоні.

ВИБІР РИБИ
Риби — холоднокровні. Це означає,
що температура їх тіла буде залежаD
ти від температури води. Отже, темD
пература води є вирішальним поD
казником при виборі риб. Іншим виD
рішальним показником є розмір.
Невелика риба — це єдиний підходяD
щий вибір для мініDакваріума. Тому
золота рибка — не найкращий виD
бір, вона велика та залишає багато
відходів. Ось декілька видів риб, які
можна розглядати для мініDакD
варіума:
▲ Гуппі невеликі та невибагливі до
водних умов.
▲ Пецилія добре пристосовується та
зазвичай має яскраве забарвлення.
▲ Даніо надзвичайно сильна, доD
сить добре витримує низькі темпеD
ратури.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Акваріуми менше 4 л, які розреклаD
мовані як «закриті системи» або
«низький рівень не потребує обслуD
говування», не бажані повністю, воD
ни непридатні для утримання риб.

Оксана ШИНКАРЧУК,
керівник гуртка акваріумістів

Полтавського облЕНЦУМ 4499

Відома з давніх часів чаша з золоD
тою рибкою може скласти конкуD
ренцію невеликим акваріумам цікаD
вих форм та розмірів. Навіть маD
ленька квартира чи університетська
кімната гуртожитку може мати міD
ніDакваріум з рибками. Та чи є такі
акваріуми сприятливим середовиD
щем для життя риби? Якщо правильD
но встановити мініDакваріум та добD
ре за ним доглядати — це цілком
можливо. Якщо ж поспішно скомD
понувати його і доглядати за ним
недбало, риба довго не проживе.

ПЛЮСИ
Перевага мініDакваріума в тому, що
кожний при бажанні може дозволиD
ти собі купити його. Грошова інвесD
тиція невелика і простір мінімальD
ний,так що кожен охочий може
знайти йому місце в домі. Студенти
в гуртожитках, мешканці невеликих
квартир, навіть найбільш заповнеD
ні шкільні кімнати мають простір
для мініDакваріума.

Спостереження за рибами заспоD
коює. Це також дає можливість діD
тям, які не можуть утримувати тваD
рин вдома, піклуватися про них у
живих куточках школи.

МІНУСИ
МініDакваріуми потребують постійD
ного догляду, про них не можна заD
бувати надовго. Та все ж таки, велиD
кий недолік мініDакваріумів у тому,
що проблеми з утриманням можуть
виникнути дуже швидко та часто

стають фатальними, перш ніж їх виD
правлять. Причина — невелика кільD
кість води, в якій живе риба. Зміна
температури води та її хімічного
складу можуть статися за декілька
годин або навіть хвилин. Через це
надзвичайно важливо слідкувати за
станом води та вчасно її міняти. Слід
бути надзвичайно уважним протяD
гом початкового етапу використанD
ня мініDакваріума, бо кількість токD
синів у воді стрімко зростає. Якщо
не міняти воду, дуже швидко їх ріD
вень стане згубним для риб. НеобD
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стародавні наскельні малюнки. У ІсD
панії, наприклад, є Павукова печеD
ра. На її стіні зображена людина, що
виймає стільники із бджолиного
гнізда. Цей малюнок був створений
приблизно за 7 тис. років до н. е.
Важко сказати, коли стародавні люD
ди перейшли від збирання меду до
бджільництва, але археологічні даD
ні підтверджують, що 6 тис. років
тому в Єгипті вже розводили домашD
ніх бджіл. Особливо добрі медоносD
ні райони були у верхній течії НіD
лу. Єгиптяни перевозили туди вулиD
ки — корзини із соломи або очерету,
а то й керамічні посудини — на веD
ликих плетених плотах, щоб через
якийсь час повернутися додому з баD
гатим збором меду. У Давньому
Єгипті мед цінували високо: всі
єгипетські фараони носили титул
«Повелитель бджіл». Символічне зоD
браження цієї комахи за життя фаD
раона прикрашало царську емблеD
му, а після смерті — його гробницю.
У Стародавній Греції бджолярі вперD
ше навчилися вставляти у вулики пеD
регородки і з їх допомогою вилуD
чати запаси меду. До речі, сучасний
рамковий вулик, знайомий усім,
винайшов українець Петро ІваноD
вич Прокопович.

Великий Гомер оспівав мед і йоD
го чудові лікувальні та харчові влаD
стивості. Одна з його героїнь чудоD
вим напоєм кикеоном (велику чаD
стину його, звичайно, складав мед)
лікувала безсоння та надихала воD
їнів на подвиги. Аристотель (IV ст.
до н. е.) поклав початок науковому
бджільництву, а основоположник
античної медицини Гіппократ опиD
сав лікувальні властивості меду. ОдD
на з леґенд оповідає, що на могиD
лі Гіппократа поселився рій бджіл,
які виготовляли особливий мед, що
зцілював від безлічі хвороб. 5511

Не поспішайте стверджувати,
що ви знаєте, хто такі бджоD
ли і бджолині (Ароісіеа) взаD
галі. Так, бджоли справді жаD

лять і приносять мед. . . Але не
тільки! І хоча всі бачили меD
доносну бджолу, принаймні в

мультфільмах, — можливо, ви
й не знаєте, що у світі нарахоD
вується близько 20 000 (двадD

цяти тисяч!) видів бджіл. У меD
доносної бджоли високоорганізоD

вані сім’ї поділяються на декілька
каст, як і в мурах. Кастові відмінD
ності вроджені, й пов’язані з ними
обов’язки бджоли в сім’ї, як вважаD
ють дослідники, навчання не потреD
бують. 

Із бджолами пов’язано чимало міD
фів і легенд. Так, на думку стародавD
ніх єгиптян, душа померлого покиD
дала людину у вигляді бджоли. СтаD
родавні греки були впевненні, що
боги на Олімпі куштують «солодкий
нектар», що володаря всіх богів
Зевса в дитинстві вигодувала медом
Мелісса, дочка крітського царя МеD
ліссія. Богиню Артеміду, покровиD
тельку тварин і полювання, часто
зображали бджілкою. На деяких
монетах Древньої Греції була викарD
бувана бджілка. Стародавні легенD
ди стверджували, що розводити
бджіл навчив людей Арістей, син боD
га Аполлона та німфи Кірени.

Про те, що бджолині гнізда —
цінна здобич, люди знали вже за
кам’яної доби. Тому вони наполеглиD
во полювали на них, щоб добути
мед і віск, хоча це й було справою
небезпечною та важкою. Бджоли моD
гли пожалити збирачів до смерті, коD
ли вони зі щілин у скелях або з дуD
пел дерев вирізували стільники із
воском і медом.

Той факт, що в давнину наші
предки збирали мед, підтверджують5500
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У стародавній Палестині також
процвітало бджільництво. БджолиD
ні рої нерідко мешкали на скелях:
у спекотні дні мед, що витопився зі
стільників (шестикутних воскових
комірок бджіл), стікав по каменях
донизу, і тому ці місця отримали поD
етичну назву «земля, де течуть моD
локо і мед».

Цікаво, що й французький імпеD
ратор Наполеон Бонапарт зробив
бджолу своїм гербом, пояснюючи
це її працелюбністю.

Олесь ІЛЬЧЕНКО

Человек, влезающий по лианам, чтобы
собрать мёд из пчелиного улья.
Паучьи пешеры (Куэвас&де&ла&Аранья),
Испания



В усі часи, всі народи планети ЗемD
ля із захватом і надією вдивлялися
в зірки. Вчені кажуть, це є одним
з аргументів на користь того, що буD
ли племена і народи, які прийшли
до нас з Космосу. Значить, сучасне
покоління має надію на контакти
з інопланетянами. Дає надію на це
і існування на Україні єдиного в світі
Національного Центру з АерокосмічD
ної освіти Молоді України. РозташоD
ваний цей центр в ДніпропетровD
ську. 

Учні НВК «Кіровоградський колеD
гіум» протягом десяти років системD
но і наполегливо вивчають і досліD
джують екологічні проблеми взаєD
мозв’язку Земля—Космос. В центрі
працює дев’ять направлень, теми
наукових досліджень знаходяться
для кожного. За останні декілька роD
ків найцікавішими були роботи: 
— з наукових досліджень взаємоD
зв’язку Космосу з зеленою флорою
Землі, вплив його на здоров’я та псиD
хіку людини.
— унікальність будови ЗеленогайD
ського магматичного кратера та
необхідність заповідання цієї териD
торії та інші.

Крім цього, ціла низка наукових
робіт направлена на вивчення вплиD
ву стародавньої космічної катастроD
фи часів «Ядерної зими» на стан суD
часної екології планети Земля. На
території Кіровоградської області
нами знайдено 62 «Зіркові рани»,
вивчення яких іде інтенсивно. НаD
приклад: діти встановили, що будьD
яке місце нестабільності в земній
корі позитивно впливає не тільки
на флору і фауну, але й на саму люD
дину. Крім того, в таких місцях
обов’язково є цікаві і позитивні
«подарунки» з далекого минулого.
Наприклад, в Компаніївському раD
йоні знайдено місце, де безпосередD
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Загадочное обещание показать, «где
раки зимуют», сулит много интересD
ного и оригинального в рачьих поD
вадках. А на самом деле все на
удивление просто и неромантично.
Раки зимуют всегоDнавсего в подD
водных норках.

Наверное, все видели норки ласD
точекDбереговушек в обрывистом беD
регу реки. Точно такие же норки вы
можете рассмотреть под водой.
Только не свалитесь в реку! Это отD
нюдь не затопленные птичьи посеD
ления, а квартиры раков, самозабD
венно подражающих ласточкам
(а может быть, это ласточки подраD
жают ракам?).

Между прочим, рачье жилище —
не такое уж примитивное строение.
Это самая настоящая квартира с ценD
тральной залой, несколькими вхоD
дами, боковыми коридорами и клаD
довыми. Рак круглый год живет в своD
ей норе, выходя только на охоту. А
на зиму он запасается всякой всяD
чиной — полусгнившими листьями,
травой, банановыми шкурками и
яблочными огрызками — вкусы у раD
ков очень непритязательные — и лоD
жится спать до весны.

Зачем же раку запас продовольD
ствия, если он спит? А разве вам ниD
когда не приходилось просыпатьD
ся ночью и сонно хлопать дверцей
холодильника?

Ярослава МЕЖЖЕРИНА
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ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ?ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ?

ньо з зарубцьованого старовинноD
го розлом, діти вимивають дорогоD
цінні камені — альмандини. Тут же
віднайдені рідкісні самоцвіти, встаD
новлено перебування червонокниD
жних хижих птахів. Місцині надаD
но статус заповідності. 

В цій роботі активну участь беD
руть і діти Компаніївського, НовгоD
родківського, Ульяновського та
Знам’янського районів. Свої роботи
ми представляємо на щорічній міжD
народній науковоDдослідній конD
ференції «Зоряний шлях» і завжди
виборюємо тільки перші місця. 

Велику допомогу надають нам
фахівці і науковці НЦАОМ України. 

В листопаді шістнадцять дослідD
ників НВК «Кіровоградський колеD
гіум» взяли участь в роботі наукоD
вої астрофізичної секції НЦАОМ в
м. Дніпропетровську. З ініціативи діD

тей започатковано новий напрям
роботи — секція «Підготовки сучасD
них землян до контактів з іноплаD
нетними прибульцями». В процесі
роботи секції діти будуть вивчати
зоряне небо, нашу і сусідні галактиD
ки, вчитись працювати з телескоD
пом, вивчати атмосферні явища і
відрізняти їх від НЛО, проходити
психологічну підготовку до зустрічі
з прибульцями і таке інше. 

За активну роботу в астрофізичD
ній секції діти отримали дипломи
всеукраїнського рівня, і, головне,
теми майбутніх наукових досліD
джень і наукових керівників. ЗапроD
шуємо всіх зацікавлених в темі до
співпраці.

Микита ДИМНОВ, учень 10�Б 
НВК «Кіровоградський колегіум»,

член ради ОДЕЮЦ «Ексампей», 
м. Кіровоград 

ДО ЗІРОК! 



ників, новий метод лікування дозвоD
лить знизити дозування ліків у тиD
сячі разів і звести до мінімуму поD
бічні ефекти хіміотерапії.

Російські вчені із Інституту біоD
органічної хімії РАН успішно застоD
сували мікрокапсули для отримання
ДНКDвакцин і випробували їх на кліD
тинних лініях та лабораторних миD
шах. Якщо звичайна вакцина місD
тить білки вірусів або бактерій, то
ДНКDвакцина — гени цих білків. БілD
киDантигени звичайної вакцини
швидко руйнуються в організмі. Те
ж ж саме відбувається і з некапсуD
льованою ДНК — її швидко розщеD
плюють ферменти. МікрокапсульоD
вана ДНК, потрапивши до клітини,
дозволяє організму самому виробляD
ти достатню кількість антигену проD
тягом тривалого часу: в організмі
капсули поступово розчиняються й
підтримують потрібну концентраD
цію антигену. Метод отримання
мікрокапсул — свого роду мініDконD
тейнерів для ліків і вакцин є досить
простий. У пористу мікросферу з
карбонату кальція поміщують білок,
ДНК або інші речовинм, які треба
доставити в організм. Потім її вкриD
вають напівпроникною оболонкою
з декількох шарів природних поліD
мерів — полісахаридів. Можна також
покрити каркас поліпептидами або
отримати комбіновану оболонку.
Якщо тепер мікросфери помістити
у підкислений розчин, то карбонат
кальцію всередині розчиниться
і вийде через полімерну мембрану.
Всередині сфери, під оболонкою заD
лишиться тільки білок або ДНК, які
ми хочемо транспортувати. Такі
мікрокапсули вводять під шкіру або
в кров. Завдяки малому розміру й
пластичності вони протискуються
через тонкі капіляри. Клітини «заD
ковтують» капсули, а їх оболонку

розчиняють клітинні ферменти,
звільняючи активну начинку.

Особливий інтерес викликають
наночастинки зі вкрапленими моD
лекулами барвників. Їхня надзвичайD
на яскравість та можливість модиD
фікацій поверхні дозволяють ствоD
рити методи нового покоління не
лише для сенсорики, але й побудоD
ви зображень для клінічних цілей.
Нині чільне місце в сенсорних техD
нологіях зайняли квантові точки. Ці
напівпровідникові наночастинки
характеризуються надто високою ясD
кравістю, дуже широкою смугою
збудження і вузьким спектром флуоD
ресценції, положення якого визнаD
чається розміром наночастинок.
Таким чином, із частинок одного маD
теріалу, але різного розміру (в інD
тервалі 2—10 нм) можна створити
набір випромінювань для всього виD
димого спектра. Зелений флуоресD
центний протеїн (англ. абревіатура
GFP) зумовив революційні зміни
в побудові клітинних зображень
методом флуоресцентної мікроскоD
пії.  За відкриття GFP і за розробку
нових методів дослідження на його 5555

Розглянемо деякі аспекти створення
і практичного застосування наноD
частинок і нанокомпозитів різного
походження, будови і призначення.
В лабораторіях США, Австралії, Росії,
Японії, Німеччини, Великої Британії
вчені розробляють нові безпечні
способи доставки лікарських препаD
ратів за адресою в організм хворого.
Здебільшого лікарські препарати
застосовують у вигляді пігулок, маD
зей та ін’єкційних препаратів. Лише
1 зі 100 тисяч молекул внутрішньоD
венно введеного препарату досягає
місця призначення в організмі. БіоD
інженер Франк Алексис з УніверсиD
тету Клемсона в США розробив
нові, безпечні способи доставки ліD
карських препаратів в організм за
допомогою капсул — наночастинок.
Для забезпечення міцності й стабільD
ності їх покривають спеціальними
матеріалами. Наночастинки дозвоD
ляють лікам подолати перший заD
хисний бар’єр, тобто печінку, яка
значною мірою їх руйнує. Окрім

цього, вони можуть «обходити»
імунну систему організму. БагатошаD
ровість поверхні наночастинок підD
вищує їхню стійкість до дії захисних
механізмів організму, даючи змогу
препарату зберігати свою структуD
ру й активність триваліший час і доD
сягати точки призначення. 

Співробітники австралійської
компанії EnGene1C створили наноD
контейнери з мікроскопічних фрагD
ментів бактерій для боротьби зі
злоякісними пухлинами. Учені вваD
жають, що отримані фрагменти
бактерій можна легко і швидко заD
повнити практично будьDякими ліD
ками. Щільна оболонка дозволяє
капсулам з ліками зберігати цілісD
ність і вільно пересуватися з током
крові, не завдаючи шкоди здоровим
тканинам і клітинам. Водночас, спеD
цифічні антигени (антитіла), розміD
щені на поверхні капсул, забезпеD
чують їх швидке скупчення в уражеD
них злоякісною пухлиною тканинах.
Зв’язавшись із рецептором на поD
верхні ракових клітин, капсула проD
никає в неї, а потім руйнується, виD
вільнюючи ліки. На думку розробD
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Проводяться дослідження і в плаD
ні створення медичних наноробоD
тів, призначених для ліквідації деD
фектів в організмі хворої людини
шляхом керованих нанохірургічD
них втручань. Медичні наноробоD
ти є кібернетичними пристроями
нанометричних розмірів, виготовлеD
ні з атомарною точністю, які здатні
функціонувати в організмі людини,
роблячи кероване виправлення моD
лекулярних процесів. Тобто такі
пристрої мають бути сумісними з
живими організмами і придатними
для виконання механічної роботи
або певного завдання. РозробляютьD
ся біосумісні матеріали широкого
спектру застосувань, у тому числі для
створення штучних органів, нових
типів перев’язочних матеріалів з анD
тимікробною, противірусною та
протизапальною активністю. В рамD
ках нанобіотехнології також вивчаD
ються можливості використання
живих систем для створення наноD
пристроїв.

Важливою особливістю наночаD
стинок має бути їхня безпечність для
людини і навколишнього середовиD
ща. В той час як нанотехнологи заD
хоплені унікальними властивостяD
ми наночастинок, а біотехнологи —

широкими можливостями їх заD
стосувань в біології і медицині, гіD
гієністи і екологи стривожені потенD
ційноDнебезпечними і значною міD
рою невідомими факторами їх
впливу на організм людини. НезваD
жаючи на те, що в багатьох країнах
прийняті і працюють національні
наукові програми з нанотехнології,
куди нанобіотехнологія входить як
окремий розділ, однозначної відпоD
віді на це питання ще немає. БезD
ліч наноDзабруднювачів дає індустD
ріальне виробництво, наночастинD
ки містяться в промислових викидах
в повітрі, вони розносяться і осідаD
ють скрізь, в тому числі в наших леD
генях. З легенів вони розносяться
кров’ю до різних органів. Інші шляD
хи входження в організм наночастиD
нок — це шкіра та органи травлення.
До цього додаються частинки, ствоD
рені в різних нанотехнологіях, що
невпинно розвиваються. ПовсякD
денний ріст темпів застосування
наночастинок вимагає від вчених
більше уваги приділяти вивченню
можливих негативних впливів наD
ночастинок на організм людини і
тварин, а також на можливість безD
пеки у процесі їх виробництва і для
навколишнього середовища. 5577

основі Нобелівська премія по хімії
2008 року була присуджена О. ШаD
момурі, М. Чалфі та Р. Цієн (США).
Зелений флуоресцентний білок
вперше виявили в 1962 році в орD
ганізмі медузи із роду екворея, що
мешкає в північній частині Тихого
океану. У відповідь на подразнення
краї її «парасольки» починають свіD
титися зеленим світлом. Спочатку
Шимомура виділив із еквореї люміD
несцентний білок, який назвали
екворін, який має здатність до світінD
ня лише за наявності іонів кальцію,
а джерелом енергії служить хімічна
реакція окиснення целантеразину —
низькомелекулярної речовини, з’єдD
наної з екворіном у комплексі. В той
час, як у живої медузи світіння зелеD
не, в лабораторних умовах екворін
випромінює синє світло. З’ясувалося,
що в клітинах еквореї є ще один біD
лок, який за опромінення його сиD
нім або ультрафіолетовим світлом
дає зелене світіння (флуоресценD
цію). В організмі медузи відбуваєтьD
ся безвипромінювальне перенесенD
ня енергії синього світла от еквоD
рина на сусідню молекулу GFP
(ферсторівське резонансне переD
несення енергії), яка й перетворює
її в зелене світіння. Світіння GFP, на
відміну від екворіна та інших білD
ків, що беруть участь у біолюмінесD
ценції, не пов’язано з хімічними реD
акціями: він світиться у відповідь на
опромінення синім або ультрафіоD
летовим світлом. Саме здатність до
флуоресценції й стала основою наD
ступного застосування GFP як білD
кової мітки, що світиться, яка може
зробити видимими процеси в живих
клітинах. Наступним етапом досліD
джень, пов’язаних з GFP, було видіD
лення гену, що кодує його. В 1992
році робота по клонуванню гену екD
воріна була здійснена американсьD

ким біохіміком Дугласом Прашером.
Згодом Чалфі вбудував GFPDген у
певну ділянку геному нематоди.
Внаслідок цього у нащадків немаD
тоди нейрони стали світитися зелеD
ним світлом, як «парасолька» у медуD
зи. Роджер Цієн в 1996 році синтеD
зував різні види GFP, які світяться
в блакитній, циановій та жовтій
областях спектру. На сьогодні в
розпорядженні дослідників є велиD
кий вибір різних флуорецентних
маркерів, що генетично кодуються,
та молекулярних біосенсорів, які
можна використовувати для вивченD
ня процесів, що відбуваються з жиD
вими клітинами та окремими внутD
рішньоклітинними білками. 

Сучасні методи генної інженерії
дозволяють «зшити» ген будьDякого
білка з геном флуоресцуючого білка,
а потім внести цю генетичну «химеD
ру» в клітину або модельний оргаD
нізм. Така генетично модифікована
клітина починає синтезувати складD
ний білок, який включає білкову моD
лекулу, що світиться. Якщо, наприD
клад, флуоресцентний білок «зшиD
ти» з ферментом, то останній стає
видимим у флуоресцентному мікроD
скопі і можна спостерігати його лоD
калізацію, переміщення в клітинних
структурах, а також кількісні зміни
під впливом лікарських засобів. ОтD
же, GFP та інші флуоресцентні білD
ки дозволяють створювати центри
випромінювання флуоресценції безD
посередньо в живій клітині з викоD
ристанням механізму синтезу проD
теїну цією клітиною. Такі генетичD
но кодовані флуоресцентні маркери
застосовують для встановлення
структурної близькості протеїнів у
різних органелах, а віддалена мета
цих досліджень — встановлення
повної картини взаємодії між проD
теїнами в клітині.5566



Дуже складно жити серед людей і
байдуже ставитися до думки інших
людей. Ми можемо заплющувати на
це очі, переконувати себе в тому, що
ця думка нам байдужа, але повністю
уникнути ії впливу на нас неможлиD
во, та і не треба. Потрібно навчитися
правильно оцінювати цей вплив
на себе для того, щоб менше витраD
чати часу і сил на побудову бажаних
для себе відносин з навколишніми
людьми. Тому що сильна залежність
від чужої думки може стати страшD
ними кайданами на житті і діяльноD
сті будьDякої людини. Чужа думка
усюдисуща. Вона, як Дамоклів меч,
переслідує практично кожну людиD
ну. Але, що цікаво, вона зовсім не
обов’язково є для нас директивою:
«Робити потрібно так, а не інакше». 

Досить часто трапляється так,
що ми нетерпляче чекаємо, як відD
реагують оточуючі на той або інший
наш вчинок. І нас цікавить ця реакD
ція! Дуже часто буває, що ми боїмоD
ся, що нас не зрозуміють інші люді.
А це все вона — залежність від думD
ки тих, хто нас оточує. Причому, ця
залежність буває, як від думки знаD
чимих для вас людей, що досить
нормально, так і від абсолютно виD
падкових і чужих людей. А ось це
вже зовсім не нормально. 

Люди, сильно залежні від чужої
думки, складають групу ризику. У неї
потрапляють, перш за все, люди із
заниженою самооцінкою. ПричоD
му, неважливо, яким чином вона
придбана — це природжена риса або
придбана по життю через ряд невD
дач. Саме знижена самооцінка змуD
шує людину вважати, що власні смаD
ки, інтереси, цінності і потреби є неD
істотними в порівнянні з інтересами
і потребами тих, хто поряд з нами. 

Внаслідок цього такі люди почиD
нають вважати все своє не заслугоD

вуючим серйозної уваги, не першоD
черговим для себе. Вважають смішD
ними, несерйозними, поганими всі
свої заняття, захоплення, свою роD
боту непотрібною і неефективною,
перестають поважати себе, ставиD
тись серйозно до себе та до своїх
занять. Змінюється репутація і сисD
тема цінностей. Вирішальною стає
цінність якогоDнебудь авторитету і
бажання слідувати за ним. Так проD
стіше позитивна оцінка тих, хто нас
оточує, це стає кінцевою метою
людини із заниженою самооцінкою. 

Є ще одна дуже небезпечна катеD
горія залежних від чужої думки люD
дей. Це жінки. Вони зазвичай дуже
сильно заклопотані тим, «що подуD
мають люди» і частіше за інших риD
зикують потрапляти в неприємні сиD
туації, стають жертвами злочинців.
Їх уявлення про хороший тон, про
те, як правильно поводитись, не доD
зволяють їм своєчасно закричати
при небезпеці, або покликати на доD
помогу при неоднозначній ситуації,
бо раптом образиш своєю підозрою
незнайому людину. 

Люди, залежні від чужої думки,
діляться на дві категорії. Одні усвіD
домлюють свою залежність від думD
ки оточуючих. Ці люди вважають,
що така їх поведінка — це тимчасове
явище, яке дозволить їм вирішити
деякі свої питання і проблеми, підD
няти свій авторитет, соціально адапD
туватися, а після цього можна буде
зажити самодостатнім життям. 

Це типова самоомана. Залежність
від чужої думки затягує людину,
в кожній новій ситуації вона вимагає
все більших підпорядкування і відD
повідності. Ще гірше, важче доводиD
ться тим людям, які не усвідомлюD
ють того, що думка оточуючих грає
в їх житті дуже велику і значну роль.

Залежність від чужої думки, як
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і багато інших комплексів і проблем,
зароджується в дитячі роки. Перш
за все, через надмірну опіку з боку
батьків, а інколи, й через надмірну
свободу дій. Дитина починає приD
міряти на себе чужі образи, в яких,
здається, жити стане комфортніше,
а тим самим втрачається своє Я. 

Схильність до залежності від чуD
жої думки полегшується тим, що воD
на дуже вдало маскується під присD
тойні і соціально схвалювані відD
чуття і дії, особливо в дитячому віці.
Залежність посилюється, якщо навD
колишні дорослі поводилися автоD
ритарно, як це часто буває в сім’ї,
в школі, в ситуації спілкування.

Емпатія — співчуття, співпережиD
вання оточуючих, розуміння їх,
входження в їх ситуацію. Для залежD
них людей це можливість підлашD
туватися до інших людей, випробоD
вувати схожі емоції, які без цього
дуже важко отримати і пережити. 

Зустрічається і інша крайність —
повне ігнорування думки оточуюD
чих. Це є ознака упевненої в собі
і незалежної людини. Мати власну
думку дуже поважно, але не повинD
но ставати самоціллю. Значно важD
ливіше йти до своєї мети так, щоб
мати власну думку і щоб чужі оцінки
і цінності не заважали вам, не збиD
вали вас з обраної дороги. 

Інколи залежні люди прагнуть заD
мінювати свої цілі, які здаються їм
дрібними і спірними, на чужих, веD
ликих і благородних, але задоволенD
ня реалізація чужих цілей не приноD
сить. Як приклад, можна навести той
факт, що діти, що обрали професію
за наполяганням батьків, у своїй
більшості потім міняють її. 

Що може допомогти людям зменD
шити залежність від чужої думки?
Перш за все, може допомогти верD
балізація — промовляння вголос

власних проблем. Дуже серйозно роD
зібратися зі своїми цілями, побудуD
вати власну систему цінностей і визD
начити, що з цього з’явилося під
впливом оточуючих, а що, власне
ваше.

Розібравшись зі своїми і чужими
цілями, необхідно визначитися,
в яких сферах ви готові прислухаD
тися до думки тих оточуючих і насD
кільки. Тобто, розібратися зі своєю
компетентністю в тому, що для вас
є важливим. Потім, необхідно виD
значитися в своєму ставленні до чуD
жої думки, особливо якщо вона не
збігається з вашою. Що вас лякає?
Безперервні повчання? Розрив стоD
сунків? Нашіптування за вашою
спиною? 

І головне, які форми несхваленD
ня вас найбільше всього лякають?
Вам потрібно визначитися і зробити
перший крок. Далі буде все простіше
і легше. Перший крок на підставі
власної думки — він обдуманий, важD
кий, рішучий, серйозний і дуже
необхідний. 

Для того, щоб успішно чинити
опір зовнішньому впливу, необхідD
но мати широке коло спілкування,
більше джерел всілякої інформації,
тим самим зменшуватиметься залежD
ність від чогось значимого. ВчитеD
ся говорити, формувати і висловлюD
вати власну думку. Намагайтеся зроD
зуміти, що думка іншої людини,
навіть найзначимішої для вас, — це
всього лише його думка і його точD
ка зору, яка має право на існуванD
ня, як і ваша власна. 

До неї можна і повинно прислуD
хатися, проте вона не має бути для
вас керівництвом до дії.  

С. ЖЕСТЕРЬОВ,
психолог НЕНЦ6600

Ілла ЗЛОБІНА

КОЛИСКОВА

Сину, ходить сон коло хати,
Колихає яворів сивину.
Сину, ясночолик окатий,
Я на люди тебе віддаю.
Сину, чуєш, вітер кудлатий
Хоче вкрасти до свого полону.
Сину, проти бурі стояти — 
На незабудь тобі накажу.
Синку, у землі візьми силу,
В лісі казку знайди і сховай.
Сину, лебедя білокриле.
Пісню в серці носи і літай.
Люлі, бродить сон коло хати,
Залоскочує вітер траву.
Тихо. Немовляті час спати.
Люди, тихо! Немовля я несу. . .
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МАРИНОВАННАЯ СЕЛЬДЬ
(датская кухня)

4—5 филе соленой сельди, 
2 небольших лука�порея, 
2 луковицы, 
1 небольшой корешок хрена,
2 ч. л. душистого перца�горошка, 
2 ч. л. гочичных зерен, 
1 лавровый лист. 
Маринад: 300 мл уксуса, 
150 мл воды, 
сахар (по вкусу). 

Сельдь тщательно просушить буD
мажным полотенцем и нарезать на
кусочки 2—3 см. шириной. МариD
над довести до кипения, выключить
и добавить туда перец, горчицу и
лавровый лист.

В стеклянную или керамическую
посуду выложить сельдь, порезанD
ный лук (репчатый и порей), хрен.
Залить холодным маринадом. ПоD
ставить в холодильник на 2 дня. ПоD
давать селедку с порезанным свеD
жими луком.

ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ
(русская кухня)

500 г печени, 
100 г копченого шпика, 
1 луковица, 
1 морковь, 
100 г сливочного масла, 
сок лимона, 
петрушка, 
сельдерей, 
соль, 
черный молотый перец, 
лавровый лист,
тёртый мускатный орех,
растительное масло.

Мелко порезать репчатый лук,
морковь, сельдерей, петрушку. ОбжаD
ривать на растительном масле до
мягкости. Печень освободить от
пленок, нарезать кусочками. Шпик
нарезать кусочками, обжарить в соD
тейнике, положить печень и продолD
жать обжаривать до того момента,
когда в месте разреза печени исчезD
нет красный цвет. Добавить овощи,
немного бульона или воды, перец,
лавровый лист, соль и тушить 5 мин.

2—3 раза пропустить печень вмеD
сте со шпиком и овощами через
мясорубку до получения однородD
ной массы. Сливочное масло растеD
реть добела с лимонным соком или
натертым мускатным орехом, соедиD
нить с размолотой печенью, добаD
вить сок, в котором тушилась пеD
чень, все тщательно перемешать.
Выложить на блюдо, украсить зелеD
нью петрушки, варёным яйцом,
взбитым сливочным маслом.
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КОРИЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ
(немецкая кухня)

2 яичных белка,
125 г сахарной пудры,
1 ч. л. лимонного сока,
1 ч. л. ванильного сахара,
миндальная эссенция,
1/2 ч. л. молотой корицы,
200 г молотого миндаля,
сахарная пудра.
1. Разогреть духовку до 130 оС. ПроD
ложить противень пергаментом.
2. Взбить белки с лимонным соком
в крепкую пену. Продолжая взбиD
вать, добавлять сахарную пудру в
белки, по 1—2 ст. л. за раз.
3. Сохранить 1 ст. л. яичного белD
ка для украшения. Затем добавить
в оставшуюся смесь ванильный саD
хар, миндальную эссенцию, кориD
цу и половину молотого миндаля,
осторожно перемешать. Затем вмеD
сить достаточно оставшегося минD
даля, чтобы тесто было густым. На
поверхности, посыпанной сахарной
пудрой, раскатать тесто до толщиD
ны 5 мм.
4. Формочкой в виде звезды выреD
зать звездочки. Замесить обрезки теD
ста и снова раскатать; продолжить
процесс, пока не будет использоваD
но все тесто. Положить на протиD
вень.
5. Добавить в сохраненный белок
пару чайных ложек холодной воды,
чтобы он стал жиже и смазать смеD
сью звезды. Запекать 25—30 мин, заD
тем переложить на решетку и дать
остыть.

Когда печенье остынет, посыD
пать сахарной пудрой и украсить
глазурью, сделанной из сахарной
пудры и нескольких капель холодD
ной воды.

ИМБИРНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ
(английская кухня)

100 г муки,
1/2 ч. л. соды,
25 г сахара,
50 г маргарина,
75 г патоки или сахарного сиропа,
1 ч. л. молотого имбиря,
изюм для украшения.
1. Разогреть духовку до 190 гр С.
Взбить маргарин с сахаром, добаD
вить имбирь и перемешать.
2. Просеять муку и соду, перемешать
с маргарином.
3. Переложить на доску, посыпанD
ную мукой, и месить руками, добавD
ляя в тесто еще немного муки.
4. Разделить тесто на 12 кусков, а
затем каждый из них еще на 3. СкаD
тать из одного кусочка шарик для
головы человечка, из двух других D
тонкие «сосиски» для рук, из трех
других — раскатать полешки для ног
и туловища. Положить на противень
и прижать слегка сверху. Из изюма
сделать глаза и пуговицы.
5. Запекать 10—12 мин до золотиD
стого цвета и пока человечек не стаD
нет твердым по бокам (в середине
он должен быть мягким, пока не осD
тынет).
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ХТО ЯК І ДЕ ЗИМУЄ:
Зібралися тварини на лісовій гаA
лявині і почали розказувати один
одному, хто як і де зимує. Вони
спілкувалися на лише їм зрозуміA
лій мові тварин. На гілці дерева
сиділа сорока, вона також слухала
ці розмови і весь час кивала голоA
вою, ніби все розуміла. Іншим
пташкам також хотілося дізнатиA
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Їжак: «Я, готуючись до зими,
змінюю колір хутра з сірого на біA
лий, щоб було безпечніше зимуA
вати, бо надто вже дошкуляють
мені вовки та лисиці».

Ведмідь: «Мене взимку зігріA
ває тепла і гарна руда шуба. ЗгорA
нешся калачиком, хвостиком
вкриєшся і нічого тобі не страшA
но, крім голоду, тому і доводитьA
ся виходити на полювання. А поA
люю я на птахів, мишей, зайців
та інших мілких звірят».

Білочка: «Мені взимку найA
більше дошкуляє голод. Маю сіру
шубу, теплу і надійну, але шуба лиA
ше гріє, а годують мене ноги. І
вдень і вночі доводиться шукати
здобич — кабанів, лосів, косуль,
зайців».

Лисичка: «Я взимку сплю в
своєму берлозі і ніякі морози
мені не страшні».

Лось: «А мені були б жолуді та
корінці, щоб дістати корінці, я розA
риваю своїм рилом ґрунт і смаA
кую донесхочу. Хоч гарного хутра
я не маю, та взимку не замерзаю —
гріє мене товстий шар жиру».

Дикий кабан: «Важко зимуA
вати, якщо не знайдеш місцини,
де багато сухої трави, або якщо
лісники не підгодовують нас
сіном, тоді доводиться і гілки деA
рев їсти. Для захисту від хижаків
маю розкішні гіллясті роги».

ся про що розмовляють тварини
і вони запитали в сороки. ХитроA
мудра сорока соромилася зізнатиA
ся в тому, що вона нічого не зроA
зуміла, ось і нарозповідала такоA
го... Давайте виручимо сороку,
виправимо помилки в її розповіді. 

Вовк: «Я на зиму заготовлю соA
бі горішків, насушу грибочків,
назбираю насіннячка, от і маю
чим харчуватися. Взимку мені не
холодно — мене гріє моя тепленьA
ка руденька шубка».

Зайчик: «Мені дуже подобаєA
ться моя шуба з голочок, вона гарA
но захищає від хижаків влітку, але
взимку в ній холоднувато, тому я
зариваюсь в опале листя і впадаю
в зимову сплячку».



Поведінка спокійна, смілива, недоD
вірлива до сторонніх. Основні реакD
ції поведінки проявляються активD
но. В захисній реакції характерна
злобність. Умовні рефлекси виробляD
ються повільно, але закріпляються
міцно.
Висота в холці кобелів — не нижче
77—78 см, сук — не нижче 72—73 см.

Чорний тер’єр. Порода виведена в
розпліднику «Красная звезда», шляD
хом схрещування ердельтер’єрів,
різеншнауцерів і ротвеллерів. СобаD
ки цієї породи невибагливі, добре
пристосовуються до різних клімаD
тичних умов, до сторонніх відноD
сяться з недовірою і злобністю.
Легко дресируються і успішно викоD
ристовуються для вартової служби. 
Тип вищої нервової діяльності —
сильний, врівноважений, рухливий.
поведінка спокійна, стримана.
Основні реакції поведінки виражені
сильно. В активноDзахисній реакції
переважає злоба, умовні рефлекси
виробляються легкко і швидко.
Висота в холці кобелів — 65—72 см,
сук — 64—70 см.

Валерій ПЛІСКІН,
керівник гуртка «Юний кінолог»

НЕНЦ 6677

— Хто розумніший — кіт чи пес?
— Звісно, кіт.
— А чому?
— Ну, чи хто бачив дюжину котів,
які б тягнули сани по снігу!

* * *
Молитва:
— Боже, пошли мені великий виD
граш!
— Боже, пошли мені виграш!
Сусід за стіною:
— Боже, та пішли йому виграш!
Голос Бога:
— Та я послав би, але він не купує
лотерейних білетів!

* * *
В тире конкурс на лучший выстрел.
Побеждает маленький мальчик. Ему
вручают черепашку. На следующий
день он снова побеждает и ему даD
рят плюшевого медвежонка. Он
спрашивает: 
— А можно, как вчера, пирожок с
мясом и хрустящей корочкой?

— Можно ли подхватить одновреD
менно птичий грипп и свиной?
— Нет.
— Почему?
— Гусь свинье не товарищ

* * *
Маму спрашивают:
— У вас два сынаDблизнеца. Вам, наD
верное, очень тяжело справляться с
двойней, ведь от них столько шума.
— Ничего, один шумит так, что
второго почти не слышно.

* * *
Археологи обнаружили скелет маD
монта на глубине 20 метров. Это ещё
раз доказывает, что мамонты жили
в норах. 

* * *
— Десять золотых, семь сеpебpяных,
пять молочных. . . — таковы pезульD
таты выступления нашей сбоpной
по боксу.
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Один снеговик читает другому проD
грамму передач. «Белое солнце пуD
стыни». 
«Опять фильмы ужасов показываD
ют»,— возмущается он.

* * *
— Ну и что вы решили по поводу
Нового года?
— Мы решили — пусть наступает.

* * *
Монолог собаки: «Когда я волнуD
юсь — я потею. Когда я потею — я
пахну. Когда я пахну — меня моют.
Когда меня моют — я волнуюсь!»

* * *
Если бы орехи действительно укD
репляли работу мозга, то самыми
умными животными на Земле были
бы белки. 

* * *
Бедуинская народная примета: что
бы ни случилось — к засухе.

До блеска, плиз...
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Шотландська вівчарка (коллі) —
найпоширеніша порода англійських
собак, виведена наприкінці 18 стоD
ліття у Шотландії для охорони отар.
На територію України шотландські
вівчарки були завезені 1904 року. 
Тип вищої нервової діяльності —
сильний, врівноважений, рухливий. 
Поведінка спокійна, впевнена, уважD
на. Всі реакції поведінки яскраво виD
ражені і проявляються активно.
При перевазі активноDзахисної реакD
ції поведінки і недовіри до сторонD
ніх людей, у коллі немає природньої
злобності.
Висота в холці кобелів — 55—60 см,
сук — 50—55 см.

Кавказька вівчарка — стародавня поD
рода собак, виведена на Кавказі,
природна сміливість і злоба, недоD
віра до сторонніх роблять кавказьку
вівчарку одним з найкращих служD
бових собак.
Тип вищої нервової діяльності —
сильний, врівноважений, малорухD
ливий. поведінка спокійна, смілива,
характерна злоба та недовіра до стоD
ронніх. 

Переважаюча реакція поведінки —
захисна в злобній формі, яка деколи
перетворюється на лють, що утрудD
нює вироблення умовних рефлекD
сів при дресируванні.
Висота в холці кобелів — не нижD
че 65 см, сук — не нижче 62 см.

Середньоазіатська вівчарка — найD
давніша порода собак, яка виведена
в Середній Азії. За своїм походженD
ням і використанням вона дуже
близька до кавказької вівчарки та
за багатьма природніми особливоD
стями подібна до неї. порода пошиD
рена в Середньої Азії та суміжних
областях. Використовують для охоD
рони отар та вартової служби.
Тип вищої нервової діяльності сильD
ний, врівноважений, малорухливий.
Тип поведінки спокійний, сміливий,
характерна злоба та недовіра. ПеD
реважає активноDзахисна реакція
поведінки. Умовні рефлекси при
дресируванні виробляються поD
вільно.
Висота в холці кобелів — не нижче
65 см, сук — не нижче 60 см.

Московська сторожова — порода виD
ведена в розпліднику «Красная звезD
да», шляхом схрещування сенбернаD
рів із кавказькими вівчарками з
метою закріплення цінних якостей
сторожового собаки. Великий маD
сивний собака схожий на сенберD
нара, а поведінкою на кавказьку вівD
чарку.
Тип вищої нервової діяльності сильD
ний, врівноважений, малорухливий.
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