родному конкурсі «Молодь
в лісах Європи». Юний лісівник з Кіровоградщини Андрій
Галушка у складі міжнародної
команди виборов перше місце.
Міжнародний
конкурс
«Молодь в лісах Європи»
включає два етапи, перший
з яких – відбір на національному рівні команди школярів (до
19 років). У 2016 році (у вересні) фінальне змагання міжнародного конкурсу «Молодь
в лісах Європи» відбудеться
у Латвійській Республіці.
З метою визначення команди
України для участі у фінальному змаганні міжнародного конкурсу «Молодь в лісах Європи»,
Державне агентство лісових
ресурсів України та Товариство
лісівників України проведе до
1 серпня 2016 року національний відбір під час проведення
конкурсу на краще учнівське
лісництво.
Нагоду пройти тестування
та співбесіду для відбору у команду України для участі у фіналі міжнародного конкурсу
«Молодь в лісах Європи»
будуть мати члени команд,
які займуть призові місця на
конкурсі на краще учнівське
лісництво.

Умови участі у відборі представників учнівських лісництв
(які займуть призові місця на
конкурсі на краще учнівське
лісництво) – знання англійської мови, основ лісівництва
та інформації про сучасне лісове господарство України.
Тестування та співбесіда
відбудуться англійською мовою. Учасники відбору будуть
забезпечені відповідним матеріалом для підготовки – брошурою «Лісове господарство
України» англійською мовою.
На міжнародному рівні
буде проведено три офіційних
та один неофіційний конкурс.
Офіційні конкурси – тестування на знання лісового господарства Європи, практичний
конкурс на знання основ лісового господарства та підготовка презентації на задану
лісівничу тему. Мова спілкування – англійська.
Умови проведення конкурсу та навчальний посібник
щодо особливостей ведення
лісового господарства Європи
розміщено на сайті конкурсу
http://www. ypef.eu/

Запрошуємо до участі у конкурсі

2015 році вперше коУ
манда українських школярів взяла участь у міжна-
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втім, он який сюрприз –
А
виявляється, і волоські, і кедрові, і букові горі-

хи, власне, не є горіхами.
Принаймні такої думки дотримуються ботаніки. Вони доводять, що горіхом можна називати лише такий плід, що має
дерев’янисту оболонку, всередині якої міститься насінина
з зародком і сім’ядолями. Тож
плід волоського горіха – зовсім не горіх, а лише кісточка
плоду в м’ясистій зеленій оболонці, а кедровий горіх – це
лише насінина, що знаходиться в шишці…

Справжнім горіхом ботаніки вважають плід ліщини, або
лісового горіха, як її часто
називають.
Певно,
кожному
відомі розлогі кущі ліщини, що
ростуть у дібровах північних
областей України та й за
її межами.
Напровесні, тільки-но починає танути сніг і більшість дерев та кущів лише збираються прокинутися від зимового
сну, ліщина вже вкривається
важкенькими зелено-жовтимим сережками, в яких зібрані дрібні чоловічі квіточки.

Біологія

Справжні горіхи
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Випаде один або два теплих,
погожих дні, пригріє сонце,
і ліщина щедро розсипає за
вітром хмаринки золотистого пилку. Попаде пилок на
розміщені тут же, на гілочках, непоказні червоненькі
квіточки – і протягом літаосені вони перетворюються
на смачні горішки.
Можна сподіватися, ліщині також пощастить посісти
місце «майбутнього хліба» –
надто вже корисна ця скромна рослина. Ще на межі ХVІІІ
і ХІХ століття видатний агроном і лісівник А.Т. Болотов
радив створювати і сам вирощував плантації ліщини.
І зараз у багатьох лісництвах
можна зустріти чималі ділянки ліщини. Ліщинові горіхи
дуже калорійні. З них виготовляють багато цінних харчових продуктів.
Ліщина досить стійка й маловимоглива рослина, вона
не вимагає особливого догляду – самотужки дає рясні
врожаї. Її варто вирощувати
на схилах ярів, по берегах
річок, на лісових галявинах.
З часом посадки ліщини будуть значно збільшені, тож
зростає її питома вага в харчуванні людини.
Багаті на жири, білки
та інші корисні речовини
й найближчі родичі ліщини
звичайної – маньчжурська
і особливо південна ліщина – фундук. Рідним братом

усім цим рослинам доводиться й велике гарне дерево з Кавказу – горіх ведмежий, що також має смачні та
поживні плоди.
Майже піввіку працює
над поліпшенням сортів лісового горіха наполегливий
вчений харків’янин Федір
Андріянович Павленко. Сотні
тисяч схрещень зробив він
поміж різними видами роду
ліщини корилюс, як звуть
його ботаніки. Турботливо
відібрані й вирощені ним
перспективні гібриди дають
великі врожаї на так званих
маточних плантаціях селекційно-дендрологічної станції
«Веселі Боковеньки», що на
Кіровоградщині.
Звідси
щороку
Федір
Андріянович та його помічники розсилають саджанці
або горіхи у найвіддаленіші
куточки нашої країни. За все
життя вчений лише на чотири роки відірвався від своєї
улюбленої справи – в роки
Великої Вітчизняної війни
захищав Батьківщину. Багато
чудових гібридних форм, виплеканих самовідданою працею видатного селекціонера
Ф.А. Павленка, рясно плодоносять у багатьох ліщинових садах.

відлітають
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«Через чотири роки після того, як зникне
остання бджола, зникне і людство».
Ці слова, сказані колись Альбертом
Ейнштейном, в останні роки стали актуальними, як ніколи. Глобальне зникнення
бджіл набуває катастрофічних масштабів,
маючи доволі серйозні наслідки не лише
для екосистеми планети, але й для продовольчої безпеки
та світової економіки. У цій статті ми спробуємо з’ясувати
причини цього явища та оцінити його масштаби.

Світова епідемія

Бджоли зникають по всьому
світі. Вивчаючи цю проблему,
натикаєшся на різні цифри.
За даними Всесвітнього фонду захисту бджіл втрати цих
корисних комах в 2007–2008
роках складають: в Канаді –
27%, в Німеччині – 80%,

у Великобританії – 30–35%
(близько 80 тис. родин),
в Італії – 50%. В Іспанії під
час зимівлі 2004–2005 рр. загинуло близько 40% бджіл,
в США в 2006–2007 рр. зиму
не пережило близько третини
(приблизно 800 тис. вуликів).
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Феномен, що отримав назву
«розпад колоній», спричинив
спустошення вуликів як мінімум у 35 американських штатах. В 2009 році втрати були
приблизно такі ж, але колапс
бджолиних сімей спостерігався лише в 24 штатах.
Більш за все насторожує
той факт, що бджоли помирають не стільки в процесі зимування, скільки просто
зникають. Девід Гекенберг,
бджоляр з Пенсільванії, каже
наступне: «Я поставив вулик
з бджолами приблизно місяць
тому. Але до того часу, як
я повернувся, вони вже зникли». У Девіда зникло 70%
родин, це біля 400 вуликів.
І такі процеси спостерігаються не лише в США. У Хорватії
стверджують, що 5 млн бджіл
зникли менш як за 48 годин.
Схожі повідомлення надходять також з Італії, Польщі,
Португалії, країн Центральної
та Південної Америки.
В чому ж полягає причина цього дивного феномену?
Цілком природно, що це питання стривожило насамперед бджолярів, які опинилися
на межі банкрутства. Девід
Гекенберг, окрім прибутків
з реалізації меду та інших
продуктів, що дають бджоли (віск, прополіс, бджолина отрута, пилок, маточне молочко), отримував від
сільгоспвиробників по 90 доларів з вулика за запилення

полів дикої чорниці. Масове
зникнення бджіл змусило
його звернутися до Деніса
ван Енджелсдорпа, спеціаліста-бджоляра
Департаменту
сільського
господарства
Пенсільванії.
Намагаючись
з’я
су
вати причини цього феномену, Деніс розпочав анатомічні дослідження бджіл,
що брав з вуликів, в яких спостерігався колапс бджолиних
сімей, проводячи до 100 розтинів на день. Результати здивували спеціаліста: при розтинах було виявлено дуже дивну
патологію – рубцеву тканину.
«У деяких бджолах ми виявили гранули неперетравленого пилку, неначе бджоли
постійно їли, але не могли
наїстися. У деяких бджолах ми знайшли білі мішечки в травному тракті», –
каже ван Енджелсдорп. Була
знайдена і інша дивна патологія – грибок, що ріс всередині тканин бджіл, схожий на
той, що розвивається у людей
з пригніченою імунною системою. Через це виникло припущення, що бджоли хворі
на вірус, схожий на СНІД людини, однак збудника вірусу
знайти не вдалося. В результаті дослідження Деніс виявив
ще одну цікаву та дивну закономірність: вік бджіл, які
залишають вулики, знизився,
тобто сім’ї залишаються без
бджіл працездатного віку, що
прискорює розпад колонії.

результат – бджоли страждають не від однієї хвороби,
а від цілої низки захворювань, декотрі з яких вже протягом багатьох років існують
у США.
І знов-таки експерти не виявили причин різкої та стрімкої епідемії.
Але все ж чому бджоли
зникають? Жодної містики тут
насправді нема. Якщо бджола хвора, вона відлітає подалі
від вулика, аби не заразити
інших. Дивно також і інше:
традиційні вороги бджіл, які
зазвичай прилітають у вулик
за медом та пилком, не чіпають заражені вулики. Це
може свідчити як про наявність інфекції у самих бджіл,
так і про те, що мед містить
отруйні речовини.

Екологія

Тим часом Гекенберг звернувся зі своєю проблемою
до Діани Кокс-Фостер, експерту з бджолиних захворювань
Пенсільванського
університету. Вона залучила
до дослідження експертів
у сфері токсикології, біології і навіть людських захворювань. Команда вчених
Колумбійського університету з лабораторії дослідження захворювань – найбільшого центру дослідження
хвороботворних організмів
у США – почала із дослідження бджіл із заражених вуликів. Першочерговим
завданням
було
проаналізувати ДНК бджоли та
виокремити з неї будь-які патогенні або інфекційні організми. Перший же аналіз дав
У 2007 році зникнення
бджіл, викликаючи громадський резонанс, привертає
увагу ЗМІ. Журналісти та вчені починають висувати найрізноманітніші версії. Спробуємо
проаналізувати кожну з них.
Стрес. Версія висунена
американськими ученими. На
їхню думку, стрес, викликаний погіршенням екологічної
ситуації на планеті, послаблює імунітет бджіл і робить
їх вразливими до несприятливих чинників середовища. Коментувати цю версію
складно, оскільки жодних

результатів досліджень, що
підтверджують цю версію,
мені особисто знайти не
вдалось.
Проблеми
харчування.
Іспанські вчені з університету Кордови в розпаді колоній звинувачують недоїдання,
а точніше одноманітне харчування бджіл, вимушених запилювати великі однотипні поля.
На мій погляд, версія виглядає
досить абсурдною. Практика
вивезення бджіл на поля існує давно і в розвинених країнах є досить прибутковим
бізнесом для бджолярів, які
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одержують гроші від фермерів за запилення сільськогосподарських культур. І зникнення бджіл до недавнього
часу не спостерігалося.
Мобільні
телефони.
Деніс ван Енджелсдорп заявляє, що ця версія вперше
була озвучена британською
пресою. Молодий чоловік,
ім’я якого не називається, поклав безпровідний телефон
у вулик і зателефонував на
нього. Дослідження було неякісним, і пізніше він спростував свої висновки. Якими
саме вони були, Деніс не
уточнює. Проте з того часу
ця гіпотеза стала популярною. Довести її намагалися
німецькі учені з університету
Кобленц-Ландау. Довгий час
вони вивчали порушення орієнтації бджіл поблизу ліній
електропередач. В одному
з досліджень вони зробили
висновок, що випромінювання стільникових телефонів
і приймально-передавальних
пристроїв здатне негативно
впливати на навігаційні здібності бджоли настільки, що
вона просто не може знайти
дорогу назад у вулик і гине.
Проте ця версія не пояснює
виникнення патологічних змін
в організмі бджоли. Також на
її основі складно зробити висновок, чому одна сім’я зникає, а інша, що знаходиться
на тій же пасіці – ні. Якщо
б це була справжня причина,

то Девід Гекенберг просто
не долічився б не 70% своїх
бджіл, а втратив би усіх. Так
само як і інші бджолярі. Крім
того, динаміка розпаду колоній в усіх розвинених країнах
була б приблизно однаковою.
Паразити. Одним з підозрюваних в епідемії розпаду колоній був кліщ варроа,
який паразитує на бджолах.
У 1980-ті роки шкідник став
винуватцем зникнення половини бджіл у США. Проте
самі бджолярі заперечують
цю версію, оскільки відсутні
характерні ознаки варроатозу: 1) загибель лялечок; 2)
поява нежиттєздатних бджіл
і трутнів; 3) відсутність крил
і кінцівок у молодих особин
та ін. Девід Гекенберг стверджує, що якщо б причина
була в кліщі, по пасіці повзали
б заражені бджоли, оскільки
уражена кліщем комаха, намагаючись вилетіти з вулика,
просто падає на землю.
Учені з Кордовського університету в числі інших розглядали версію, за якою епідемію викликає одноклітинний
паразит Nosema Ceranae.
Проте вона також була спростована, оскільки сліди ноземи
були виявлені в кожному досліджуваному вулику, навіть
в тих, де зникнення бджіл не
спостерігалося.
(Далі буде...)
Підготувала
Марина ГОНЧАРЕНКО

простягається на 14
км і впадає у Дніпро.
Вона згадується ще
у літописах 968 року.
За однією з легенд,
Либідь
утворилась
від сліз прекрасної
княжни. За часів
Київської Русі вона слугувала
південним кордоном Києва,
її використовували для приведення в дію млинів та для
забезпечення прісною водою
мешканців міста. Сьогодні ця
річка замурована у колектори, а єдиний відрізок її русла, який ще зберіг первинний
вигляд, має завдовжки лише
500 метрів.
Сучасні кияни часто навіть
не здогадуються, який вигляд
мала колись ця нерукотворна
пам’ятка, бо у наші дні вона
нагадує радше стік непотребу, аніж повноцінне водоймище. Столичні екологи неодноразово били на сполох.
У 2011 році річка Либідь визнана однією з найбрудніших
річок Європи.
Головна проблема Либіді –
забруднення
нафтопродуктами, які потрапляють до
неї
через
несанкціоновану
діяльність
автомийок,

розташованих вздовж річки.
Так, принаймні, стверджують
експерти. За законом, такі
установи мусять мати спеціальні очисні споруди, і лише
тоді вони зможуть отримати
дозвіл на ведення бізнесу.
Але не всі автомийки мають
цей дозвіл, а тому безперешкодно скидають відходи
у річку.
Власне, з таким поводженням стикається не лише
Либідь, а і більшість київських річок. Ще у 2006 році
на річці Нивки було виявлено нафтопродуктів у декілька разів більше за норму,
а у 2009 році – їх знайшли
у Либіді. Тоді провели перевірку автомийок і виявили,
що близько 80% з них працюють без дозволу екологів.
Але на тому все і скінчилося.
Минуло 3 роки, автомийок не
поменшало, і їхні відходи перетворюють Либідь на брудну
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калюжу. Екологи констатують, що у річці є сальмонели,
які викликають кишкові захворювання.
Бетонні береги річки вже
давно зносилися і потребують ремонту. У 2011 році відремонтували лише невеликий
шматок. Час від часу вона виходить з берегів, що спричиняє різного роду аварії. Окрім
того, що це дошкуляє місту,
оскільки річка затоплює дороги та підземні переходи, це
також призводить до змивання
із споруд і забрудненої землі
небезпечних речовин, які потім
потрапляють у Дніпро. Одна
із причин таких надзвичайних
пригод – постійні намагання
забудувати місцевість біля річки промисловими об’єктами,
вагу яких береги просто не
витримують. Вже важко пригадати, скільки разів кияни відвойовували Либідь у зацікавлених бізнес-структур, готових
знищити річку заради чергового будівництва.

Попри багаторічне варварське поводження із Либіддю
і майже повну її загибель,
сьогодні з’явилася надія, що
річку відновлять. Цей задум
планується реалізувати до
2025 року, що закріплено
у Програмі розвитку Києва.
Зокрема, передбачено укріплення берегів та будівництво паралельного колектора,
який допоможе розвантажити
вже наявний. Оскільки Либідь
впадає у Дніпро, а тому прямо
впливає на рівень чистоти головного водоймища України,
не завадило б зробити жорстокішими правила встановлення
об’єктів (таких, як автомийки) на берегах та використання вод річок промисловими
об’єктами. Або, принаймні,
дотримуватись чинних. Історія
знає багато прикладів того, як
у майже безнадійні річки знову поверталося життя (взяти хоча б знамениту лондонську Темзу).
Залишається сподіватися на те,
що відновлення
Либіді – це не
чергова задекларована обіцянка,
а реальна стратегія повернення
історичної окраси міста.
Підготував
Єгор ГРИЦЮК

Медицина

Чи допомагає медична маска
захиститись від хвороб?

осіння звичайної маски
Н
членами родини, у якій
хворіє дитина, знижує ризик

захворіти для них на 60–80%.
Це дані одного дослідження,
яке також передбачало застосування частого миття рук
і уникнення тісних контактів із
хворою особою.
Дослідження дозволяють
припустити, що грип, зокрема
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Щоб розповісти, як діє і наскільки ефективно захищає
звичайна медична маска від передачі вірусів, зокрема
грипу, я розшукав для читачів журналу «Паросток» публікації достовірних джерел. Нижче пропоную виклад найважливіших і практичних даних.
і «свинячий», поширюється
переважно з великими, а не
малими краплями слизу, під
час чхання, кашлю. Звичайна
медична маска націлена захищати саме від такого виду
поширення інфекцій.
Респіратори, або як їх ще
називають за кількістю відсотків затримуваних частинок –
N95, захищають ще і від 11
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дрібних частинок. Зокрема їх
використовують при контакті
з такими хворобами, як туберкульоз чи сибірська виразка.
Багато людей у побутових та соціальних установах
не знає, як правильно використовувати медичні маски.
Пропоную короткий перелік 5 правил та принципів,
яких варто дотримуватись
при користуванні медичними
масками:
• Не покладайтеся на маску як ваш єдиний захист.
Уникайте скупчень людей,
тісного контакту з хворими,
часто мийте руки. Якщо у вас
нежить чи кашель – залишайтеся дома, щоб захистити інших.
• Мийте руки перед тим, як
вдягти маску. Не торкайтеся
зовнішнього та внутрішнього
12 боку маски коли вдягаєте чи

знімаєте маску. Коли знімаєте – беріть за петельки, а не
маску. Викидаючи, слідкуйте, щоб маска не торкалась
інших речей. Помийте руки
опісля зняття маски.
• Маска повинна щільно закривати ніс, рот, підборіддя.
Під час носіння не торкайтесь
маски руками.
• Зазвичай час використання одноразових медичних масок обмежений 2–4 годинами.
Кольоровою стороною одягають назовні, хоча особливої
різниці немає. Якщо вона стала вогкою – змініть раніше.
• Якщо звертаєтесь до лікаря – обов’язково вдягайте
маску, щоб не заразити інших
під час очікування.
Підготував
Володимир ХИЛЬЧУК

Зоологія

Павуки-птахоїди:

утримання і розведення

«характером». Так, павуки,
що живуть в Африці і Азії,
в більшості своїй агресивні,
якщо не сказати – злісні, а жителі Нового світу – Північної,
Південної та Центральної
Америки – спокійні, меланхолійні, рідко конфліктують
з людьми. Родина Павукиптахоїди (Aviculariidae) включає в себе близько 600 видів. Особливо численні вони
в Південній Америці, де звичайні великі представники
родів Eurypelma, Lasiodora,
Avicularia і ін. Серед них є величезні волохаті павуки більше 10 см завдовжки.
Вдень ці тварини ховаються в норах і лігвищах, які
влаштовують між корінням,
у тріщинах скель, іноді серед
листя, а в сутінки виходять на

полювання. Здобиччю їм служать головним чином комахи,
але великі види при нагоді поїдають дрібних ящірок, змій,
жаб, а також невеликих птахів. Тривалість життя цих арахин – 20 років. Правда, до
такого віку доживають тільки самки, самці живуть трохи
більше 5 років.
Для утримання в куточку живої природи найбільш
підходять
представники
роду Brachypelma – невибагливі і красиві павуки;
Aphonopelma – дуже спокійні тварини; види avicularia
і
chromatopelma.
Гіганти
theraphosa blondi, theraphosa
apophysis вимагають особливих умов утримання, їхній
укус дуже болючий.
Всупереч чуткам, серед
павуків-птахоїдів немає смертельно небезпечних для людини видів, проте опіки від 13
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їхньої щетини або укуси можуть бути вкрай болючі.
Птахоїдів за умовами утримання можна поділити на
земляних і деревних. Для
утримання видів середнього
розміру підійде тераріум розміром 30×30×30 см, для великих різновидів тераріум повинен бути більше – близько
45×45×30 см. Переконайтеся,
що тераріум добре провітрюється. Температура утримання – близько 20 °С. Для деревних видів висоту тераріума
можна збільшити. Земляним
павукам дно акваріума або
тераріума викладають шаром
торфу, де павук викопає нірку, яка і стане його притулком.
Деревні птахоїди поселяються
в дуплах, щілинах у корі дерев, в тріщинах скель, між корінням, серед листя. Для них
і тераріум необхідно передбачити відповідний, а павук
вибере собі укриття. Птахоїди
не переносять потрапляння на
них сонячних променів, прагнуть сховатися в тіні. Деякі павуки обходяться без води, задовольняючись рідиною, яку
отримують при звичайному
харчуванні, деякі види п'ють
і можуть навіть купатися. Для
таких особин у тераріум ставиться баночка з водою або
кладеться змочена вата.
Птахоїди
обороняються
двома способами: намагаються або обпекти ворога отруй14 ною щетиною, або вкусити.

Павуки – нічні хижаки, активні в сутінки. Ситий птахоїд
повністю задоволений життям
і надовго завмирає, піджавши лапки.
У неволі птахоїдам дають
кормових тарганів. Однак павуків не можна годувати домашніми рудими прусаками,
тому що в їхній крові міститься надто багато отруйних
речовин. Травлення у павуків
зовнішнє – піймавши здобич,
павук розриває і розминає
її хеліцерами, оббризкуючи
травним соком, що розчиняє
внутрішні тканини. Отриману
через деякий час рідину павук
висмоктує. Годують павуків
двічі на тиждень.
Під час линьки павуки змінюють звичний спосіб життя: вони чіпляються за стінки
житла і роблять з павутини
гамачок. Молоді павуки линяють у середньому раз на місяць (залежно від виду, кількості їжі та температури),
дорослі – рідше.
Після останньої линьки відбувається повне дозрівання
самця, і він відправляється
на пошуки самки. Пам'ятайте,
що самка після спарювання... з'їдає самця. Тому його
потрібно відразу ж відсадити. Запліднена самка будує
гніздо-кокон, в яке і відкладає яйця.
Підготувала
Валентина ЖЕСТЕРЬОВА

вчені раптом побачили морську черепаху, яка світилася
у глибині. Почуття здивування
підсилювалося тим, що рептилія випромінювала неонове червоне і зелене світло.
Раніше такого феномену природи біологи не зустрічали.
«Це було неперевершено, – зазначив біолог Девід
Грубер з університету НьюЙорка. – Черепаха наблизилась до нашої команди у той
час, коли вони знімали коралові рифи. Раптова поява
черепахи виявилася несподіваною». А ще, за словами
вчених, черепаха нагадувала
інопланетний космічний корабель, вкритий масою каміння,
що світиться.

Важко уявити, але останнім часом вчені все більше
звертають увагу на явище біофлюоресценції (здатність
поглинання і подальшого
перетворення світла організмом та відображення
його на іншій довжині хвилі
у різноманітних кольорах),
яке притаманне мешканцям
моря. Спочатку морські глибини висвітлювали медузи
і корали. Потім до них приєдналися ще і скати, кісткові
риби, ротоногі і деякі акули.
Таке явище дозволяє замаскуватися серед коралів і водоростей, приваблювати здобич, а також для спілкування
і розуміння собі подібних.
Єдина в світі черепаха, що
світиться, належить до вимираючого виду. Зовні вона нагадує зелену черепаху, але за 15
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ід час зйомок акул, що
П
пропливали між кораловими рифами у Тихому океані,
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Черепаха-світлофор

Зоологія
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розміром дрібніше. Довжина
тіла приблизно – 60–90 см,
а маса тіла дорівнює 50–55
кг. Можливо, чисельність цього виду скоротилася через
зміни клімату, але існує ще
інша причина. Про існування черепахи «з ілюмінацією»
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місцеві аборигени знали давно. Яйця та м’ясо цієї рептилії вважаються делікатесом,
а з панцира виготовляють різноманітні сувенірні вироби.
Підготував
Михайло ЗАКАЛЮКІН

ринами, але
слід
мати
на увазі, що
вони перебувають деякий
час і на суші, а окремі види
навіть там проводять весь
час. На суші вони рухаються
незграбно і неспритно, але
у воді плавають дуже швидко.
Вони часто піднімаються вертикально на поверхню води,
щоб набрати повітря.
Влітку тритони виходять
з води і ховаються під корінням дерев та в земляних
нірках. Восени – збираються
у зимових притулках. Однак
ті, які відшукали собі став,
куди вливається багато джерел, часто залишаються в ньому і в холодну пору року.
Взимку вони добре живуть у такій водоймі, яка не
промерзає до самого дна.
Тритони, які не заховались на
суші, з’являються уже в кінці лютого, весело плавають
у воді, шукають один одного.
Тритони вже з раннього
віку хижі і живляться виключно тваринними організмами.
Спочатку вони полюють на
дрібних ракоподібних, личинок комах та червів, пізніше –
на молюсків, дощових червів,
пуголовків, личинок комарів.
Над тритонами провадили

багато спостережень щодо їх
живучості та здатності відтворювати втрачені
частини
тіла. Вже
давно була
відома їх нечутливість до змін температури і здатність
довго протистояти впливу
холоду; також дізнались, що
втрачені кінцівки у них знову
виростають… Дослідами було
доведено, що всі ці частини
тіла повністю відновлювались,
причому помітили, що в кінцівках, які виросли, утворились
нові кістки з усіма суглобами. Відрізаний хвіст виростає
знову, буває такої ж величини, як старий, і в ньому знов
утворюються хребці; відрізані
кінцівки виростають цілком
по кілька разів; навіть знову
виростають відламані щелепи.
І навіть якщо тритон втратить
4/5 ока, то через десять місяців у нього утвориться нове
око з роговою та райдужною
оболонкою, а також кришталиком, одним словом, зовсім
новий орган, який відрізнятиметься від попереднього тільки дещо меншою величиною.
Підготувала
Олена ЗАРИПОВА 17
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ритонів вваТ
жають звичайно водяними тва-
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Тритон
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Колібрі – пташка малого калібру

Колібрі (Trochilidae) – родина дрібних птахів, яка налічує
більше 330 видів. Крихітні колібрі – дивовижні істоти.
Якби людина витрачала стільки ж енергії, скільки вони, її
серце билося б з частотою 1260 ударів на хвилину, а температура тіла виросла до 385 градусів.
ри слові «колібрі» ми наП
самперед уявляємо дуже
маленьку пташку. Загалом
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так воно і є, хоча в цій родині є і свої велетні, наприклад, гігантський (за мірками
колібрі) Patagona gigas, який
досягає майже 22 см довжини і 20 г ваги (це приблизно
розмір звичайної ластівки).
Проте серед відомих видів
колібрі переважна більшість
вражає своєю мініатюрністю.
Довжина Mellisuga minima,
яка мешкає на Кубі, може становити всього 5,7 см (включаючи хвіст і довгий дзьоб),
вага – 1,6 г. Це абсолютний
18 рекорд мініатюрності не лише

для птахів, а й для всіх теплокровних істот.
Тут потрібно зробити відступ: справа в тому, що бути
одночасно маленьким і теплокровним дуже важко. Чим
менша істота, тим більше відношення поверхні його тіла
до об’єму. Тим часом виробництво тепла пропорційно
саме об’єму тіла, а тепловіддача – площі поверхні. У тварини, чиє тіло вимірюється
ліченими сантиметрами, втрати тепла повинні бути просто
катастрофічними.
Щоправда,
переважна
більшість видів колібрі живе
в тропіках, де повітря вдень

Зоологія

Проте конструкція дзьоба
дозволяє птахові використовувати його і звичайним чином – як пінцет або щипці.
Це дуже важливо, оскільки
для нормальної життєдіяльності та вигодовування пташенят йому необхідний тваринний білок. Його джерелом
служать дрібні комахи, яких
міні-птиці збирають на льоту
з квітів і листя або хапають
прямо в повітрі.
А от величезні енергетичні
витрати колібрі покриває саме
нектар. Його поглинанню птахи присвячують весь світловий день, встигаючи попоїсти
за цей час до 120 разів. Але
з настанням темряви трапезу
доводиться переривати, а тіло
птиці продовжує віддавати тепло. І тоді колібрі... відмовляються від теплокровності:
влаштувавшись на нічліг, птахи впадають в заціпеніння,
а температура їхнього тіла
знижується до 17–20 градусів, тобто фактично до температури навколишнього середовища. З настанням ранку
птиці знову розігріваються до
своїх звичайних 39–43 градусів і злітають, щоб провести
весь день у польоті.
Колібрі залишається в повітрі майже весь той час, що
не спить, так що про них до
цих пір можна почути, ніби
вони взагалі ніколи не приземляються і навіть що у них
нібито немає ніг. Насправді 19
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не набагато холодніше пташиного тіла. Однак на заході
Північної Америки охристий
колібрі доходить до південної
Аляски (зрідка штормові вітри закидають цих птахів
навіть на Чукотку), на сході рубіновогорлий колібрі –
до Лабрадору, а в Південній
Америці чилійський вогненношапочний колібрі гніздиться
аж до мису Горн. Та й серед
формально тропічних видів деякі живуть в Андах, зустрічаючись до висоти 4000–5000 м,
межі вічних снігів. Так що одним лише теплим кліматом існування колібрі не пояснити.
Втім, навіть тропічним видам, щоб підтримувати енергетичний баланс, потрібно поглинати величезну кількість
їжі: денний раціон колібрі
вдвічі перевищує його вагу.
Основна їхня їжа – квітковий
нектар, який вони добувають
за допомогою довгого і тонкого дзьоба. У інших групах
птахів теж зустрічаються такі
«носи», але тільки у колібрі
верхня половинка дзьоба майже по всій довжині охоплює
з боків нижню. Всередині цієї
зіставної трубки знаходиться дуже довгий язик, кінчик
якого розширений та має на
краях бахромку. Зависнувши
в повітрі перед квіткою, колібрі занурює в неї дзьоб і, по
суті, хлепче нектар, висовуючи і втягуючи язик до 20 разів
на секунду.
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ноги у колібрі, звичайно
ж, є, але дуже короткі
і слабкі, придатні лише
для того, щоб сісти на
гілку або край гнізда.
Міні-птиці ніколи не ходять на своїх лапках,
а в польоті щільно притискають їх до тіла, так
що їх не видно навіть на
фотографіях. Зате всі
частини тіла, пов’язані
з польотом, у колібрі
розвинені
надзвичайно. Наприклад, серце займає
майже такий же об’єм, як всі
інші нутрощі, разом узяті,
а частота його скорочень під
час польоту сягає 1000–1200
ударів на хвилину. Кров колібрі містить більше гемоглобіну, ніж у більшості птахів,
а вага м’язів, що приводять
у рух крило, становить близько 40% від ваги всієї птиці.
Але найдивовижніше в будові колібрі – це саме крило. Його пропорції незвичайні
для пташки: плече укорочене,
а кисть витягнута. Але головне – ліктьовий і зап’ястний
суглоби втратили здатність
згинатися-розгинатися, тобто,
по суті, перестали бути суглобами. Все крило перетворене
на жорстку конструкцію, рухливу тільки в точці кріплення
до тіла – плечовому суглобі.
Проте цей суглоб отримав
надзвичайну для птаха свободу рухів – плечова кістка
(а з нею і все крило) може не

тільки відгинатися майже під
будь-яким кутом до осі тіла,
а й провертатися навколо
власної осі. Така будова крила визначає незвичайний малюнок його рухів: воно рухається, як весло, крайня точка
якого описує подовжену вісімку. Це мало схоже на помахи
пташиного крила, зате сильно
нагадує рух крил комах (також жорстких і рухомих
лише в точці прикріплення),
що і робить літаючу колібрі
більше схожою на метелика,
ніж на птицю. Втім, роздивитись, як працюють крила колібрі, неозброєним оком неможливо: у видів середнього
розміру крило робить більше
20 помахів за секунду, а у деяких дрібних – 80–100. Навіть
коли колібрі нерухомо висить
у повітрі, людина бачить лише
розмиті хмарки з двох сторін
від тіла птиці.
Така конструкція властива
лише для дрібних істот: нерухоме крило утворює важіль

з величезним плечем, птиці
побільше просто не вистачило
б сил підняти себе в повітря
таким чином. Проте колібрі
вона дозволяє проробляти
трюки, немислимі ні для яких
інших птахів: не тільки зависати в повітрі, різко гальмувати і миттєво набирати швидкість, але і літати хвостом
вперед, вбік і взагалі мало
не в будь-якому напрямку. Та
й лінійна швидкість маленьких літунів вражає: до 80 км
на годину. У відносних величинах швидкість колібрі вища,
ніж у шаттла в момент входу
в атмосферу. Дальність польоту теж вражає: колібрі зі
східного узбережжя США,
вирушаючи на зимівлю, пролітають близько 800 км над
Мексиканською затокою без
посадки і «дозаправки».
Ще одне ноу-хау колібрі –
це їхнє забарвлення. Взагалі
яскраво забарвлених птахів
безліч, особливо у тропіках,
але фарби колібрі абсолютно
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особливі: вони виблискують,
переливаються і ніби
світяться.
Секрет
у тому, що забарвлення колібрі створюють не пігменти,
а структура самого
пера, яке хитрим
чином переломлює
сонячне
світло.
Втім,
справедливості заради слід
сказати, що так звані «оптичні фарби» притаманні не тільки колібрі, їх використовують
і деякі інші пернаті (наприклад, райські птахи). Щось
подібне можна побачити навіть на горлі звичайного сизого голуба.
Звідки взялися такі дивовижні птахи? Історія колібрі
простежується тільки з кінця льодовикового періоду.
Виходить, що і глибокі перетворення анатомії і фізіології, і наступне виникнення
сотень видів, і тонке еволюційне «притирання» їх до рослин, на яких вони годуються,
зайняли дуже невеликий (за
мірками еволюції) час – якісь
сотні тисяч років. Втім, достеменно сказати, від кого, де
і коли пішли колібрі, зоологи не беруться. А це означає,
що вони можуть виявитися ще
більш давніми жителями нашої планети.
Підготував
Микола СВЯТНЕНКО 21

Зоологічні етюди

Юрій АРБАТ

Синичий театр
ещодавно довелося мені
Н
жити за містом у лісі. Під
вікно, на зроблений мною фа-
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нерний лоток з кормом зліталися різні птахи. Зграйки горобців трималися на далекій
відстані і тільки зрідка злодійкувато хватали крихти хліба
і швидко зникали, особливо
коли з’являвся довгодзьобий
і короткохвостий «обтічний»
повзик. Щоправда, його побоювалися і синички, та, проте,
вони почували себе господинями на лотку.
Щоранку, годині о восьмій,
коли розвиднялося, дрібним
постукуванням дзьоба синич22 ка будила мене. Просторий

лоток міг би вмістити десятків зо два птахів. А більше
від одного я ніколи не бачив.
Вони блискавично змінювали
один одного. Той, який прилітав першим, звичайно, нікого вже не підпускав. А проте
я знав про них дещо й гірше:
синиці задерикуваті і часто діють як справжнісінькі забіяки.
Невипадково іспанці називають синицю «гуереро», тобто
забіяка.
З усіх видів синиць мою
кормушку вподобали не чорні, не пухляки, не довгохвості і не чубаті, а великі синиці.
Хоч їх так і називають, проте
вони трохи менші за горобця.

Зоологічні етюди
Синичка цвірінькнула: «Ціці-ві!», ніби сказала: «Мене не
обдуриш!».
Сидячи на рамі кватирки,
вона схопила дзьобом шворку
з ковбасою, підняла її, притримала лапкою, перехопила
дзьобом і знову підняла, а потім знову притримала лапкою. Я не
вірив своїм очам: синичка піднімала ковбасу на
щворці точнісінько так,
як люди в селах двома
руками витягають відра
з водою з колодязя.
Піднявши свою здобич, синичка перекинула
її через раму кватирки,
пурхнула за шворку,
вчепилась, як робила
це багато разів щодня,
і жваво заходилася викльовувати сало.
Ну, справжній театр! 23
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Я знав: найбільше синички люблять
сало, і якщо його повісити на шворці, то птахи обов’язково прилітатимуть…
Сала спочатку не
дістав і купив шматочок нашпигованої ковбаси. Я прив’язав цей
шматочок на довгу
шворку і повісив за вікном над кормушкою
так, що моя принада
висіла на півшляху від кватирки до кормушки…
Те, що сталося потім, мене
дуже здивувало. Ніби не
я придумав цей дослід для
синички, а хтось інший багато разів уже робив раніше те
саме, і саме з цією пташкою.

Це цікаво

Чи ходять до школи слони?

країнах Східної Азії слоУ
ни здавна служать людям.
Там до слонів завжди стави-
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лися шанобливо. Слон – символ сили, мудрості й довголіття.
Особливий статус мають
слони у Таїланді. Цю країну
здавна називають королівством слонів. Слони – єдині
в Таїланді, кому Конституція
гарантує пенсійне та медичне
забезпечення після 60-ти років. Вбивство слона загрожує
смертною карою.
Зараз у Таїланді понад 20
тисяч робочих слонів. Вони
прибирають вулиці після повені, корчують дерева в лісі,
возять вантажі, прислужують
у храмах, «працюють» артистами та няньками в родинах,
де є маленькі діти.
24
Слони починають трудовий

«стаж» у 12 років, а перед
тим вчаться у школі.
У школі кожен «першокласник» має свого вчителя – наглядача, який зветься махаут. Лише махаут має
право годувати слоненя, він
щоранку його миє і навчає
різним командам. Після закінчення школи слон виконує
26 команд махаута і має навички роботи, яку буде виконувати.
У другому класі слоненят
поділяють на групи. Одні будуть корчувати дерева в лісі,
інші – вантажити, а найбільш
кмітливі
–
прислужувати
в храмах на святкових церемоніях. Після закінчення навчання у школі слони починають працювати під наглядом
свого махаута, з яким не розлучаються все життя.

Це цікаво
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коли схочуть. Слони вільно
живуть у джунглях, але дватри рази на тиждень приходять поласувати бананами та
цукровою тростиною і поглянути на підростаючу молодь.
Окрім важкої роботи слони
у багатьох родинах доглядають дітей. Ці могутні велетні
– відмінні няньки. Живучи десятками років у родині, слони допомагають виховувати
дітей, онуків і навіть правнуків. Адже слони живуть до
80 років.
Слони – чудові артисти.
Вони
легко запам’ятовують
На важких роботах у лісі
різні
вправи
і трюки. Через
вони працюють 5 годин на
це
слони
з
успіхом
і задоводень. Хвору тварину відразу
ленням беруть участь у різвідправляють на «лікарня- них атракціонах і шоу: грають
ний», доки не видужає.
у м’яча, катаються на «велоКоли слонам виповнюється сипедах» і навіть малюють.
60 років, вони знову повертаПідготувала
ються у навчальний центр, але
Діана ШЕМБЕЛЬ
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Хлорофітум
Хлорофітум – кімнатна рослина, яка відома
вже давно, і ніби яка
там з неї краса, оскільки квіти дуже маленькі і непоказні та й не
виростає він великого розміру. Але це незамінна рослина за
своєю корисністю для
озеленення житлових
кімнат та приміщень
школи і дитячих садків.
лорофітум, за даними
Х
науковців, може нейтралізувати в приміщеннях
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отруйні речовини. Ці рослини обов’язково рекомендується висаджувати в нових,
лише побудованих будинках
або в тих, які після капітального ремонту. Це зумовлено
їхньою здатністю поглинати з повітря шкідливі гази,
адже недарма вони відносяться до групи рослин –
фітофільтрів.
Хлорофітум
поглинає з повітря формальдегіди, чадний газ, володіє значним бактерицидним ефектом, виділяючи
фітонциди. Учені встановили, що за добу рослина
може знищити близько 80%
хвороботворних мікроорганізмів, що перебувають без26 посередньо біля рослини.

Випаровуючи вологу з поверхні листя, вони також зволожують повітря, а зелений
колір листя заспокійливо впливає на нервову систему та зір.
Він сприяє гарному настрою,
у безвихідних ситуаціях або
під час напруженої роботи
придає нові сили і енергію.
Хлорофітум належить до
ампельних рослин, тому його
можна розмістити не лише
на підвіконні, а й, наприклад,
у підвісному кашпо, що дасть
змогу не лише зекономити
простір, а й оформити інтер’єр
згідно з правилами фітодизайну. Адже ампельні рослини
ефектніше виглядають якщо їх
підвісити перед вікнами або поставити на легку полицю на добре освітленій стіні, тоді силует
звисаючого листя та квіткових
пагонів особливо красивий.
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стеблах, зеленого або жовтого кольору, залежно від
виду, інколи на їхньому місці
достигає насіння. На довгому
квітконосі також розвиваються молоді рослини – розетки,
що складаються з пучка листків і коренів.
Оптимальна
температура
повітря при вирощуванні хлорофітума – 16–18 °С, але він
може рости при температурі
від 6 до 25 °C.
До освітлення хлорофітум невибагливий, полюбляє
яскраве розсіяне світло, але
непрямі сонячні промені.
Добре росте біля східного чи
західного вікна. Може рости і на північному вікні, але
в дуже темному місці рослина втрачає декоративну
привабливість, при недостатньому освітленні яскраволистяні форми утворюють зелене
листя. На південному вікні потрібно притінення.
Вологість повітря не відіграє великої ролі, але при
дуже сухому повітрі краще
періодично
обприскувати,
особливо якщо рослина поряд з обігрівачами. Влітку
час від часу листя корисно обприскувати чи мити,
оскільки воно, як пилосос, накопичує на собі пил.
Потребує рясного поливу
з весни до осені і помірного
взимку. Поливають хлорофітум взимку 1 раз на тиждень,
27
а влітку кожні 3 дні.
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Хлорофітум як кімнатну рослину вирощують вже
більше 200 років. У кімнатному квітникарстві вирощують
Хлорофітум
чубатий
(Chlorophytum
comosum),
це багаторічна трав’яниста
рослина, батьківщиною якої
є тропічні та субтропічні райони Південної Америки,
Африки та Австралії, рід відноситься до родини Холодкові
(Asparagaceae). Він має багато переваг: швидко росте,
легко розмножується поділом
куща чи дочірними розетками.
Витривалий, може зростати
як в прохолодній, так і теплій
кімнаті, на яскравому світлі чи
в напівтіні, і не боїться сухого
повітря.
Це вічнозелена рослина, листки якої лінійні, дугоподібно вигнуті, довжиною
до 40 см, зібрані у розетку.
Раніше у кімнатному квітникарстві були поширені хлорофітуми лише з зеленим
листям. Зараз відомо безліч
сортів із строкатим листям.
Форми Variegatum мають
вузькі, білі полоски на листі,
Vittatum – лише одну але широку білу смугу, Picturatym –
з жовтою центральною смужкою. Досить популярними
зараз стали форми не лише
з яскравим листям, а також
ще й з гофрованим.
Квіти у хлорофітума дрібні, білі, навесні і влітку
з’являються на тонких довгих
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Хлорофітум не дуже вимогливий до ґрунту. Добре росте в суміші, що складається
з дернового, листового ґрунту
та піску, у пропорції (3:2:1).
Підживлювати хлорофітум
рекомендується комплексним
мінеральним добривом для
декоративно-листяних
рослин, з квітня по вересень, поливаючи раз на місяць.
Особливістю
хлорофітума є його коренева система,
корені з віком розростаються, утворюючи бульбовидні
потовщення із запасом поживних речовин. Потрібно
систематично пересаджувати
рослину, коли розвивається
коренева система і починає
витикатися з горщика або піднімати рослину, інакше горщики можуть розтріскатися.
Пересаджувати хлорофітум
потрібно навесні, зазвичай через 1–2 роки, в більш просторий посуд.
Розмножується
хло28 рофітум легко: в землю

висаджують листові розетки,
які з’являються на кінці повітряних вусів – вони легко
і швидко ростуть. Можна розмножувати хлорофітум діленням куща.
Хлорофітум не викликає
особливих труднощів при вирощуванні і практично не вражається шкідниками. Інколи
взимку листки стають блідими, жовтіють, опадають, причиною цього може бути висока
температура повітря і недостатнє освітлення. Коричневі
плями на листках взимку можуть свідчити про надмірний
полив, коли рослина знаходиться в стані спокою; а коли
коричневі плями з’являються
на зморщених листках під час
активного росту, свідчить про
протилежне – недостатній полив. Підсихання країв листочків свідчить про недостатню
кількість поживних речовин
або занадто сухе повітря.
Підготувала
Любов ШТУРМАК

швидше знаходити «потрібні»,
більш молоді, квітки.
Назва «медунка» – не випадкова. Це дійсно медоносна рослина. Нектару в її квітках міститься багато. Причому це один
із найбільш ранніх медоносів,
а тому і найцінніших. Квітки
медунки найчастіше відвідують повільні волохаті джмелі.
У сонячний весняний день вони
старанно риються в квітках та
з низьким басовитим гудінням
перелітають з однієї рослини
на іншу.
Медунка – дуже яскрава
ранньовесняна квітка, яку охоче зривають всі, хто опиняється
в лісі о цій порі року. Рожевосині її букетики дуже гарні.
А найприємніше – що це перші
весняні квіти. Шкода тільки, що
деякі любителі квітів занадто
вже захоплюються, збираючи
медунку. Замість скромного букетика в їхніх руках опиняється
цілий оберемок квітів. Ці люди
марно гублять багато рослин.
Адже щоб милуватись красою
квітів, цілком достатньо декількох стеблинок (згадайте
про «ікебану» – мистецтво
складання квіткових композицій у японців: весь букет
складається з двох-трьох квіток, але наскільки він витончений, кожна квітка – у всій
її красі).
Підготувала
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як вітер вже гойдає її короткі
стеблинки з маленькими квіточками. На одній стеблинці деякі
квітки темно-рожеві, інші – волошково-сині. Якщо придивитись уважно, неважко помітити,
що рожевий колір мають бутони
і більш молоді квітки, а синій –
більш старі, відцвітаючі. Кожна
квітка протягом свого життя
змінює забарвлення, як би «перефарбовується». Те ж можна
бачити і у деяких інших рослин,
наприклад у незабудки (у неї
бутони блідо-рожеві, а квітки
світло-блакитні).
Така зміна кольору в процесі
цвітіння пояснюється особливими властивостями барвника,
який міститься в пелюстках.
Називається він антоціан. Це –
дивовижна «різнобарвна фарба», справжній «рослинний хамелеон». Антоціан може бути
і рожевим, і синім, і фіолетовим. Все залежить від кислотності того розчину, в якому він
міститься: розчин кислий – забарвлення рожеве, лужний –
синє. Зовсім як хімічний індикатор лакмус.
Отже, чому ж змінюється
забарвлення пелюсток медунки? З тієї причини, що клітинна
рідина в пелюстках на початку цвітіння має кислу реакцію,
а пізніше – лужну. Можна
припустити, що контрастно забарвлені квітки не залишаються непоміченими комахами, які
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Медунка – багатолика вісниця весни
едунка (Pulmonaria) в на- відвідують цю рослину в пошуМ
ших лісах цвіте, мабуть, ра- ках нектару та пилку. Колір вініше за всіх. Не встиг зійти сніг, ночка, ймовірно, допомагає їм
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Садимо сад України
та плекаємо любов
к говорить стадо Вітчизни
Я
ра українська
приказка:
«Про

ПАРОСТОК

дерево
замолоду дбай – будиш
мати в саду рай»!
Все вірно. Щепити
краще молоде дерево, так і людина
вчиться замолоду.
Яка проблема патріотизму в наших
садах? Це відсутність, або «майже
відсутність»
в українських садах
українських
сортів!
Читачу!
Спитай себе –
скільки
сортів
українського походження плодових
чи ягідних рослин
ти знаєш! А саме
з тебе бере приклад твоя дитина!
Провина у відсутності сортів українського походження
на присадибних ділянках лежить на слабкій рекламі та
орієнтації ринку посадкового
матеріалу. Насправді, на всякому садовому ринку, сортів
дуже мало. Там все шаблонно. Симиренко, Слава переможцям, Голден, Улюблена
Клапа, Валерій Чкалов… Все.
30 Зовсім не факт, що з Слави

Переможцям
не
виросте
Голден делішес у кращому випадку (хоча саджанці
відрізняються). Тому треба
цікавитись сортами українського походження, не радянського чи царського, а саме
українського. Хоча безумовно
повно гарних сортів за походженням з УССР.
От уявіть собі. Сорт
«Амулет» – прекрасна яблуня, В.П. Копань – автор,
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Тепер назву декілька сортів українського походження
плодово-ягідних культур.
Яблуня: Амулет, Мавка,
Аскольда, Перлина Києва,
Теремок, Кальвіль донецький,
Катерина та інші.
Груша:
Платонівська,
Кучерянка, Львівський сувенір, Черемшина, Яблунівська,
Золотоворітська тощо.
Черешня: Мелітопольська
чорна, Ніжність, Престижна,
Крупноплідна, Любава та інші.
Слива: Волошка, Ода,
Ненька,
Пам’ять
матері,
Угорка донецька, Ренклод
ранній тощо.
Вишня:
Чудовишня,
Іграшка, «Шалунья», Гріот
Серітко, Альфа та інші.
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український сорт за походженням. І так весь сад! Яблуні,
груші, сливи, виноград – все
є в нас українців. Навіть кизил
і актинідія власних сортів є!
Звичайно,
напрошується
питання. А де їх узяти? В колекційних садах, при інститутах, приватних колекціях,
в садах позашкільних закладів
з розвинутими лабораторіями
садівництва, можна замовити собі генетичний матеріал,
у вигляді саджанців, живців
– для вегетативного розмноження (щеплення, вкорінення). Як буде гордо звучати:
«Створений мною сад»! Не
посаджений придбаними саджанцями, а створений повністю власними руками.
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Абрикос:
Запорожець,
Мілітопольський, Червневий,
сорти
О. Денисюка
–
Поліський
крупноплідний,
Любава, Київський красень та
багато інших.
Ягоди: Смородина чорна –
Ювілейна Копаня, Вернісаж,
Краса Львова, Сюїта київська
та ін. Порічка – Улюблена,
Світлиця тощо.
Виноград: Лора, Аркадія,
Надія УкрНДІ, Подарунок
Запоріжжю та інші.
Для того, щоб назвати
і описати вказані сорти, не вистачить часу. Я зазначив приклади сортів, їх набагато більше, а скільки вже існує різних
гібридних форм у аматорівселекціонерів – не підрахує
ніхто! При більш детальному заглибленні в сортовив32 чення ви зрозумієте скільки

прекрасних сортів вже існує
і скільки на випробовуванні.
На базі Національного еколого-натуралістичного центру
в Києві створений, за багато років, колекційний сад. Цей генетичний концентрат сортів в одному місці постійно оновлюється
в тому числі і сучасними сортами українського походження.
Колекція сортів винограду налічує приблизно 250 сортів і постійно оновлюється сортами та
гібридними формами. Сортами
смородини (білої, чорної) забезпечені менше – 45–50 сортів. З них велика частина саме
вітчизняного походження!
Тож
як
казав
Тарас
Григорович: «Учітесь, читайте,
і чужому научайтесь, й свого
не цурайтесь!».
Підготував
Михайло ФЕДОРЧУК

тина. Мама дівчинки
померла, а батько
оженився на злій жінці, що мала свою дочку. Батько дівчинки
не міг чимось свою
дочку порадувати, бо
тяжко працював і рідко бував вдома.
Важко жилося сиротині. Мачуха придиралася
до
неї
постійно. Зате її нерідній сестрі пробачали всяку провину.
Мачуха за всяку ціну
хотіла позбутися падчерки.
Одного разу взимку мачуха надіслала її до лісу знайти
квіти і принести їх додому.
Наказала мачуха дівчинці не
повертатися без них.
Дівчинка вимушена була
піти на пошук квітів. Довго
їй не вдавалося знайти квіти
взимку. Навколо було багато
снігу, але жодної квітки вона
не бачила. У лісі було дуже
холодно. Ходила вона по лісу
і почала гірко плакати.
Її мама бачила свою дочку
з неба і вирішила допомогти
їй. Вона сказала своїй дочці,
що вона буде мати квіти, які
виростуть з-під снігу.

Кожна сльозинка топила
сніг, а на місці почали рости квіти.
Повернувшись додому, дівчинка подала підсніжники
своїй мачусі. І на цей раз
мачусі не вдалось позбутися
падчерки.
З того часу після танення
снігу навесні ці квіти були
першими квітами. Ці квіти
стали передвісниками настання весняних днів. Підсніжники
(їх ще називають пролісками) дарували надію на світле
і радісне майбутнє.
Підготувала
Кароліна БОБОНИЧ 33
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далекому карпатВ
ському селі проживала бідна сиро-

Легенди рідного краю

Легенда про підсніжники
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Правильне чи здорове харчування?
Що обираєш ти?
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Єдиний спосіб зберегти
здоров’я – їсти те, що не
любиш, пити те, що не подобається, і робити те,
чого не хочеться робити...
Марк Твен
телеекранів до нас доносяться ідеали справжнього громадянина світу: позитив,
молодість, краса, відмінна
фізична форма, стрункість.
Останнє невідривно пов’язане
із нашим щоденним раціоном. Кожен знає, що постійно
вживати фаст-фуд, солодощі
та солодкі напої, різноманітні хлібні вироби, не кажучи
вже про алкоголь, шкідливо
34 для здоров’я. Але на певному

З

етапі розвитку своєї думки, я,
любий читачу, хочу звернути
твою увагу на іншу річ: відмінність понять «роздільне
харчування» і «здорове харчування». Не плутайте. Я поясню чому.
Словами
«правильний»
і «неправильний», «хороший» і «поганий», ми, люди,
завжди виражаємо своє моральне ставлення до предмета, який описуємо. Тобто, для
людини, яка не їсть м’яса, вегетаріанство – це правильний
спосіб харчування. У той час
як для м’ясоїда, невживання
є неправильним. Тому, коли
йде мова про харчування, що
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тіло фізичними вправами.
Зрозуміло, що з мого щоденного раціону потрібно виключити або звести до мінімуму:
1. Сіль;
2. Фаст-фуд;
3. Солодощі та солодкі напої;
4. Хлібні
та
макаронні вироби.
5. У той же час включити:
6. Овочі,
приготовані
на пару;
7. Фрукти;
8. Молочні продукти;
9. Низькокалорійні каші;
10. Бобові.
до
11. Обов’язково
вживання:
12. Морква та чорниця;
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корисне для організму, потрібно використовувати слово
«здорове», отже, таке, що надає здоров’я, підтримує його,
покращує.
Що ж необхідно нашому
організму для підтримання
нормального функціонування
щодня? Наскільки це важливо? На ці питання я відповім
пізніше. Для початку, я хочу
наголосити, що все це дуже індивідуально. Якщо ви всерйоз
задумуєтесь вести здоровий
спосіб життя, який неможливий без підходящого раціону,
вам необхідно врахувати:
1. Ваш вік;
2. Вашу стать;
3. Стан організму
(наявність хронічних
захворювань, інших
недомагань, особливі
реакції на деякі продукти
харчування,
в тому числі алергії);
4. Рівень
фізичної підготовки, заняття певним видом
спорту чи взагалі відсутність фізичних навантажень;
5. Стиль,
спосіб життя;
6. Пору року;
7. С м а к / н е с м а к ,
вибірковість у їжі.
Наведу приклад на
собі. Я маю сидячу роботу за комп’ютером
по 8 годин на день
і не навантажую своє
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13. Вода (не менше 2 літрів на добу).
Повертаючись до питання: «Що необхідно нашому
організму для підтримання
нормального функціонування щодня?», можна відповісти: «Все, що розказують нам
в рекламі день у день». Якщо
конкретніше, то: вітаміни, мінерали, мікро-, макроелемнти,
вуглеводи,
білки і жири.
Тому,
шановні
дівчата, безвуглеводні та білкові дієти шкідливі.
Повторюсь, нашому організму
необхідно все!
Але є ще один
дуже тонкий момент у розрахун36 ку свого раціону.

Засвоєння всіх корисних та не дуже
речовин. Ми можемо знайти, наприклад, що в гречці
знаходяться
білки – до 16%; вуглеводи – до 30%
і жири – до 3%;
мінеральні речовини (залізо, кальцій, фосфор, мідь,
цинк, бор, йод,
нікель, кобальт);
клітковина; яблучна, лимонна, щавлева кислоти, вітаміни групи В, РР
і Р, то не факт, що абсолютно
все з цього списку засвоїться
вашим організмом.
Тому порада особисто від
мене: тіло ніколи не бреше,
тому прислухайтесь до нього, воно точно знає, що йому
необхідно.
Підготувала
Яна КИРИЧЕНКО

К

відомостей та явищ, а також
власних уявлень і висновків,
які в подальшому можуть
визначати вчинки, судження, норми поведінки, врештірешт – світоглядні установки. Слово «віра» близьке до
латинського «veritas» (істина). Вірити – означає вірити
в щось, а не вірити взагалі,
визнавати істину з рішучістю,
яка перевищує силу окремих
доказів.
Віра неможлива без знання. Головною ознакою віри
є здатність сприймати знання як істинні, незалежно від
того, є вони дійсно істинними 37
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Надія – це настрій, який
йде рука в руку з вірою. Без
настрою, повного надій, не
можна підтримувати віру.
Лише на фундаменті віри
можна спорудити будівлю
надії...
Е. Фромм,
німецький психоаналітик
ожна людина в щось вірить. Погодьтеся, немає
такої людини, яка б існувала
без віри. Люди вірять у сни,
прикмети, успіх, щасливе майбутнє… Віра – невід’ємний
особливий
стан
психіки,
що полягає у повному прийнятті людиною будь-яких
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Де віра є, там є надія
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чи помилковими. На основі
цих знань, що стають способом бачення, розуміння явищ
дійсності, інших людей, особистість здійснює вчинки і дії,
хоча вони не завжди можуть
бути істинними.
Віра володіє величезною
силою, що забезпечує можливість рухатися вперед по
дорозі життя до досягнення
заповітної мрії, це реальна
життєва сила, що зміцнює
волю, наділяє людину рішучістю, здатністю терпіти негативні прояви. Неодмінна складова віри – оптимізм, глибоке
переконання, що має трапитися щось добре.
«Устань та йди. І віра твоя
допоможе тобі», – сказано
у Біблії. У людини виростають крила, коли вона вірить
у себе. Віра забезпечує нас
почуттям впевненості. А як же
перевірити рівень віри у себе?
Коли ви зупиняєтесь перед невдачею, опускаєте руки – ось
це і є показником. Подивіться
у свої очі! Яку маєте самооцінку? Власна самооцінка і віра
у самого себе – найголовніші
умови життєдіяльності. Вірити
у себе – означає позбутися
страхів, сумнівів і почати діяти! Якщо є можливість для
реалізації бажаного, джерелом натхнення і вагомим важелем виступає надія.
Серед розповсюджених визначень людини є визначен38 ня – homo esperans (людина,

що сподівається). Надія потрібна всім, щоб жити, вона –
внутрішній ресурс особистості, який дає необхідну життєву
енергію, стійкість, зміцнює
волю до життя і силу духу.
Надія – емоційне переживання, забарвлене позитивом, що
виникає при очікуванні бажаної події з передбаченням її
реального здійснення. Дійсно,
надія не просто супроводжує
наше життя, вона – частина активного буття і нашого
«Я». «Поки дихаю – сподіваюся», – фраза минулого пройшла крізь віки і стала актуальною у наш час.
Ви, напевно, пам’ятаєте
вираз: «Надія вмирає останньою»? За думкою Е. Фромма,
людина перестає бути людиною тоді, коли повністю відмовляється від своїх надій.
Поки у людини є бажання,
вона має право сподіватися
на їхнє здійснення, і при тому
наважитися на спробу знайти
себе і ту силу, що підтримує
наш внутрішній світ.
Необмежений простір життя збалансовує місце в ньому
віри і надії, але люди помітили, що здавна вічні сестри
віра і надія йдуть пліч-о-пліч
з людиною, надихаючи її, даруючи спокій і гармонію.
Підготувала
Тетяна ФРОЛОВА,
психолог

міф чи
реальність?

що ж це таке? За визначенням
«комп’ютерна залежність» –
це захоплення, пов’язані з використанням комп’ютера, що
приводить до різкого скорочення всіх інших видів діяльності, обмеження спілкування
з іншими людьми. Основним
показником наявності залежності є концентрування власного життя, інтересів людини
навколо комп’ютера.
Сучасний підліток багато
часу проводить в Інтернеті,
безглуздо блукаючи по всіляких сайтах, хтось сидить в чатах, в пошуку друзів по нещастю, хтось витрачає свій вільний
час на комп’ютерні ігри.

Коли
говорять
про
комп’ютерну залежність, насамперед, мають на увазі її
наявність саме у дітей, які
найбільш чутливі до цієї сучасної іграшки.
Найчастіше молодих людей
приваблює в комп’ютері:
– наявність
індивідуального простору, власного світу, в який має доступ лише
він сам;
– можливість самостійно
приймати рішення, діяти на
власний розсуд, розуміючи,
що ці дії не можуть нести за
собою тяжких наслідків;
– внаслідок цього, відсутність відповідальності, яке так
наполегливо вимагає старше покоління в особі батьків
39
і педагогів;
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ині все більш актуальН
ною
стає
проблема
комп’ютерної залежності. Так
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Комп’ютерна залежність –
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– відхід від реальності, абстрагування від навколишнього світу;
– реалізація своїх прагнень і фантазій, а також
можливість виправити свою
помилку;
– шанс придумати собі новий образ, який ніхто не засудить і не перевірить його на
правдоподібність.
До цього ж відносяться
різноманітні мережеві ігри, де
дитина має можливість придумати собі персонаж і розвинути його здібності. А це – саме
те, що так важко зробити
в сучасному реальному житті.
Як стверджує психолог
С. Степанов «… різниця полягає в тому, що одна справа спостерігати за подіями
в кимось придуманому світі,
інше – стати їхнім учасником, а то й головним героєм.
Причому світ можна вибрати

або перебудувати на свій
смак, і погеройствувати у своє
задоволення. Тяга до цього
особливо велика, коли реальний світ не радує і не дає людині себе гідно проявити».
Інша форма залежності – спілкування в чатах на
форумах тощо. Молоді люди
шукають собі друзів за інтересами, або з подібними життєвими проблемами. У найскладніших випадках це може
призвести до повної заміни
реальних близьких і друзів
віртуальними. Однак це крайній варіант. Проведення часу
за комп’ютером може бути
корисним дозвіллям, якщо не
переходить всі межі дійсності.
Сучасна ситуація така, що
більша частина інформації
проходить через Інтернет, так
що сучасному школяреві без
комп’ютера нікуди. Але чи
такий він безпечний, як
здається на вигляд?
Перший крок позбавлення від комп’ютерної
залежності – це усвідомлення проблеми. Отже,
основними симптомами
«механічного лиха» є:
1. Зміна в режимі
сну і неспання. Оскільки
комп’ютер вимагає багато часу, а його після
школи
катастрофічно
не вистачає, тому єдина
можливість – засиджуватися допізна, а вранці
«клювати носом».
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в спілкуванні з реальними
людьми, незадоволенні прагнень та бажань, нездатність
самостійно і усвідомлено впоратися зі стресовими ситуаціями тощо.
Чим загрожує така залежність?
По-перше,
перенесення
інтересу з реального життя на комп’ютерну призупиняє інтелектуальний розвиток, звужуючи його до
певної галузі, в якій молода
людина може розбиратися набагато краще за своїх
менш комп’ютеризованих однолітків.
По-друге, втрата сенсу
життя, який в цьому віці ще не
зміг остаточно сформуватися
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2. Вживання стимулюючих
засобів, щоб залишатися в тонусі – кава, енергетики.
3. Постійне намагання наблизитися до «механічному
друга», придумуючи для себе
нові справи в комп’ютерному
просторі.
4. Небажання відволіктися
від роботи на комп’ютері, нездатність довільно вимкнути
його і зайнятися іншими справами, роздратування при відволіканні.
5. Ігнорування або забування повсякденних справ
і обов’язків.
6. Відчуття
позитивних
емоцій під час роботи за
комп’ютером.
7. Часте і постійне обговорення комп’ютерних
ігор, програм тощо
в реальному житті, навіть з людьми, які не цікавляться цією темою.
8. Зміна
характеру, байдужість по відношенню до близьких людей.
Симптоми
можна
перераховувати і далі,
однак не варто забувати, що справжня причина залежності криється
аж ніяк не в самому
комп’ютері. Такий палкий інтерес до техніки
говорить про набагато
більш серйозні проблеми в особистому житті
людини – проблеми
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і зміцніти. Людина перестає
належати собі повністю, ототожнюючи себе з механічними частинами комп’ютера.
За словами С. Степанова
«небезпека тут, звичайно,
є, і вона полягає в тому, що
слабшає зв’язок з реальністю.
Звикаючи вирішувати віртуальні проблеми натисканням
кнопки, людина поступово
відвикає вирішувати реальні
проблеми».
Таким чином, можна зробити висновок, що не варто
викидати
комп’ютер
з дому, побоюючись виникнення залежності. Необхідно
пам’ятати, що все добре в міру.
Комп’ютер – дійсно джерело, як корисної інформації,

так і спосіб проведення вільного часу. Однак необхідно
зрозуміти, що це – всього
лише бездушна машина, яка
не дасть людського тепла
і любові, не протягне руку, він
не може стати заміною дружнім, романтичним і сімейним
відносинам, та й особисті проблеми сам по собі він навряд
чи вирішить. Перш ніж заглибитись у безкраї Інтернетпростори, необхідно озирнутися і подивитися навколо
себе, а раптом знайдеться та
людина, яка виявиться більш
приємним співрозмовником,
ніж мерехтливий монітор.
Підготував
Богдан ЯЛОВСЬКИЙ

С

Буки – це селище міського типу в Черкаській області.
Істориками зафіксоване воно
ще у 1515 році. Після того, як
в Буках у XVI столітті звели
замок, цей край стали називати Буцьким ґрунтом. Перекази
твердять, що тут колись росли
величезні дерева – буки, від
цього і походить назва села.
На околиці селища виявлено
сліди трипільської культури,
кургани. При в’їзді в Буки
з боку Крачківки на лівому березі річки знайдено сліди городища, позначеного на карті
мандрівника Боплана першої
половини XVII століття.
Каньйон
починається
в самому центрі села Буки. 43
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В нашій славній Україні
є чимало прекрасних місць,
що просто захоплюють подих та радують око.
аме таке місце – Букський
скелястий каньйон на річці
Гірський Тикич. Тисячі років
води місцевої річки точили
граніти протерозойської ери,
доки не утворили мальовничий каньйон із крутими схилами. Гострі скелі нависають
над водою, створюючи унікальний і зовсім не характерний для Центральної України
ландшафт, що нагадує пейзажі фіордів чи панорами карпатських гір. Велич гранітних
скель у поєднанні з водою
і рослинністю захоплює!

Незвідана Україна

Букський каньйон

Незвідана Україна
ПАРОСТОК
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Річкова долина місцями шириною 20–40 метрів і глибиною 20 метрів. Довжина каньйону близько 5-ти кілометрів.
Один з уступів каньйону названий «Скала Родіонова» на
честь українського геологапетрографа.
Дивовижна
картина:
вода з шумом обрушується
з двометрової висоти гранітної брили, тим самим створюючи водоспад-перекат Вир.
Поруч розташовані руїни водяного млина, побудованого
ще у ХІХ столітті. Пізніше на
річці була збудована перша
в Україні мала гідроелектростанція – Букська ГЕС
імені Г.І. Петровського, яка
зараз представлена майже
казковими руїнами, що потопають у зелені. У 1972 році

цій місцевості було присвоєно
статус державного пам’ятника
природи місцевого значення.
Букський каньйон важко
описати словами, його потрібно побачити на власні очі. Це
прекрасне місце для відпочинку дуже приваблює туристів
та альпіністів. Тиша, спів пташок і приємно хлюпоче вода.
Повірте, тут відпочиваєш душею і відчуваєш гармонійне
поєднання людини та природи. Жителі навколишніх сіл
називають Букський каньйон
«маленькою
Швейцарією»
і пишаються, що він представляв Черкаську область у конкурсі «7 природних чудес
України».
Підготував
Олександр РУДОБАБА

П

У північно-західній частині
парку, в містечку під назвою
Чоркова увала, знаходиться
унікальний змішаний буковохвойний ліс, де ростуть дивовижні дерева, які збереглись
із найдавніших часів – деякі
екземпляри досягають висоти
50 метрів і 1,5 метра в діаметрі. На території парку живуть
вовки, кабани, дикі кішки, косулі, видри, понад 120 видів
птахів (багато з яких рідкісні), 21 вид кажанів та інші тварини. Особливе місце в царстві
фауни посідає бурий ведмідь
– місцеве повір’я стверджує,
що Плітвіца існуватиме, поки
в її лісах не перевелись ці тварини, які, на жаль, все рідше
зустрічаються в європейських
45
лісах.

ПАРОСТОК

Плітвіцькі озера – найбільший і найстаріший у Хорватії
національний парк, дивовижна краса і незвичайне
походження якого стали
підставою для його включення до списку Світової
спадщини ЮНЕСКО.
арк розташований в долині Дінарського нагір’я на
висоті від 400 до 1200 метрів
над рівнем моря, найвища
точка – 1280-метрова гора
Мала Капела. У парку росте понад 1200 видів рослин,
75 з яких – ендеміки (види,
роди, родини рослин або тварин, що мешкають у межах
обмеженого простору, ізольованого географічно, екологічно від інших середовищ
існування історією видів).

Юний мандрівник

Плітвіцькі озера: скарб гірської долини
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Але передусім парк відомий, звичайно, завдяки своїм озерам. Тисячі років – за
однією з версій Плітвіцькі
озера виникли в кінці останнього льодовикового періоду – річки Корана, Црна,
Бієль, Плітвіца та Рієчіца вимивали травертин (полікристалічна, міцна, тонкозерниста гірська порода) з гірських
вапнякових пластів, в результаті чого утворились природні
греблі, які сформували систему з кількох десятків розташованих каскадом озер і 140
гуркітливих пінних водоспадів. Втім, кількість останніх
постійно змінюється, адже
Плітвіцькі озера – одне з небагатьох місць на Землі, де
через розмиття породи і утворення нових наносів нові водоспади з’являються щороку.
З тієї ж причини озера також змінюють свій зовнішній
вигляд, зберігаючи при цьому
казкову красу – вода, насичена
карбонатами кальцію і магнію,
має неповторний колір і чистоту. Шістнадцять великих і безліч дрібних озер поділяються
на Верхні та Нижні (максимальний перепад між рівнем
становить 133 метри), їхня
загальна площа – більше 200
га. Немов коштовне каміння
вони виблискують серед пишної зелені, так і ваблячи скупатись, але робити цього не
варто: занурення у воду кате46 горично заборонене.

Відповідно до письмових
джерел, назва «Плітвіцькі озера» з’явилась в кінці XVIII століття, а статус Національного
парку вони отримали тільки
8 квітня 1949 року, коли
Парламент
ухвалив
закон про захист Плітвіцьких
озер і проголошення їх
Національним
хорватським
надбанням. З тих пір щорічно
8
квітня
відзначається
День Національного парку
«Плітвіцькі озера».
Доступним для туристів
парк став у 1958 році, коли
на території проклали пішохідні доріжки, а сьогодні тут
діють маршрути екологічно
чистих електропоїздів, поромів і прогулянкових катерів на
електричній тязі. Збереження
природної рівноваги також
зажадало суворої заборони
на полювання, рибальство,
пікніки, багаття і вигул собак.
Навіть озера не чистять від гілок і листя – на глибоке переконання місцевих екологів,
природа цілком здатна сама
про себе подбати, головне –
їй не заважати. Можливо, саме
завдяки такому підходу вода
Плітвіцьких озер зберегла
свій дивовижний смарагдовоблакитний колір і кришталеву
прозорість, повітря – свіжість
і аромат, а тварини – зворушливу довіру до людей.
Підготувала
Марія ТИЩЕНКО

У бібліотеці

Барону Мюнхаузену – 230 років

лі берлінського часопису
«Путівник для веселих людей» було видруковано цикл
із шістнадцяти оповідань, автор яких назвався «M-h-s-n».
А 1783 року в дев’ятому числі
того самого часопису – ще
два оповідання. Хто був автор
цих оповідань – можна тільки
здогадуватись.
1785 року в Англії анонімно вийшла вже окремим
виданням «Оповідь барона
Мюнхаузена про його дивовижні мандри та пригоди
в Росії». Невелику книжечку за
один шилінг, написану англійською мовою, розхапали протягом одного дня. А протягом
року її було перевидано п’ять
разів. У ті часи надзвичайно
модні були оповідання про
подорожі до невідомих країн.

Втім, до з’яви Мюнхаузенових
оповідей ніхто так вигадливо,
красномовно й повчально не
перебільшував своїх пригод.
Разом з тим, автор цієї надзвичайно популярної книжки залишався невідомим, так
ніколи й не відкривши свого
імені, тож авторство приписали самому герою. Про те,
що цей витвір вийшов із-під
пера Рудольфа Еріка Распе
(1737–1794), стало відомо
аж через 30 років після смерті письменника.
Невдовзі, майже через рік
після англійського видання – 1786 року – народжена
на німецькому ґрунті книжка
повернулась на батьківщину. Німецький поет Готфрід
Август Бюргер (1747– 1794),
переклавши і значно доповниши книжку новими сюжетами (йому, до речі, належить
найзнаменітіший 47
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юнхаузен як літературний
М
персонаж уперше з’явився
1781 року. У восьмому чис-
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з них – політ на ядрі), видав
її під іншою назвою. Окрім
того – по-своєму увиразнив
образ головного героя, надав його мові пишномовного стилю й загалом підсилив
сатирично-іронічне звучання
твору. Тобто Бюргер не просто переклав твір Распе, а й,
власне, був співавтором. Та
ба – і він забажав лишитись
incognito.
Барон Мюнхаузен – персонаж не вигаданий. Він
жив насправді. Народився
він 11 травня 1720 року
в
Німеччині,
у
містечку Боденвердер в шанованій дворянській родині.
Хлопчику дали гучне потрійне
ім’я – Карл Фрідріх Ієронім,
яке він згодом вельми своєрідно прославить. Ще підлітком Мюнхаузен у свиті
герцога
Брауншвайгського
прибув до Росії і почав військову кар’єру, ставши офіцером вельми престижної
частини російської армії.
1740 року він уже – поручик, а десять років потому –
Карла Фрідріха за виявлену
під час виконання службового обов’язку хоробрість зробили ротмістром. Невдовзі
барон дістав звістку, що
батько його помер і залишив
спадщину. Мюнхаузен покинув Росію (пробувши там 14
років), повернувся в родовий
маєток, жив там собі спокійно
48 й невибагливо: господарював,

ходив на полювання, спілкувався з друзями.
Чимало оповідей в книжці присвячено подорожам до
Росії. Слід сказати, що баронове життя в Росії було досить одноманітне й нецікаве,
але саме там він наслухався
безлічі фольклорних фантастичних оповідок, які згодом
так натхненно розповідатиме
своїм друзям у Німеччині, переплітаючи з фактами власної
біографії.
А як же змінилась доля барона Мюнхаузена після такого
несподіваного для нього оприлюднення його пригод? Така
популярність вийшла бідоласі тільки на зле. Прочитавши
книжку, старенький барон
був не просто ображений, він
не на жарт розлютився. Та
й не безпідставно: його засипали насмішкуватими листами, до його маленького
містечка, як мухи на мед, так
і внадились роззяви – повитріщатися на барона-брехуна.
Скривджений барон, аби захистити свою честь і гідність,
надумав подавати в суд. Але
суд відхиляв позови барона
– закон був безсилий перед
анонімним автором.
Отож, хоч як це парадоксально, прижиттєва слава
оповідача й вигадника принесла Мюнхаузенові самі тільки
неприємності.
Підготувала
Дарина МІНІАХМЕТОВА

Весняний подих любові

позиції. Повітря було свіжим, тільки відступив морозець. З самого ранку яскраві
промінчики сонця змушували плакати останні бурульки на дахах. Наче кришталеві, бурульчасті сльози
з’єднувалися в струмочки,
бігли по асфальту, по землі, що звільнилася від снігу
і була готовою прийняти весняну вологу. Дерева одразу
стали стрункішими, немов
прокинулися від зимового
сну, розправили й простягнули свої гілки назустріч теплу.

Поруч із житловим масивом тягнувся ліс. І про те, що
сюди вже зазирнула весна,
свідчили чорні проталини та
острівці снігу, що підтанув.
Пробиваючи тонкий мерзлий
шар, з-під снігу з’явились
синенькі проліски. Ліс поступово вкривався яскравим
килимком із візерунками ранньовесняних квітів. Лагідні синенькі квіточки у маленьких
кущиках поєднувалися з ніжно-зеленим листячком. Такі
собі невеличкі сім’ї пролісків.
І міцно тримаються вони, не
лякаючись весняного нічного
заморозку. Перші медоносні квіти…
49
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давалося, саме цього
З
року весна буде ранньою.
Зима швидко залишала свої

Перші проби пера

Валерія ФРОЛОВА, 16 років

Перші проби пера
ПАРОСТОК
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Сашко, мов зачарований,
дивився на синьо-блакитну
лісову галявину. Аромат лісу
п’янив. Це була приємна суміш
ще морозного повітря з тонким, ледь вловимим, ароматом пролісків. Неперевершене
відчуття! Сашко вдихнув смачне повітря. Знову подивився
на проліски. Зірвати чи не зірвати?! Мамі так подобаються квіти, вона зрадіє, коли
отримає маленький букетик.
Хлопчик подивився навкруги. Маленькі кущики вабили.
Подумки відмітив: «Шкода їх
роз’єднувати, адже вони ростуть всі разом і, здається, ця
рослина занесена до Червоної
книги України. Таку красу варто охороняти». Проте згадав
мамину посмішку і нахилився
над пролісками. Доторкнувся
до кущика – пелюстки квіток
ніби стиснулися, кущик загойдався. Дитина відчула лагідний дотик природи і разом
з тим беззахисність рослини.

Ще раз окинув поглядом місцевість. «Не можна нищити
таку красу! – вирвалося ніби
з душі. – Я краще подарую
мамі цей дивовижний куточок
лісу, вона зрозуміє і зрадіє.
Тільки б ніхто не зіпсував цієї
мальовничої картини!»
Вихідний день передував
жіночому святу. Сашко запросив маму на прогулянку
до лісу – послухати весняну
музику природи. …Він провів
її обережно, підтримуючи за
руку: було слизько. Ось і знайоме місце! Квітковий килим
ще більш піднявся: квіти тягнулися до сонця. «Матусю,
я дарую тобі цю весняну фантазію!» – хлопчик обвів рукою у просторі. Жінка вдихнула свіжий весняний аромат,
на її обличчі з’явилась посмішка, що так подобалась
синові. «Дякую, синку, яка
дивна картина і чудові весняні фарби! Дуже приємно, що
ти розумієш красу природи.
Я зачарована!» – мама
не приховувала захоплення, обіймаючи Сашка. «Яка
ж вона в мене гарна і розумна, як
я люблю її», – подумав Сашко.
Потім вони гукали весну, а вітер
підхоплював слова
і ніс до верхівок
дерев і далі, у неосяжний простір.

Цику

Мій братик почав умовляти мене
взяти його додому.
– Візьмімо його, брате, бачиш, який він славний.
Щеня й справді було гарненьке: саме товстеньке, носик тупий,
шерсть гладенька, чорна і блискуча, ніби її помазали маслом.
А кругла біла пляма над носом
надавала йому зовсім кумедного
вигляду.
Щеня тільки недавно почало
бачити, ступало воно невпевнено, нюхаючи ніздрями повітря
і спотикаючись об гальку.
Я підняв його, розкрив рота.
Від когось я чув, що вибирати
слід таких щенят, в яких чорне
піднебіння, вони, мовляв, виростають надійними сторожами.
Піднебіння в щеняти виявилось, проте, червоним.
– Шеляга мідного не варте, – сказав я, опустивши собачку на землю, штовхнув його до
того ж ногою. Мене здивувало,
що цуценя навіть не завищало.
Я знову штовхнув його в бік.
Воно покотилося клубком, перекинулося кілька разів, але не пікнуло. Зате запхикав мій братик.
– Навіщо моє цуценя штовхаєш, брате?
… На наступний день пішли
ми купатися. Ставок був за дві чи
три версти від села, а йти треба

було через кукурудзу й жито.
«Може, попадеться по дорозі
заєць», – подумали ми і вирішили взяти із собою собачку.
Було в ставку дві ями – одна
велика, для плавців, і друга трохи менша, для тих, хто починає
плавати.
Василь, так звали мого молодшого брата, не вмів плавати,
але в той день йому чомусь не
хотілось відставати від інших дітей. Поборсавшись біля берега,
він набрався хоробрості й поліз уперед. Але біля самої ями
він розгубився, ковтнув води
й почав тонути. Я хотів кинутися
йому на допомогу, та розгубився. Проте я й сам не дуже умів
плавати. Стоячи на березі, я кричав на все горло:
– Допоможіть! Допоможіть!
І тоді я вперше почув справжній голос Цику, така була кличка собачки. Він з гавканням кидався від однієї верби до другої.
Потім кинувся у воду. Ухопив
Василя зубами за волосся, поплив разом з ним і витяг хлопчика на берег.
Коли Василь отямився, я розповів йому про все, що сталося.
Важко передати його здивування і радість. Тепер, звичайно,
уже й мови не могло бути про
те, щоб віддати собаку. І навіть
мама перестала сваритися на
Цику, коли, бувало, він, як злодіяка, пробирався на кухню.
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и знайшли щеня випадково
М
на березі річки під хитким
містком, серед щебеню і сміття.

Літературна сторінка

Валентин РОШКА, молдавський письменник
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(продовження. Початок у попередньому номері)
Про те, як хворого підтримував морально,
На самоті не лишив він безжально.
Велику жалість в серці мав і добру душу
Та не віднісся він до бід чужих байдуже.
Проте на славу їжачок наш не зважав.
Він просто так усе робив навколо всім.
«Потрібно бути небайдужим, – так вважав. –
Робиш добро, то не чекай віддач зовсім».
Години йшли, а дні просто летіли...
Ось вже і видужав старенький той дідусь,
Та розлучатися обоє не схотіли,
І їжачок сказав: «Я скоро повернусь».
Він повернувся, все робив, як обіцяв.
Завжди заходив. Піклувавсь. Не забував.
Про все на світі із стареньким розмовляв.
В домашніх справах всіх йому допомагав.
Його ще більше стали в лісі поважати.
Ним так гордились усі друзі, мама й тато.
А їжачок наш не бажав гучної слави,
Вважав, що він її одержав не по праву,
Бо добрих справ ще малувато всім зробив,
Тому й на славу ту гучну не заслужив.
– Усе про що я, діти, зараз розповів
Повинно кожному запасти в серце й душу.
І в те повірити ніколи б не хотів,
Що комусь з вас була б чужа біда байдужа.
Учитель пильно подивився на весь клас.
Може, крутився хтось і розповідь не слухав.
Та ні. Сиділи діти дуже тихо увесь час,
Піднявши вверх, немов антенки, свої вуха.
Навіть тоді, коли вже дзвоник продзвенів,
Ніхто з звіряток не чкурнув собі із класу,
Бо кожен з учнів запитати ще схотів
Про епізод, який його найбільше вразив.
Немовби зачароване, урок весь просиділо
Маленьке мишенятко до самого кінця.
Потім соромлячись і трішки несміливо,
Звернулося з питаннями до пана Горобця.
– Які потрібно мати найважливіші риси,
Що так згодяться малюкам у їхньому житті?
Щоб шанували й поважали за це в лісі?
Що ще потрібно їм зробити в майбутті?
«Потрібно серце щире й добру душу мати, –
На це учитель мишеняті відповів. –

Бабусині казки

Наталія ГУРІН-САМБОРСЬКА
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І не потрібно зло в душі своїй тримати,
А головне – шукайте ради у батьків.
Вони вам правильно порадять в різних справах,
Завжди проблеми допоможуть всі рішити.
І не доказуйте наліво всім й направо,
Що вже дорослі й не потрібно вас учити,
Бо ви вже вмієте багато що робити».
Від жалю стиснулося серце в мишеняти
І в душу сором величезний зазирнув.
Хоча й любив їх – найдорожчих маму й тата,
Та вранці вставши, він зовсім за них забув.
І мишенятку стало соромно за себе,
За ту записку, що лишило на столі.
Батьків, напевно, дочекатись було треба,
А не записки залишати по собі.
Чи зможе бідами чужими перейнятись,
Якщо батьків своїх не завжди розуміє?
Йому потрібно дуже довго ще навчатись,
Лише тоді він, вже дорослий, все зуміє.
Подякувавши вчителю за слушні ті поради,
Маленьке мишенятко собі додому полетіло.
А мудрий Горобець в душі був дуже радий,
Що учні його розповідь, як треба, зрозуміли.
Маленьке ж мишенятко до себе добігало,
Де на порозі дому батьки удвох чекали
Свого синочка-мишку, їм дуже дорогого,
Веселого і доброго, найкращого такого.
Батьки синка зустріли, разом поцілували.
Щоб він не був голодний, смачним нагодували.
А потім про дорослі з ним справи розмовляли
І про сімейну єдність йому вдвох нагадали.
Адже живуть всі разом. Вони – одна родина.
Сім’я – велика сила. Сім’я – завжди єдина.
В сімейному єднанні всім дітям легше жити.
Отож тепер всі справи повинні втрьох робити.
Все зрозуміло мишенятку насамкінець.
Усе-усе, про що казали мама й тато,
Що розповів у школі вчитель Горобець.
Все зрозуміло – й стало всім допомагати.
На цьому й казочка моя проста скінчилась.
Чи все ви з неї зрозуміли, дорогенькі діти?
Хоча б чогось вона вас трішечки навчила?
Допомагати всім? Чи з чужих бід радіти?
А зараз, любі дітки, у ліжечка лягайте.
Заплющіть свої очі, на казку в сні чекайте.
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Леонід Опанасович Писаренко.
Той, що робить казку

До 90-річчя Київського академічного
театру
юного
глядача на Липках дозвольте представити вашій увазі
цикл статей про театральних
митців-художників, тих, хто
робить казку, втілює п’єсу
у життя, в кольорове сприйняття, формує художню естетику молоді…
ідомий театральний художник
Л.О. Писаренко
народився 10 березня 1907
року в місті Знам’янка (тепер Кіровоградської області) в родині машиніста-залізничника. В юні роки працював
помічником слюсаря, а перші
мистецькі кроки майбутнього
художника були пов’язані з малюванням плакатів для клубів.
Вступивши у 1931 році до
Харківського худож
нього інституту,
Л. Писа
ренко
назавжди
присвячує
свою
творчу діяльність театрові.
Навчання у видатного майстра
театрально-декораційного мистецтва професора
О.В. Хвостенка-Хвостова і професора Б.В. Косарєва стало
міцним підґрунтям для подальшої творчості митця, зумовило
філософське розуміння завдань художника в театрі і значення сценічного мистецтва в їх
54 вирішенні.
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Після закінчення інституту у 1936 році Л. Писаренко
стає
художником
Харків
ського театру юного глядача. Оформлення вистав
«Педагогічна поема», «Казки
Пушкіна» і «Червона шапочка» на сцені цього театру виявило творчу зрілість молодого
художника, привертало увагу
цілісністю, свіжістю образного
рішення.
Друга світова війна перервала на шість років роботу
Л. Писаренка в театрі. У 1941
році художник добровільно
стає на захист Вітчизни. 24
червня, вже на третій день війни, він був призначений командиром стрілецького взводу. Весь свій бойовий шлях
пройшов стройовим офіцером.
Природний оптимізм, почуття
гумору, людяність і чесність,
вірність моральним принципам
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допомогли йому пережити во- рівню образотворчого рішенєнне лихоліття, гідно витри- ня вистав. Одностайно схвальмати бойові випробування. ні відгуки глядачів, преси здоГвардії майор бронетанко- бувають спектаклі: «Лісова
вих військ Л. Писаренко брав пісня» Л. Українки, «Платон
участь у звільненні Прибалтики, Кречет»
О. Корнійчука,
Маньчжурії і Кореї, його воєн- «Вій вітерець» Я. Райніса,
ний шлях закінчився у Порт- «Нескорена
полтавчанка»
Артурі (Китай). За участь П. Лубенського, «Дванадцять
у бойових діях був нагородже- місяців» С. Маршака.
ний сімома урядовими нагороТі,
хто
співпрацював
дами й отримав кілька подяк з Л. Писаренком, відзначали
від командування.
його величезну працьовитість,
Під час коротких фронтових скрупульозність і вимогливість.
хвилин спочатку блокнот ху- До багатьох ескізів він виконудожника поповнювався етюда- вав по 40–50 маленьких ескіми, воєнними зарисовками, хоч зів-розробок розміром 5х5 см
і нечисленними. За роки війни і лише після цього знаходив
художнику вдалося зробити потрібне рішення. Митець
лише 13 начерків олівцем (аль- уважно ставився до робіт набом зберігся у Київському родних майстрів, постійно збимузеї Великої Вітчизняної рав художні й декоративні вивійни) і кілька портретів своїх роби, широко використовував
однополчан.
народні традиції у своїй творДемобілізувавшись у 1947 чості, декораціях і костюмах
році, Л. Писаренко поверта- театральних персонажів. До
ється до Києва, до театру. кожної вистави Л. Писаренко
Він стає головним художни- знаходив своє, оригінальне хуком Республіканського теа- дожнє вирішення.
тру юного глядача, де працює
З середини 1950-років мипротягом 20 років. Можна ска- тець співпрацює й з іншими
зати, що в ті роки кияни стали провідними театрами України.
свідками нового народження Широке громадське визнання
Київського ТЮГу*. У цьому здобули його оформлення виє значна частина натхненної став у Київському академічнопраці Л. Писаренка. Талантові му українському драматичному
митця стає підвладним драма- театрі ім. І. Франка: «Де тирса
тургічний репертуар широкого шуміла» А. Шияна, «Марина»
діапазону, все більше виявля- М. Зарудного,
«Зупиніться»
ється індивідуальне творче об- І. Рачади, «Міщанин-шляхтич»
личчя театру завдяки високому Ж. Мольєра.
*ТЮГ – Театр юного глядача
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Майже
одночасно
з роботою над «Міщаниномшляхтичем»
Л. Писаренко
у співавторстві з художницею
Г. Нестеровською
створює
для Київського академічного театру опери та балету ім.
Т.Г. Шевченка ескізи декорацій до балету Г. Жуковського
«Ростислава». У декораціях до
балету сувора стриманість розробленими фрагментами давньоруської архітектури – особливо це позначалось у картині
«Місто русичів».
Важливою сторінкою біографії художника була праця над
творами української музичної
класики – операми М. Лисенка
«Енеїда» і «Різдвяна ніч»
на сцені Київського академічного театру опери та
балету ім. Т.Г. Шевченка.
Оформлення до цих вистав створювалося у співавторстві з художницею Г. Нестеровською.
Майстром сценічного втілення
характерних стилістичних рис
вистави художник особливо
проявив себе в роботі над оперою М. Лисенка «Енеїда». Це
було перше яскраве сценічне
розкриття і друге народження
цієї опери в постановці 1957
року. Широта застосованих
образотворчих
виражальних
засобів, великий діапазон їх
сценічного втілення і, головне,
синтетичний характер застосування елементів українського народного побуту поряд
з гротескними псевдоантич56 ними статуями, порталами

з колонами становлять в історії
українського
театрально-декораційного мистецтва своєрідне явище. Елементи старовинного українського вертепу,
бурлеск
«перелицьованого»
І. Котляревським
твору
Вергілія і опоетизований музикою М. Лисенка народний епос
знайшли своє яскраве втілення
в сюїті ескізів декорацій і костюмів до опери.
Леонід Опанасович любив
подорожувати. Його поїздки
пов’язані не тільки з роботою
в театрах інших міст – це й етюди на Вінниччині, Чернігівщині,
Кавказі. Художник не акцентує
увагу глядача на екзотичних
принадах віддалених куточків
країни, а розповідає про підвладність природи людській
праці й розуму.
Різноманітністю, багатством
тем ваблять глядача й живопис та графіка Л. Писаренка.
Героїка сучасності і Вітчизняної
війни знайшли своєрідне втілення у роботах художника. Образ
сучасника у Л. Писаренка завжди пов’язаний зі світом, який
оточує людину.
У 1977 році Л. Писаренко
був удостоєний звання заслуженого художника УРСР.
Його художні і стенографічні роботи зберігаються
у фондах Музею театрального, музичного та кіномистецтва
України, Музеї-архіві Алберті в
м. Едмонтоні (Канада), у приватних колекціях та фондах.
Підготував Євген ГОРЯНІН

Cross
Switzerland
в рамках міжнародної
програми
SOCMED
в
Україні
триває
успішна
реалізація
проектів і проводиться діяльність у наданні допомоги найбільш незахищеним
верствам населення.
З початку нового року були
здійснені робочі візити в регіони, підписані договори про
співпрацю з новими партнерами для можливості й надалі
продовжувати діяльність.
Триває робота в регіонах: надаються консультації юристів,
психологів, педагогів, соціальних працівників, реалізується
гуманітарна і медична допомога багатодітним сім’ям, людям,
які проживають на забруднених територіях чи постраждали внаслідок Чорнобильської
аварії. Проводиться робота
з дітьми в центрах психологічної реабілітації, інформаційно-пізнавальних центрах для
дітей. До роботи залучаються
волонтери, які беруть активну
участь у діяльності і заходах.
Члени, активісти організації
беруть участь у загальноміських програмах, виступають

ініціаторами моніторингу екологічної та соціальної ситуації.
16 лютого 2016 року в місті
Біла Церква відбувся круглий
стіл. Команда GCU в складі Голови правління, координатора міжнародної програми SOCMED Сапіги Юрія
Станіславовича, координатора
проектів Іщенко Тетяни, асистента проектів Сапіги Дмитра
і регіонального координатора Іванової Олени Георгіївни
відвідала захід з метою обговорити актуальні проблеми міста і району, можливі
шляхи вирішення, залучення
Зеленого Хреста у вирішення проблем і розвитку нових
партнерських відносин з представниками району і громадськості. У засіданні також
взяли участь фахівці в галузі
екології та охорони здоров’я,
представники міської адміністрації, були запрошені сім’ї. 57

ПАРОСТОК

авдяки координаЗ
ційній та фінансовій підтримці Green

Благодійність

Діалог на тему екології
та здоров’я населення в Україні

ПАРОСТОК

Благодійність

Засідання проходило в будівлі
бібліотеки, філії № 8 за підтримки директора бібліотечної
міської централізованої системи Григоренко Раїси Петрівни
і
завідуючої
бібліотекою
Хмільовий Світлани Петрівни.
Із вступним словом виступив
Голова правління GCU Сапіга
Юрій Станіславович, який розповів про проекти Зеленого
Хреста, діяльність організації
в рамках програми SOCMED,
поділився планами на поточний рік і повідомив, що діяльність організації продовжує
бути спрямована на поліпшення життя і здоров’я українських сімей і особливо дітей.
Серед запрошених гостей та
доповідачів були Назаренко
Володимир Іванович, провідний науковий співробітник Інституту біохімії, еколог,
професор Державної екологічної академії, Коваленко
Леонід Іванович, академік
Міжнародної академії духовної єдності народів світу,
кандидат біологічних наук,
Гапонова Тетяна Василівна,
начальник відділу охорони навколишнього природного середовища, Кірсанова Тетяна
Олексіївна,
лікар-терапевт
міської лікарні № 1, Лісич
Марина Геннадіївна, юрист
Центру надання юридичної
допомоги.
Обговорювалися
нагальні
питання
охорони
58 здоров’я, екологічної ситуації,

соціального статусу, охорони
навколишнього середовища.
Серед екологічних проблем
міста та району – наслідки
Чорнобильської аварії, забруднення повітря в зв’язку
з негативними викидами виробництва і високим потоком
транспортних засобів, утилізація відходів і сміття, забруднення водних ресурсів. Окремою
темою говорилося про правову охорону навколишнього
середовища, екологічне право та про медичну екологію,
а також зміни в структурі захворюваності, причини виникнення хвороб серед населення
регіону, методи профілактики
і лікування захворювань для
підтримки і зміцнення стану
здоров’я, важливість регулярного оздоровлення дітей.
У планах на поточний рік –
підготовка нових проектів пропозицій з метою зміцнення
і розширення діяльності міжнародної програми SOCMED
в Україні (медичний модуль,
оздоровлення дітей, реабілітація ВПО).
Ми запрошуємо до співпраці зацікавлених осіб, організації, фонди, підприємства для
спільної реалізації нових проектів, спрямованих на допомогу в організації та наданні медичної та соціальної допомоги
населенню, які проживають
в 3 і 4 чорнобильських зонах
і в екологічно несприятливих
регіонах України.

Донорство крові в Україні з кожним
роком набирає обертів. Особливо
важливим воно стало зараз, коли
кожна крапля крові на вагу золота,
дефіцит донорської крові може мати
трагічні наслідки. Приємно усвідомлювати той факт, що є в нашій країні люди, яким не все одно. Адже
кожний раз, коли ти здаєш кров – ти
рятуєш чиєсь життя.

ка, але якщо розібратися,
то це лише 10-та частина від
усієї крові людини. Здавати
можна як цільну кров, так і її
компоненти: плазму, еритроцити, тромбоцити. Зазвичай
здають цільну кров, тому
що це значно швидше і простіше.
Взагалі регулярна здача
крові навіть корисна. Вона
допомагає покращити кровотворення, вивести з організму
надлишок заліза, який може
викликати серцеві патології.
Також донорство стимулює
загальну активацію та відновлення організму, сприяє нормалізації кровообігу, стимулює імунну систему, зменшує
навантаження на печінку та
селезінку. Ще один великий
плюс заключається в здатності організму протистояти надмірним кровотечам та

значно швидше відновлюватися після них.
Не дивлячись на численні
плюси, лікарі не рекомендують донорам здавати кров
частіше 4–5 разів на рік.
Бажано за два дні до здачі не
навантажувати себе фізичною
працею, не їсти жирну та смажену їжу. Після здачі донор
повинен декілька днів вести
неактивний спосіб життя та
гарно відпочити.
Донором
може
стати
кожний
громадянин
України, якому виповнилося
18 років та який пройшов
необхідне медичне обстеження, за умови відсутності протипоказань, визначених Міністерством охорони
здоров’я України.
В свою чергу держава забезпечує донора двома вихідними днями, безкоштовним
сніданком та обідом або еквівалентною грошовою винагородою. Безпосередньо перед 59
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дноразово донор може
О
здати 470 мл крові. На
перший погляд цифра вели-

Твори добро

Донорство крові в Україні

Твори добро
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здачею крові донор абсолютно безкоштовно проходить
медичне обстеження.
Також законом України
передбачено присвоєння донору статусу «Почесного донора України», якщо він безоплатно здасть кров у кількості
40 разових максимальних доз,
незалежно від періодів часу між
здачею крові. Такі особи отримують відповідне посвідчення
і їм вручається нагрудний знак
«Почесний донор України»
в
порядку,
встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Почесні
донори
мають право:
• Першочергово
придбати ліки зі знижкою 50% від
їх вартості за рецептами, виданими закладами охорони
здоров’я;

• Безкоштовно
отримати
донорську кров та її препарати, необхідні для його особистого лікування, за рецептами,
виданими закладами охорони
здоров’я;
• Позачергово
придбати
путівку для санаторно-курортного лікування за місцем навчання або роботи, а також
позачергово лікуватися у закладах охорони здоров’я.
Донорство – місія благородна і вкрай необхідна для
суспільства. Тому потрібно
пам’ятати, що твоя допомога
необхідна не тільки в день
донора, а щодня, щохвилини, щомиті.
Підготувала
Настя РУБАН

Поради

Велосипед у місті

«На велосипеді на роботу», «Велосипед – найбільш екологічний вид транспорту», «Катання на велосипеді приємне
і корисне» – всі ці гасла ми чуємо постійно, і важко не
погодитися з тим, що слідування цим закликам не лише покращить екологічну обстановку в вашому місті, але й зробить спосіб вашого життя більш здоровим. Чи так це насправді? Давайте спробуємо розібратися, використовуючи
останні дані досліджень вчених Великобританії та Бельгії.

Чи корисне катання на велосипеді?
«На велосипеді на роботу» –
звучить чудово. Але якщо у вас
немає можливості дістатися до
роботи минаючи жваві, особливо в години пік, автостради,
моя вам порада: залиште цю
божевільну ідею. Не потрібно
приносити своє єдине і дорогоцінне здоров’я на вівтар борців за екологію. Інакше ви не
тільки не отримаєте бажаного
здоров’я, але й можете серйозно його підірвати. Вибирайте
для велопрогулянок більш мальовничі куточки: парки, лісопосадки, тихі вулички, заміські
пам’ятки.
61
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Виявляється, відповідь на це
питання не настільки очевидна,
як багатьом може здатися. Так,
катання на велосипеді зміцнює
не тільки м’язи ніг, але і всю
серцево-судинну систему організму, дозволяє наситити ваш
організм киснем і адреналіном,
допоможе скинути вагу і підняти настрій.
Але є речі настільки звичні
для нас, що ми часто звертаємо на них менше уваги, ніж на
погоду за вікном. Якість повітря, яким ми дихаємо. Як часто
ви замислюєтеся про повітря,
що вдихаєте десятки разів за
хвилину?

Поради

Чому катання на велосипеді у великому місті
може бути пов’язане з ризиком для вашого здоров’я?
Дослідження,
проведені
Університетом Hasselt, Бельгія,
показали наступну картину.
Легені велосипедиста під час
руху вентилюються у кілька разів інтенсивніше, ніж у пішоходів або водіїв автомобілів. Цей
з першого погляду позитивний
факт отримує негативний знак,
як тільки ми усвідомлюємо ту
обставину, що повітря, яким
вентилюються легені велосипедного ентузіаста, в умовах
міста містить масу токсичних
речовин, які надходять в організм їздця в 4–5 разів інтенсивніше, ніж в організми інших
громадян, які спокійно сидять

у своїх автомобілях або розмірено прогулюються по тротуарах. Допитливі бельгійці
навіть підрахували, скільки
наночастинок на кожен метр
шляху вдихають велосипедист та пішохід: 5.58 мільйонів і 1.1 мільйонів, відповідно.
Ці цифри говорять про те, що
у таких велосипедистів збільшується ризик виникнення
серцево-судинних
захворювань і астми. Тому перш ніж
сліпо слідувати яким-небудь
гаслам, якими б благими намірами вони не мотивувалися,
добре подумайте «А воно Вам
треба?».

Так, заклик їхати на роботу
на велосипеді ми розкритикували, а що робити запропонуємо нижче:
Продовжуйте кататися на
велосипеді і радьте іншим. Це
дійсно дуже здоровий спосіб
проведення часу.
Намагайтеся уникати великих вулиць з інтенсивним
рухом.
Прокладайте
свій
маршрут по тихих вуличках,
через парки і по спеціальних

велосипедних доріжках.
Приймайте участь в акціях,
що проводяться різними велосипедними клубами для популяризації велосипедного руху.
Проведіть відпустку у велоподорожі по екологічно чистим місцям.
Використовуйте велосипед
для прогулянок, якщо у вас
немає можливості безпечно використовувати його як
транспортний засіб.
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Що ж робити?

Електромобілі відкриють дорогу міським велосипедистам

Масове впровадження електромобіля можливо і не вирішить глобальних проблем,
але допоможе витіснити масу
забруднюючих повітря факто62 рів за межі міст. Це зробить

катання на велосипеді більш
доступним і безпечним, а як наслідок, можливо, вирішить і частину транспортних проблем.
Підготувала
Ірина ЧАМАТА

Гумор

***
Покараний
– Андрійку, – питає мама,
зайшовши до синової кімнати,
– чого це твій щоденник валяється в кутку?
– А він, мамо, покараний
за погані оцінки!
***
Нескромні запитання
Мала Марічка просить маму:
– Мамо, купи мені нову
ляльку, а то оця вже соромиться, коли до нас приходять гості й питаються, скільки їй років.
***
Солоні оселедці
Учитель.
Чому
вода
в морі солона?
Учень. Тому що там оселедці живуть!
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Темної ночі лежать два привиди ледарів на пляжі.
– То
що,
ходімо?
–
каже один.
– Ходімо відповідає другий.
Полежали, помовчали.
– То що, ходімо? – знову
озвався перший.
– Та скільки ж можна ходити?! – обурився другий.
– Треба ж хоч трохи
відпочити.
***
– Діти, хто знає, звідки йде
електрика?
– Із джунглів! – вигукує Петрик.
– Чому із джунглів?
– Бо коли сьогодні вранці
мій тато хотів поголитися, він
вигукнув:
«Знову ці мавпи вимкнули
електрику!».
***
Сашко приходить додому із
синцем під оком. Мати йому:
– Я ж тобі казала, щоб ти
був більш розсудливим і рахував до ста, перш ніж лізти
в бійку.
– Поки я, як дурень, рахував
до ста, Васько мені в око дав!
Йому батьки веліли рахувати
тільки до п’ятдесяти…
***
Учитель записав у щоденнику учениці: «Світланка – жахлива балакуха».
Наступного дня дівчинка повертає щоденник із відповіддю
батька: «А якби ви послухали її
матір!».
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Кросворд

Багатоклітинний організм. Тканини
1
2
3
4
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Запитання.
По горизонталі:
2. Речовини, які виробляють нервові клітини.
3. Орган дихальної системи.
4. Відносна сталість організму.
5. Шкіра.
8. Виникнення відмінностей під
час індивідуального розвитку.
11. Воскоподібна речовина, яка
може вкривати шкірку клітини.
13. Здатність організмів протистояти збудникам захворювань.
14. Форменні елементи крові.

По вертикалі:
1. Процес відновлення.
6. Наука про тканини тварин,
людини.
7. Вони виділяються рослинами
і пригнічують діяльність грибів,
бактерій.
9. Клітини крові, які не мають ядер.
10. Продукт життєдіяльності голонасінних рослин.
11. Твірні тканини.
12. Система клітин подібних за
будовою.

По горизонталі: 2. Нейрогормони. 3. Легені. 4. Гомеостаз. 5. Епідерма.
8. Диференціація. 11. Кутикула. 13. Імунітет. 14. Лейкоцити.
По вертикалі: 1. Регенерація. 6. Гістологія. 7. Фітонциди 9. Еритроцити.
10.Смоли. 11. Меристема. 12. Тканина.
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