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Перлиною багатої і розмаїтої природи Закарпаття
є унікальний ботанічний заповідний масив КарB
патського біосферного заповідника — Долина
нарцисів.

Нарцис вузколистий, що поширений також
у високогір’ях Альп, Балкан і Південних КарB
пат, мігрував із полонин Українських Карпат
десь 12—13 тисяч років тому. Він був витіснеB
ний льодовиком, що насувався з гір, у МармаB
роську котловину. Вона слугувала своєрідним
сховищем для рослин і тварин, котрі мігруваB
ли сюди, ховаючись від льодовика. Ця долина
нарцисів на околицях Хуста є свідком льодоB
викової епохи.

Долина нарцисів — унікальний рослинний заB
повідник, єдиний за своїми особливостями в УкB
раїні. Ніде більше ця високогірна рослина в умоB
вах низовини — 150—200 метрів над рівнем моB
ря — не зустрічається. Природоохоронна площа
нарцисів становить 256,5 гектара. У березні цвіB
туть підсніжники, у квітні — на весняному вітрі
дзвенять чисті дзвіночки білоцвіту весняного, а у
травні потрапляємо в казку. Навколо білосніжний
килим нарцисів, в повітрі — ніжний аромат весни.

Багато цінних, рідкісних та зникаючих рослин,
занесених до Червоної книги України, крім нарB
цису вузьколистого, росте на цьому полі: підсніжB
ники звичайні, шафран Гейфелів, проліска двоB
листа, первоцвіт, білоцвіт весняний, еритроB
ній — собачий зуб, півники сибірські. Ростуть
тут лікарські рослини: глід, калина, бузина, липа,
шипшина, медунка, звіробій, суниці, ромашка ліB
карська, барвінок.

Багатий тваринний світ заповідника: комахи,
риби, птахи, лисиці, зайці, кажани, кроти, землеB
рийки. Юннати Хустської райСЮН провели пасB
портизацію рослинного і тваринного світу запоB
відника, обліковують гнізда птахів, зокрема білоB
го лелеки. Зібрали багато цікавих легенд, віршів,
пісень про лелек.

Члени гуртків «Юні екологи» створили і поB
стійно працюють на екологічній стежці «В ДолиB
ну нарцисів». Вона довжиною 5 км і розрахована
на учнів старшого шкільного віку. Маршрут
пішохідний, зручний, є місця для відпочинку. 

ЗЗааккііннччеенннняя  ддиивв..  ннаа  ссттоорр..  1144
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ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Виходить з 1995 р.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:

1 Н. ВЕРБИЦЬКА Долина нарцисів — 
перлина Карпат

3 Л. МАНОРИК Хліб — усьому голова

5 О. БОНДАР Світлиця «Берегиня»

6 Н. ГІЛЬФАНОВА Земний уклін тобі, 
хлібе мій!

8 Б. ЮРЧУК Вінок людської шани

10 С. СВИДЗІНСЬКИЙ Країна духмяного хліба

11 В. ДВОРЕЦЬКА Поезія

12 Е. ГЕРМАНОВИЧ Green Cross во имя
будущего

15 Н. ПАНАСЕНКО Квітка з легенди

16 В. ТРУТЕНЬ Барвінковий оберіг

19 Д. БІДА Тала вода — жива вода

22 А. НЕСЕН Фітодизайн декоративного саду 
із застосуванням ялівцю звичайного 
і козацького (Закінчення)

24 Н. ОКОЛІТЕНКО Око гори

28 Є. БОЙКО А дуб квітує

29 Є. ЯКУБЕНКО Фрукти та овочі

32 Ю. МОВЕНКО Полунична родина

37 Г. АХУНДОВА Вони нам бажають добра

39 Новини зоопарків світу

40 І. КРАСУЦЬКА Берлінський зоопарк — 
як новітній Ноєв ковчег

43 Н. КОШАРА Рудько

42 Покажи свою сумку!

44 Е. МАЙДАНИК За бортом — Тихий океан

47 В. МЕЛЬНИЧУК І насолода душі, і хліб
насущний...

50 Дивовижний птах

52 Г. ФЕСЕНКО У пазурах голуба?

62 З. БЕРЕСТ Звичайна незвичайна майка
(Закінчення)

64 Смачного!

65 Лікує музика

68 В. СВЄРСТНІКОВА Білий павич, 
рожевий слон

Дайджест Карикатури Анекдоти

На 1 стор. обкладинки:

МЕТЕЛИКИ�МАНДРІВНИКИ
Щовесни на Тайвані відзнаB
чають свято метеликів. ХмаB
ри блакитних тигрів (внизу)
летять з Індії. Вони долають
близько 300 км, щоб відклаB
сти яйця на півночі острова. 
Шлях монархів (угорі) склаB
дає близько 500 км. У день
осіннього рівнодення вони
вилітають з Канади і в сереB
дині листопада прибувають
до Мексики. В день весняB
ного рівнодення метелики
вирцшають додому. У дороB
зі відбувається зміна покоB
лінь і долітають вже молоді
метелики.
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На виконання Указу президента УкB
раїни про оголошення 2008 року —
Роком пам’яті жертв Голодомору
з 24 листопада 2007 р. по 26 листоB
пада 2008 р. в м. Києві на базі
НЕНЦ проходив Всеукраїнський
форум «Хліб очима дітей» та ВсеB
українська виставка «Хліб — усьому
голова».

Надаючи великого значення пиB
танню економного й бережливого
ставлення до хліба, ще в 1938 році
на Республіканській станції юних
натуралістів (нині НЕНЦ) було відB
крито музей хліба. За цей час його
відвідало понад 3,5 млн учнів, стуB
дентів, вчителів, працівників освіB
ти і сільського господарства. Нині
в школах, позашкільних закладах
понад 200 таких музеїв, більш як
8000 куточків економного й бережB
ливого ставлення до хліба.

У Всеукраїнських форумі і виставB
ці взяли участь працівники міністерB
ства агрополітики, вчені, директори
обласних екологоBнатуралістичних
центрів, станцій юних натуралістів,
вчителі, керівники учнівських об’єдB
нань аграрного профілю, представB
ники хлібопекарської промисловоB
сті. Форум і виставка продемонстB
рували результати величезної
пошукової й наукової роботи юних
дослідників.

Особливо активізувалася пошукоB
ва робота у навчальних закладах осB
віти Дніпропетровської області, де
була започаткована акція по вшануB
ванню пам’яті жертв Голодомору
«Від дверей до дверей», яка прохоB
дила під гаслом «Україна пам’ятає,
світ визнає». Майже всі учнівські
колективи приєдналися до акції «ЗаB
світи свічку». Велику пошукову роB
боту провели на ІваноBФранківщині,
Вінниччині, Чернігівщині, ЛьвівщиB
ні, Волині, Запоріжжі, Одещині.
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ХЛІБ –
УСЬОМУ
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Виступаючи на форумі, учениця
ліцею № 15, юннатка Чернігівської
облСЮН Дарія Янушкова розповіла,
як юннати на навчальноBдослідній
ділянці площею 2 га досліджували
вплив органічних добрив на врожай
жита, вивчали строки посіву вівса,
сортовипробування проса. Загалом
на навчальноBдослідних ділянках
вирощено понад 600 тонн сільськоB
господарської продукції, яку передаB
но в шкільні їдальні. Юннатка повіB
домила про плідну роботу клубу
«Господарочка», де в різних секціях
учні вчаться випікати хліб та різну
обрядову випічку. На станції провоB
дяться цікаві масові заходи: «Свято
врожаю», «Хліб моєї Батьківщини»,
«Обжинки», «Зажинки», зустрічі з праB
цівниками сільського господарства,
тут працює екологічна бригада, яка
проводить виступи під гаслом «ШаB
нуймо хліб, бо він святий».

У Тернавській ЗОШ І—Ш ст. СміB
лянського району на Черкащині діє
самодіяльна асоціація «Веселка». На
базі школи працює КорсуньBШевB
ченківський аграрний ліцей, вона
входить до науковоBнавчального
комплексу «Перспектива» при ЧерB
каському національному універсиB
теті ім. Богдана Хмельницького,
плідно співпрацює з БілоцерківB
ським аграрним університетом та
Смілянським радіотехнікумом.

Ще 1985 року в школі створено
музей історії села, де чільне місце
відведено питанням народознавB
ства. В одній із галерей на почесB
ному місці — хліб. Учні залучаються
до пошукової роботи, збирають
прислів’я, пісні, казки, опис обряB
дів, старовинні рецепти випічки
хліба. На форумі тернівчани предB
ставили коровай, випечений за
давнім рецептом жительки села
О. М. Слободяник.

Журі конкурсу нагородило ПочесB
ною грамотою НЕНЦ Волинську,
ІваноBФранківську, Запорізьку, ПолB
тавську, Кіровоградську, ДніпропетB
ровську, Закарпатську, Луганську,
Тернопільську, Чернівецьку, ЧерніB
гівську, Вінницьку, Рівненську облаB
сні станції юних натуралістів, СумB
ський обласний центр позашкільB
ної освіти та роботи з талановитою
молоддю. 17 кращих педагогічних
колективів музеїв хліба та 8 їх кеB
рівників нагороджені Почесною
грамотою Міністерства освіти і науB
ки України. 26 педагогічних колекB
тивів музеїв хліба, 75 учнів відзнаB
чені Почесною грамотою НЕНЦ.

За змістовну пошукову роботу
з питань Голодомору нагороджено
14 шкіл і позашкільних навчальних
закладів, учнів та юннатів. Зокрема,
відзначені Монастириський районB
ний Будинок дитячої та юнацької
творчості Тернопільської обл., ЛьвівB
ський і Черкаський облЕНЦ, МикоB
лаївська міська СЮН. 

Рада музею хліба НЕНЦ запрошує
учнів, студентів, учителів, усіх заціB
кавлених відвідати музей, де предB
ставлені виставки «Хліб очима дітей»
та «Хліб — усьому голова». Будемо
вдячні, якщо з вашою допомогою
поповниться експозиція новими
експонатами — результатами досліB
джень і пошукової роботи із зерноB
вими культурами та іншими матеB
ріалами, зібраними у вашому селі,
районі, області.

Л. П. МАНОРИК,
методист НЕНЦ

При оформленні матеріалів
рубрики використані

роботи учасників
Всеукраїнського конкурсу

дитячих малюнків
«Хліб — усьому голова».44



Світлиця, відкрита
2006 року, містить
експозиції — куточок
економного і бережB
ливого ставлення до
хліба і куточок нароB
дознавства. Світлиця
оформлена у традиB
ційному поліському
стилі. Тут представлеB
ні снопи районоваB
них сортів злакових
культур, зразки круп,
випічка місцевих підB
приємств, знаряддя
праці і предмети поB
буту предків — серп,
ціп, ступа, ночви. . .

Хліб і рушник —
одвічні людські симB
воли. Хліб на вишиB
тому рушнику є висоB
кою ознакою гостинB
ності українського народу. В світлиці
представлені старовинні рушники
з різних районів Рівненщини —
типовий для північних районів ПоB
лісся з вишивкою гладдю і мережB
кою, південних — вишитий хресB
тиком.

Куточок народознавства відтвоB
рює традиційне поліське житло.
Переступивши поріг, потрапляєш
у минуле українського села. Піч, розB
писана поліським орнаментом,
з мисками, макітрами, горнятками
та іншими предметами побуту. Над
піччю підвішені запашні пучечки
лікарських трав, коси цибулі, зв’язки
часнику. Поруч стоять речі, необхідB
ні для випікання хліба,— лопата, роB
гачі, коцюба. Трохи далі — скриня,
оздоблена випалюванням. Вміст її
свідчить, що в хаті є дівчина на виB
данні, а в скрині придане — рушB
ники, сорочки, хустки та ікони. Над
скринею традиційний жіночий та

чоловічий одяг. ПоB
руч над лавою вбрані
у рушники образи.
Окремо розміщене
ткацьке знаряддя. Так
і здається, що під
вправними руками
заторохтить прядка,
продовжить ткати
безкінечну нитку, з
якої згодом витчуть
тканину на одяг. Тут
є необхідний для
цього реманент: веB
ретено, мотовило,
чесальні щітки, куB
жіль, прядка. Перед
хатою відтворено чаB
стину подвір’я: тин з
гладишками, а біля
нього соняшники,
вулик, ліхтар.

В центрі світлиці
великий стіл, на ньому — хліб
і Біблія. Тут зібрано колекцію пиB
санок, традиційних українських
іграшок, вишитих рушників, сороB
чок, старовинної кераміки.

В «Берегині» проходять заняття
гуртків, свята та обряди. Ми завжди
раді гостям, а тут їх завжди чимало.
Нещодавно завітали гості з Польщі.
Студенти Холмського ліцею з інтеB
ресом розглядали експонати. ВиявиB
лось, що в наших культурах є чимаB
ло спільного.

Світлиця «Берегиня» допомагає
нам збагнути споконвічну мудрість
і доцільність народних традицій
і звичаїв, осмислити глибоку симвоB
ліку культури українського етносу.

Оксана БОНДАР,
член гуртка «Оберіг»
Рівненської облСЮН,

учениця 7 класу
ЗОШ № 27 м. Рівного 55
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ЗЕМНИЙ УКЛІН ТОБІ, ХЛІБЕ МІЙ!
Хлібе рум’яний — тепло материнське.

У хаті гостинно. Добро сієш ти.
Тобою стрічають, у світ проводжають.

До землі уклін тобі, Хлібе мій!

Такими поетичними рядками зустрічає відвідувачів Музей хліба ЕНЦУМ
м. Кам’янцяBПодільського, створений у 1990 році. Два роки збирали експоB
нати: старовинні рецепти випічки хліба, гончарний посуд, предмети побуB
ту, ремесел, національне вбрання. Для координації пошуковоBдослідницької
роботи було створено раду музею, сформовані пошукові загони, група
екскурсоводів. Основними формами збирання краєзнавчого матеріалу
стали пошукові експедиції, зустрічі, записи спогадів, робота в архівах
з документами та науковою літературою.

Сучасна експозиція дає уявлення про історію виникнення та розвиток
хліборобства від давніх часів до наших днів. Як, де і коли прийшов до
людини хліб, висвітлює розділ «Історія хліборобства». Матеріали розділу
«Хліб війни і Голодомор» розповідають про важкі роки у житті українськоB
го народу. «Етнографічний» розділ представлений виставками «Обрядовий
хліб», робіт народних умільців (рушники, серветки), дитячих поробок
(обереги, вироби з тіста). Куточок «Українська хата» знайомить з умовами
проживання у давнину, звичаями та обрядами нашого народу, пов’язаниB
ми передусім з виробництвом хліба. Розділ «Творці золотого колосу» предB
ставлений стендами «Походження культур» і «ВченіBселекціонери». Тут розB
міщені буклети та реферати про походження культурних рослин, снопи
зразків культур, дані про передові сільськогосподарські товариства райоB
ну, фотоальбоми.

Розділ «Хлібопекарні Поділля», «Хліб нашого міста» представлений виB
ставкою сучасних хлібних виробів хлібокомбінату міста та приватних
підприємств, буклетами, фотоальбомами, стендами. Почесне місце в музеї
займає розділ «Шана хлібові».

Крім стендів, у музеї зібрано понад 200 експонатів, колекцію знарядь
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праці, реферати, гербарії, плакати тощо. Значна частина експонатів виB
готовлена керівниками гуртків та їх вихованцями. В музеї дуже важлиB
вим вважають процес оформлення експозиції. Тому рада музею розроB
била методики створення та відкриття експозиції, які базуються на склаB
данні тематикоBекспозиційного плану, що включає повний і послідовний
виклад змісту всіх розділів, тем, підтем, перелік експонатів і матеріалів.
Пропонується розкладка оригінальних і допоміжних матеріалів, робитьB
ся її монтаж, готуються путівник, буклет, текст екскурсії.

Екскурсія є основною формою масової освітньої діяльності музею. Була
також розроблена методика її підготовки. Після визначення теми та мети
починається робота з літературою, довідковими матеріалами, відбираютьB
ся предмети розповіді по екскурсії, визначається її структура, складається
текст. За роки існування музею проведено понад 5 тисяч оглядових і теB
матичних екскурсій.

Ми постійно співпрацюємо з навчальними закладами міста. У багатьох
школах та дитячих садках організовані куточки шанобливого та бережB
ного ставлення до хліба. Вони стали осередками виховної роботи та проB
паганди сільськогосподарських професій.

Музей став методичним центром поширення досвіду новітніх метоB
дів організації навчальноBвиховного процесу, є базою для проведення
семінарів, конференцій, зустрічей, круглих столів. Юні дослідники брали
участь у Всеукраїнському конкурсі «На кращий музей хліба». Їх дослідження
отримали високу оцінку. За результатами конкурсу музею присвоєно звання
«Зразковий».

На базі музею працюють гуртки «Народні ремесла», «Народні умільці»,
«Юні рослинники», «Юні аранжувальники». Стало традицією проводити
масові заходи, засідання методичних об’єднань керівників гуртків, зустрічі
з славетними людьми краю, персональні виставки майстрів декоративноB
ужиткового мистецтва.

Місцева преса регулярно висвітлює події, що відбуваються в музеї. ПриємB
но читати, наприклад, такі рядки: «А музей дихав на відвідувачів староB
виною, традиціями, нетлінними цінностями українського народу».

Н. А. ГІЛЬФАНОВА,
зав. методичним відділом МЕНЦУМ
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Хліб — основа нашого життя,
Хліб — народна міра всіх щедрот.
Хліба доторкаючись, дитя 
Вперше відчуває свій народ.

Музей хліба при Бабинецькій шкоB
лі, відкритий в березні 2000 року,—
результат невтомних пошуків і коB
піткої роботи педагогічного колекB
тиву, учнів, односельчан, яких запаB
лив своїм ентузіазмом та енергією
І. Т. Безсмертний, колишній дирекB
тор школи. Це не лише музей історії
хліборобської справи, не тільки
сторінки становлення місцевого
господарства і трудових подвигів
односельчан — це вінок людської
шани простим сільським трудівB
никам, збереження пам’яті роду,
прояв патріотизму і любові до своєї
земліBгодувальниці.

Село Бабинці здавна славилося
працьовитими людьми, а БабинеB
цька земля зростила цілу плеяду
передовиків сільського господарства
і серед них — Герой Соціалістичної
Праці Н. М. Кардаш, агроном, бриB
гадир буряководів.

Музей унікальний тим, що тут

переплітаються хліборобська праця
з повсякденним побутом селян. Два
експозиційні зали наповнені фотоB
графіями, документами, речами,
зібраними односельчанами впроB
довж значного проміжку часу. СтенB
ди дбайливо зробили сільські майсB
три, вчителі та небайдужі односельB
чани. 

Перший зал несе основне наванB
таження. Перший розділ — «ЗасівайB
те землю зерном і добром». Це розB
повіді про людей праці, передовиB
ків виробництва, тих, хто в свій час
прославив село не лише на рівні раB
йону, а й області. Адже господарство
було одним із кращих колгоспівBміB
льйонерів. Відвідувачі можуть побаB
чити фотознімки засновника перB
шого кредитного товариства, ствоB
реного в 1919 р., Тарасюка Остапа,
засновників артілі «Агрокультура»,
створеної в 1922 р. Потім у 1927 роB
ці виникає артіль «Прожектор», гоB
ловою якої був Щербатюк Адам,
першими на селі механізаторами
стали Петрійчук Григорій та МатвійB
чук Левко. Цікаво подивитись виB88
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ставку хлібобулочних виробів та стаB
тистику цін на хліб за радянських
часів.

Другий розділ — «Хвала рукам, що
пахнуть хлібом» розповідає про
працю перших у селі жінокBтрактоB
ристок М. Я. Гуцалюк, П. М. КлименB
ко, інших уславлених земляків, удоB
стоєних урядових нагород, про Героя
Соціалістичної Праці Н. М. Кардаш. 

Третій розділ — «Хліб бережіть,
як життя бережуть» — розповідь
про найважчі роки в житті села. Під
час Голодомору мученицькою смерB
тю померло 398 наших односельB
чан, списки яких встановлюються
і зберігаються в музеї. Не менш
гіркий, окроплений кров’ю був і хліб
за часів Великої Вітчизняної війни.
В музеї зберігається фунтова вага,
на якій відважували денну норму
блокадного хліба Ленінграда.
З фронту до мирної праці не поверB
нулось 158 односельчан, фотограB
фії і списки яких на почесному місці
в музеї. 

Четвертий розділ — «Хліб — усьоB
му голова» — розповідь про шлях паB
ляниці від поля до столу. Він нелегB
кий, окроплений солоним потом
і кров’ю, зітканий з недоспаних ноB
чей і холодних ранків, замішаний
з болота і палючого сонця, виплеB
каний мозолястими руками та неспоB
кійними серцями простих трудівниB
ків. І яким би не був він гірким, чорB
ним і важким, цей хліб насущний є
найсолодшим і найбажанішим в усі
часи. А вінок праці хлібороба —
пахучий білий коровай на вишитоB
му невтомними руками жінки дивоB
рушникові.

Другий зал — у вигляді сільської
оселі і має назву «Благодатний, неB
повторний давній побут рукотворB
ний». Вишитий одяг ХІХ ст., хатні
ужиткові речі, рушники усіх часів, 99

ткацький верстат, навіть старовинB
ний патефон. Ці унікальні експонаB
ти не залишають нікого байдужим.
А ще, коли діти та відвідувачі бачать
на фотознімках рідних, родичів, їх
наповнює почуття гордості за свій
рід, своє село, свій народ. 

Учні школи активно включаютьB
ся у пошукову роботу, поповнюючи
музей цікавими речами, фотокартB
ками та матеріалами з історії села.
При школі працює гурток українB
ського народознавства «Росичі»,
члени якого є екскурсоводами МуB
зею хліба та активними помічниB
ками в його роботі. Тут проходять
тематичні виховні заходи, уроки
мужності, години пам’яті, вечориB
зустрічі, уроки праці, етики. Музей
хліба є гордістю школи і візитівкою
села Бабинець. Про музей знають
не лише в районі, а й за межами
області.

Богдан ЮРЧУК,
учень 7 класу

Бабинецької СЗШ I�ІІ ст.
Погребищенського району

Вінницької обл.



КРАЇНА
ДУХМЯНОГО
ХЛІБА

Україна. Батьківщина. Для мене ці
слова є синонімами. Україна — моя
Батьківщина, що дала відчуття безB
межних степів і вільного неба, наB
поїла промінням світанків і ароB
матом квітучих яблунь, виплекала
душу співом солов’їв і спокоєм травB
невих ночей. Україна — країна духB
мяного хліба, країнаBжитниця,
країнаBгодувальниця.

Нині багато говорять про необB
хідність вкладати гроші у розвиток
промисловості. Чи доцільно це? Так,
але тільки до меж самозабезпеченB
ня. Чому? Продавати треба те, чим
ми багаті, а багаті ми хлібом. Ви скаB
жете, що хліб ніщо проти нафти і гаB
зу, але ж це тільки джерела енергії,
які замінили вугілля і дерево, а чеB
рез кілька десятків років і самі буB
дуть замінені більш практичними
джерелами енергії на зразок енерB
гії сонця і вітру, які на відміну від
нафти і газу будуть доступні всім краB
їнам світу. А хліб? Люди їли його тиB
сячі років і відмовлятися від нього
не збираються. А враховуючи тенB
денції зростання кількості населенB
ня в майбутньому споживання хліB
ба і попит на нього зростатимуть.
Але до чого тут майбутнє, якщо сьоB
годні третина населення недоїдає?
Нам варто лише налагодити «хлібB
ну політику», і Україна стане найбаB
гатшою країною світу. Але для цього
потрібна співпраця всіх, починаючи
від комбайнера і закінчуючи презиB
дентом. Я почав помічати навколо
прояви подібної співпраці. Минулого

року мій товариш і однокласник РоB
ман Коваленко працював у СТОВ
«Першотравневе» комбайнером.
Працював 22 дні від світанку і до
темної ночі. На душі у нього було
радісно: він збирав хліб на полі, яке
восени 2007 року засіяв Президент
Віктор Ющенко. За 22 дні Роман наB
молотив 610 тонн зерна. Він сам
захотів працювати, розуміючи пеB
реваги тяжкої, але благородної праці
хлібороба над байдикуванням під
час літніх канікул.

Роман зізнався, що, потерпаючи
на полі від спеки і втоми, він підB
бадьорював себе думками, що із зіB
браного зерна спечуть запашні
паляниці та бублики. Найбільшою
нагородою для Романа стала мить,
коли на святі першого дзвоника
йому висловили подяку.  

Звичайно, праця у жнива — не
єдине, чим допомагають учні ЛозуB
ватської школи розвитку хліборобB
ства. Навесні школярі зрізають коB
лоски жита чи ячменю, що проросB
ли на пшениці, а ця нелегка праця
економить потім величезні затрати,
пов’язані із провіюванням зерна та
його зберіганням. Влітку та восени
влаштовуються у місцеве фермерB
ське господарство: складають тюкоB
ване сіно, перебирають кукурудзяB
ні качани, допомагають доглядати
худобу. Їх праця заохочується. НаB
приклад, за те, що школярі зрізали
непотрібні колоски жита на площі
70 га, фермерське господарство доB
помогло школі придбати споряB
дження для проведення уроків фіB
зичного виховання.

Сергій СВИДЗІНСЬКИЙ,
випускник

Лозуватської ЗОШ І—Ш ст.
Шполянського району

Черкаської обл.1100



УКРАЇНСЬКИЙ
КОРОВАЙ
Так в народі повелося:
Подають до свят гучних
Із пшеничного колосся
ДивоBвитвори смачні.

Тільки, друже мій, ніколи
Звичай наш не забувай:
Перш за все подай до столу
Традиційний коровай.

В ньому дух і запах поля
І дзвінкий пташиний спів.
В ньому — щастя, 

в ньому — доля
ХлібодарівBтрударів.

Недаремно ж на весіллі,
Щоб міцна була сім’я,
Мати з батьком хлібомBсіллю
Молодих благословля.

Хліб — достатку запорука,
І низький йому уклін.
З ним добро у дім твій стука,
Голова усьому він.

Тож палке моє бажання:
Хай віками з краю в край
У великій буде шані
Український коровай!

1111

ЗЕМЛЯ – НАШ ДІМ

Земля для когось — вивчена планета,
Для когось — просто куплений товар,
Комусь — майданчик стартовий для злету,
Щоб від Землі піднятись вище хмар,

І Землю бачити в ілюмінатор.
А може, роздивляючись її,
Почнеш шукати свою рідну хату,
Паркан, криницю, грядочки свої. . .

Земля — наш дім. Де випало нам жити,
Не так важливо. В місті чи в селі,
Земля для кожного — пшениця й жито, 
А врештіBрешт — хлібина на столі.

Земля — то годувальниця людини.
Сади, поля і луки — все для нас.
Земля, як мати, в кожного єдина.
Земля палала війнами не раз.

Вона з пожарищ піднімала плечі,
І розпрямлялась, і родила знов,
І все по колу. Вироста малеча
І віддає Землі свою любов. . .

І збережем любов цю до кінця ми.
А зараз, у такий непростий час,
Єднаймося і силою, й серцями,
Бо знов Земля надіється на нас.

Віолетта ДВОРЕЦЬКА



Под патронатом Славутичского отделения GREEN CROSS, в рамках работы
клуба «Матери и дети», в феврале—марте 2009 года состоялись интеракB
тивные семинарыBвикторины на тему «Что ты знаешь об экологии». БоB
лее 100 детей города приняли участие в мероприятиях. Участниками сюB
жетноBролевых игр, викторины стали дети — ученики Учебного центра
«Перспектива», дети из малообеспеченных и неполных семей городского
благотворительного фонда «Квітень Чорнобиля», школьники города. 

Конечно, в основном науку «Экология» ребята связывали с состоянием
окружающей среды, и для многих впервые прозвучали такие понятия, как
«экология в семье», «экология души». Группы из 10—20 человек строили
«экологичный мир», в котором они сами хотели бы жить. Много нового
и интересного школьники узнали о растениях, которые помогают нам

G
R

E
E

N
 
C

R
O

S
S

 
У

К
Р
А

ЇН
А

1122

GREEN CROSS
ВО ИМЯБУДУЩЕГО

1 2

3



1 Готовимся к проведению интерактивных семинаров�викторин «Что ты знаешь об экологии». Наш
актив: Усенок Маша, Киракосян Нарина, Береза Настя, Вострикова Катя. 2 Строим «экологичный мир»,
в котором хотим жить в будущем. 3 Самые активные участники конкурсов «Что ты знаешь об эко�
логии». 4 Диордиев Вова готовится выполнять задания викторины «Что ты знаешь об экологии». 5 Волон�
тер GREEN CROSS Александр Подьячев с группой участников викторины «Что ты знаешь об экологии».
6, 7 Победители викторины.
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сохранять чистый воздух в квартире. Интересные доклады подготовили
Наташа Боровик, Юлия Косинская, Диордиев Вова. Для изучающих иностB
ранный язык ответ на вопрос «Ecology — what does it mean?» поBанглийB
ски стал дополнительной практикой применения полученных на заняB
тиях знаний. Все участники и победители награждены призами.

Участие в таких интересных интерактивных мероприятиях когоBто из
ребят заставит задуматься, каким будет мир через десятки лет, и что он
сам может сделать для того, чтобы он стал лучше и чище, а полученные
знания помогут расти нашим детям здоровыми, энергичными, с осознанB
ным пониманием духовных ценностей и в гармонии с окружающим миром.

Елена ГЕРМАНОВИЧ,
координатор GCU, г. Славутич

4 5

6 7
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Тут розміщені щити із закликами
охороняти природу. Разом із праB
цівниками Карпатського біосферноB
го заповідника юннати патрулюють
під час цвітіння ранньовесняних
рослин, особливо нарциса вузькоB
листого. Створені загони «зелених
патрулів». Юні натуралісти органіB
зовують рейдові виходи для недоB
пущення збирання і реалізації в місB
ті квітів, занесених до Червоної
книги.

Юннати проводять спостереженB
ня за рослинами. Різноманітна темаB
тика дослідів за завданням учених
кафедри ботаніки Ужгородського
національного університету, зокреB
ма професора В. І. Комендаря: «ВиB
вчення видового складу рідкісних
ранньовесняних рослин Долини
нарцисів», «Фенологічні спостереB
ження за нарцисом вузьколистим»,
«Вивчення видового складу лікарB
ських рослин Долини нарцисів»,
«Відновлення популяції пізньоцвіту
осіннього».

Вже стало традицією щороку
проводити обласне свято — фестиB

валь «Золотий нарцис». Для учнів
шкіл та позашкільних закладів обB
ласті члени гуртка «Юні екологи»
райСЮН проводять екскурсії, конB
курси, екологічні тренінги, виступи
екологічних бригад. Перлину ЗакарB
паття відвідують туристи з усіх обB
ластей України, Словаччини, УгорB
щини, Румунії, Чехії, Польщі.

Запрошуємо відвідати нашу перB
лину Карпат, унікальний рослинний
заповідник, оспіваний в піснях і вірB
шах наших земляків.

Йшли стрункі, прямі, мов списи,—
Понад Тисою нарциси.
Весняного сонця світ
ЗолотистоBбілий цвіт.
Задивилися нарциси
У прозорі води Тиси.
І зосталися навіки
Біля дзеркала ріки.
І тепер по всім Затиссі
Линуть пахощі нарцисів.
А долину білу тут
Вже Нарцисовою звуть.

Н. М. ВЕРБИЦЬКА,
директор Хустської райСЮН

Закарпатської обл.1144



Приходить весна, і ми радіємо перB
шій травинці, кожному зеленому
листочку, першим скромним проB
ліскам, підсніжнику, рясту. Над срібB
лястими котиками верби гудуть
бджоли. Ще трішки — і ось вибиB
вається зBпід зелених листків краB
сеньBнарцис.

У різних народів і в різні часи
нарцис користувався великою люB
бов’ю і мав неоднакове значення.
Ним захоплювалися поети і письB
менники — Шекспір, Едгар По. Про
улюблену квітку Шеллі сказав так:
«Чудовий красень, закоханий нарB
цис». А перський цар Кір І назвав
нарцис «творінням краси, безсмертB
ною насолодою».

Стародавні греки жовтими нарB

цисами зустрічали переможців геB
роїчних битв. У китайців ця рослина
була обов’язковою в кожному домі
на новорічне свято. В Прусії нарциB
си були символом кохання і щаслиB
вого подружнього життя. ОдружуюB
чись, дівчина мала забрати квітку
нарциса з собою. У Швейцарії влашB
товували свято нарциса.

Нарцис — квітка з легенди. ЮнаB
ку Нарцису, сину річкового бога КеB
фіса і німфи Ліріопи, було напроB
рочене довге життя, але за умови,
що він ніколи не побачить свого
обличчя. Виріс Нарцис надзвичайB
но вродливим. Жінки кохали його,
але він був байдужим до них. Не відB
повів він взаємністю і німфі Ехо,
в якої від любові до нього залишився
тільки голос. Зневажені Нарцисом
жінки стали вимагати, щоб богиня
правосуддя Немезида покарала краB
сеня. І ось одного разу, повертаюB
чись з полювання, нарцис побачив
своє відображення у воді і закохався
в нього. Так і помер від любові до
самого себе. А на тому місці виросла
чарівна квітка. . .

У наші часи нарцисам на квітниB
ках, у садах відводять одне з найпоB
чесніших місць. Адже вони приноB
сять нам радість завдяки п’янкому
аромату.

Наталія ПАНАСЕНКО,
керівник гуртка

«Квітникарі�аранжувальники»
Полтавського облЕНЦ

З
Е

Л
Е

Н
Е

 
Д

И
В

О
 
П

Л
А

Н
Е

Т
И

1155

КВІТКА З ЛЕГЕНДИ
У кого два хліба,
Той нехай продасть один,
Щоб купити квітку нарциса,
Тому що хліб — пожива для тіла,
А нарцис — пожива для душі.

Магомет



З давніхBдавен шанують в Україні синьоB
окий барвінок. Не знайдеться такого сеB
ла чи міста, де б не було цієї рослини.
Барвінковий край — так називають наB
шу Батьківщину. Завжди свіжий і зелеB
ний, навіть під снігом, він став симвоB
лом вічного життя, міцного кохання, щаB
сливого шлюбу. Тому ця квіточка часто
царює у весільних обрядах. 

У народі живе чудова легенда про поB
ходження рослини. Діялося це тоді, коB
ли турки і татари нападали на українську
землю. Увійшли якось вороги у село і виB
нищили там усіх людей. Лише парубок
і дівчина сховалися у лісі. Але й їх
знайшли бусурмани. Парубка люті зайди
зарізали, а дівчину задушили. От із паB
рубочої крові і виріс барвінок у лісі. Тому
і належить у квітнику за барвінком доB
глядати, насамперед, дівчині.

А інша легенда розповідає, що колись
чужоземець побачив українську дівчину
й дуже в неї закохався. Навіть ставши
перед Богом по смерті, попросив Творця
пустити до коханої ще раз. І Господь поB
вернув його на землю квіткою барвінку,
який вився всюди, де ступала нога милої,
а по смерті — виріс на її могилі.

А називається барвінок хрещатим від
слова «хрест», бо його листя утворює
хрест. Листки продовгуваті, шкірясті,
вічнозелені, зверху блискучі. Квіти синьоB
фіолетові, ніби зірки, розташовані в паB
зухах листків. У перекладі слово барвінок
означає «перемагати». Тому ця квітка є
символом хлопця. Це завжди вродливий
парубок. Як от в українській народній пісB
ні: «Несе Галя воду, коромисло гнеться.
За нею Іванко, як барвінок, в’ється».

Подібно до запашної фіалки, він
першим розпускається навесні, але маB
ло хто звертає на нього увагу. За переB
казами, він поскаржився на свою долю
богині Флорі, і та подарувала йому квіB
ти більші, а життя довше, ніж у фіалки,
і дала скромній вісниці весни ім’я ПерB
винка (переможця). 
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КРАЇНА
ЗНАНЬ І ТВОРЧОСТІ
У системі позашкільних дитячих заB
кладів екологоBнатуралістичного
спрямування основними традиційB
ними формами навчання є гуртки із
початковим стартовим профілем —
«Юннати молодшого віку». Саме на
цьому профільноBвіковому рівні у діB
тей розкриваються їх задатки, схильB
ність до подальшого навчання за виB
бором у гуртках — екології, орнітоB
логії ,  зоології ,  тваринництва,
квітковоBдекоративних тощо.

Умовно ця діюча система еколоB
гоBнатуралістичних, аграрноBбіолоB
гічних, інформаційноBпрограмувальB
них справ функціонує, розвиваєтьB
ся у Києві, областях, в АР Крим під
назвою «Юннатія».

У краю Юннатії,
Де панує дивосвіт,
Голосисті солов’ї
І буяє саду цвіт.
Любов справжня до природи
В творчих справах добрих дій
Розвиває гарні сходи
У талантах молодих.
Справи творчі й наукові
На орбітах навчання —
Перші виміри практичні
Фахового надбання.
Є роботи наукові
На юннатівських стежках
Про рослини загадкові,
Не описані в книжках.
Про комаху, про лелеку,
Про рослини зернові,
Про проблеми в сфері еко,
В агросфері трудовій.

Сергій КЛИМЕНКО
1177

Кажуть, що ця рослина
оберігає від нечистих сил
та чаклування. В Австрії і
Німеччині вінки з барвінB
ку використовували для
ворожіння на заміжжя;
підвішені над вікнами,
вони оберігали будинок
від удару блискавки. БарB
винок, зібраний між перB
шою Пречистою і Різдвом
Богородиці, мав властиB
вість проганяти всяку неB
чисть: його носили на собі
або вішали над вхідними
дверима, щоб злі духи не
проникали в дім. В середні
віки в суді за допомогою
барвінку перевіряли, чи
не має обвинувачений
зв’язку з дияволом. Вінки
з барвінку малого над вхоB
дом допомагали виявити
відьму. Барвінок також є
символом краси. Здавна
вважалося, що рослина даB
рує дівчині вроду, тому
колись в Україні умивалиB
ся відваром із барвінку.
Всіма цими магічними
властивостями барвінок
завдячує своїй дивовижній
життєвій силі — він живе,
поки залишається хоч
крапля води у вазі (а інші
квіти букета вже давно
зів’яли), і якщо його вийB
няти з вази і увіткнути в
землю, то він швидко пуB
стить коріння. 

Вікторія ТРУТЕНЬ,
керівник гуртка

«Фітодизайн
з основами художньої

майстерності»
Полтавського облЕНЦ



В ЯПОНІЇ ВІДКРИЛИ
СЕЗОН ЦВІТІННЯ САКУРИ

В Токіо офіційно було оголошено про початок сезону цвітіння сакури —
відомого різновиду вишні, що вважається символом Японії. Вона розпуB
стилась із випередженням графіка на сім днів, завдяки теплій погоді.

Ранні види сакури в Токіо, не говорячи вже про південні райони краB
їни, розцвіли вже давно, але за традицією, початок сезону визначають
за спеціальними контрольними деревами у столичному синтоїстському
храмі Ясукуні. Довгоочікуване оголошення робиться тільки після того,
як на їх гілках з’являється не менше п’яти перших квіток. За тиждень всі
парки японської столиці вкрилися квітами різних відтінків рожевого кольоB
ру. Цієї пори мільйони японців влаштовують пікніки прямо під дереваB
ми і насолоджуються виглядом повільно падаючих пелюсток.
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КОТЕЛЬНЯ НА СОЛОМІ
У селі Чкалово на Запоріжжі два роB
ки тому збудовано єдину на всю
область котельню, що працює на соB
ломі. Проект обійшовся у 1,5 млн
гривень, зате тепер дитячий садок
і школа одержують тепло регулярB
но. Поточні витрати невеликі — на
весь опалювальний сезон йде 700 т
соломи, при тому щороку на полях
області спалюють близько 3 млн.
В інших селах у котельнях палять
брикетованими лушпайками насінB
ня і побутовим сміттям. На меті —
використання продуктів переробки
деревини, яку просто спалюють або
закопують. Розробляється проект
використання тепла каналізаційB
них стоків. 

ЗАПАХ НАШОЇ ГАЛАКТИКИ
Учені з Інституту імені Макса
Планка (Німеччина) встановили за
допомогою 30Bметрового радіотеB
лескопу IRAM, що наша галактика
Молочний (Чумацький) Шлях має
запах. Метою досліджень був пошук
амінокислот, основи життя на Землі.
Знайти амінокислоти або ознаки їх
присутності у газопилових скупченB
нях не вдалось. Але у газових скупB
ченнях у центрі Молочного Шляху
знайшли етилформат. Молекула
цього з’єднання формує запах ліB
сової малини, також етилформат
визначає запах рому. Можна скаB
зати, що наша галактика пахне роB
мом або малиною, залежно від осоB
бистих уподобань.



Вода пам’ятає?
Тала вода утворюєB
ться під час таненB
ня льоду і зберігає
температуру 0оС, доB
ки весь лід не розтане.
На відміну від звичайної
води, у ній є велика кількість
кластерів, які впродовж деякого
часу зберігають структуру льоду. ТаB
ла вода ніби пам’ятає, що була
льодом! Коли лід розтане, темпеB
ратура води зростає, водневі зв’язB
ки в середині кластерів уже не моB
жуть протидіяти тепловим коливанB
ням атома. Змінюються розміри
кластерів, а разом з ними — і влаB
стивості талої води. Впродовж доB
би біологічна активність талої воB
ди спадає, вона поступово «забуває»
своє крижане минуле.

Біологічна активність
Люди здавна знайомі з дивовижною
силою талої води. Поблизу танучих
струмків рослинність альпійських
лук завжди розкішна, на краю тануB
чого льоду в арктичних морях проB
цвітає життя. Поливання талою воB
дою збільшує врожайність сільськоB
господарських культур, прискорює
проростання насіння. Вживання таB
лої води призводить до збільшення
ваги тварин, прискорює розвиток
курчат. Відомо, як жадібно весною
тварини п’ють талу воду, а птахи —
простоBтаки купаються в перших каB
люжах, коли сніг починає танути.

Тала вода, на відміну від звичайB
ної, дуже подібна до рідини, що міB
ститься в клітинах рослин і живих
організмів. Саме тому людині більB
ше підходить «льодяна» структура таB

лої води, молекули
якої  об ’єднані  в
ажурні кластери. Ця
унікальна властиB

в і с т ь  т а л о ї  в о д и
сприяє її легкому заB

своєнню, вона біологічно
активна. Ось чому так корисB

но вживати овочі і фрукти — вони
постачають в організм воду з анаB
логічною структурою.

Як приготувати талу воду
Можна приготувати талу воду в доB
машніх умовах. Влітку — в морозильB
ній камері холодильника, взимку —
на балконі.

Для цього взяти каструлю об’ємом
3 л, наповнити водою зBпід крана
чи з криниці і закип’ятити. Потім
поставити на мороз (в камеру хоB
лодильника, попередньо вистудивB
ши її). Вода починає замерзати біB
ля стінок, виштовхуючи всі домішB
ки до середини. Коли товщина
крижаного кільця досягне приблизB
но чверті діаметра каструлі, вийміть
кільце, вилийте не замерзлий розB
сіл, відколіть з допомогою ножа
або розтопіть гарячим струменем
дно кільця і у вас в руках опинитьB
ся кристал, схожий на великий буB
блик. Кристал можна розтопити на
невеликому вогні або поставити на
ніч і він розтане. Талу воду викориB
стовують не лише для миття, а й приB
готування їжі. Вона регулює вміст хоB
лестерину в крові і печінці, сприяє
розчиненню каменів у нирках і сеB
човому міхурі, швидко загоює рани,
нормалізує кров’яний тиск, сон.

Дарія БІДА
(З книги «Сік життя»)
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ТАЛА ВОДА – ЖИВА ВОДА



ДЕРЕВО ДРУЖБИ
Такого дерева більше ніде немає.
Росте воно лише в Сочі. На ньому
одночасно дозрівають японські
мандарини, італійські лимони,
американські апельсини, індійські
грейпфрути і десятки інших плоB
дів. Що це — шедевр селекції?
Це — дерево дружби. Відомі люди
залишають на дереві автографи,
прищеплюючи до нього гілку із деB
рева своєї держави.
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В Японії вирощуB
ють квадратний
бамбук, оточуючи
його формами з
дощок. КвадратB
ний бамбук викоB
ристовують для
будівництва і приB
крас японських
будинків, і тому
він користується
великим попитом. 
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ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ
ДОЩОВИЙ ЛІС

Рослинний покрив Землі виB
діляє в атмосферу протягом
року близько 450 мільярдів
тонн кисню. Весь кисень, що
знаходиться в атмосфері, проB
ходить крізь живі істоти за
2 тисячі років, а вся вода —
за 2 мільйони років. Отже, вся
вода і кисень на нашій плаB
неті вже багато разів ставаB
ли частиною того чи іншого
живого організму — рослини,
тварини чи мікроба.

ФОТО: ІГОР ШИРЯЄВ
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ДЕКОРАТИВНОГО САДУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

ЯЛІВЦЮ ЗВИЧАЙНОГО
І КОЗАЦЬКОГО*
Рослини є основними елеB
ментами художньої композиB
ції саду, причому обриси і коB
лірна гама будьBякої компоB
зиції піддається природним
змінам. Головна ж приваблиB
вість рослин у мінливій заB
лежності від віку і часу року,
форми і кольору.

Ландшафтний сад ствоB
рюється зі збереженням приB
родного рельєфу місцевості.
Великі поверхні покриті траB
вою і дерном, доріжки звивиB
сті, клумби мають неправильB
ну форму. Перевага віддаєтьB
ся багаторічним рослинам,
посадці дерев і кущів вільниB
ми групами. Типові водойми:
озеро, ставок, струмок, водоB
спад, джерело.

Сад можна розглядати як
своєрідне продовження житB
ла просто неба. Кожна його
ділянка, як і кімнати в будинB
ку, служить визначеним ціB
лям: роботі, відпочинкові,
спілкуванню з близькими і
друзями. Одні люди вважаB
ють, що при облаштуванні
саду головний критерій — це* Закінчення. Початок див. у № 1, 20092222
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максимально відгородити його від
зовнішнього світу і цікавих погляB
дів, спорудивши альтанки, павільйоB
ни й оточивши своє затишне «гнізB
дечко» щільними «кулісами» з роB
слин. Інші ж роблять наголос на
споживчі функції саду, інтенсивно
використовуючи територію під плоB
довоBягідні й овочеві культури. ТреB
ті, навпаки, розкривають сонцю
простір прилягаючих до будинку діB
лянок, відводячи йому роль спорB
тивного майданчика. Отже, щоб
полегшити формулювання проектB
ної концепції, що є основою будьB
якої комплексної дизайнерської
розробки, необхідно почати зі склаB
дання списку персональних побаB
жань. Такий список бажаних елеменB
тів дасть можливість перейти до підB
готовки передпроектної пропозиції.

Спочатку важливо просто переB
лічити бажані об’єкти і зони саду.
Це можуть бути, наприклад: галявиB
ни для активного відпочинку, городB
ні грядки з теплицями і парниками,
водойма з декоративними рибками,
альтанки і перголи з кучерявим виB
ноградом або клематисом, невелиB
кий сад з каменів з альпійськими
гірками, що переходить у патіо, теB
раса, дитяча площадка з пісочницею
й гойдалками і т. д. 

Сад, атмосфера якого не виклиB
кає естетичної насолоди, не може
вважатися повноцінним. Тому дуже
важливо передбачити таке компоB
зиційне сполучення рослин, ландB
шафту і предметних форм, яке б роB
било сад красивим як зсередини, так
і зовні. Перед посадкою рослин
варто вирішити, у якому напрямку
хотілося б мати відкритий огляд з веB
ранди або тераси будинку. Якщо, наB
приклад, з тильної частини саду
проглядаються срібляста гладінь
озера або виразний обрис лісистого

пагорба, то цей вид варто зберегти
і не висаджувати дерев, які б його
закривали. І, навпаки, некрасивий
вид панельної стіни поруч з багатоB
поверхівкою варто обов’язково пеB
рекрити високою ялиною або деB
коративними ґратами, оповитими
щільним орнаментом з ліан. 

Перш ніж створити ефективний
захист від вітру за допомогою щільB
ного ряду дерев, кущів, огорожі або
навіть цегельної стіни, необхідно
визначити пануючий напрямок вітB
ру, і орієнтацію за сторонами світу.

Крім всього, дуже важливі розміB
ри ділянки. Якщо йдеться про ділянB
ку стандартного розміру, то можна
розраховувати на «виконання всіх
мрій» («Хочу японський садок, роB
сійську баню, розарій, альпінарій. . .»
і т. д.) — у даному випадку окремі
зони просто відгороджують пергоB
лами, ширмами або ж декоративниB
ми посадками. Інша справа — криB
хітний клаптик перед будинком.
Підхід до його планування істотно
відрізняється: у даному випадку не
потрібні строкатість і змішання стиB
лів — стильний мінімалізм цінуєтьB
ся вище, ніж незграбна пишність.

Проект�дизайн невеликої ділянки
«Японський садок»

Закінчення див. на стор. 67
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Наталя ОКОЛІТЕНКО — автор двох десятків художніх
і науково�художніх книжок, сотень, якщо не тисяч, пуб�
лікацій в українських і зарубіжних ЗМІ. Її твори перекла�
далися на різні мови світу. Біолог за фахом, Наталя Іва�
нівна поєднує дар письменника і вченого. До збірки «По�
літ на вогненних крилах» увійшли оповідання з наукової
фантастики. Друкуємо одне з них з деякими скорочен�
нями.

КАРТИНА МАКСИМІЛІАНА ВОЛОШИНА



2255

Я відчував, що з Леонідом Лазорко
станеться лихе — і навіть застеріB
гав його. Марно: він завжди усміB
хався й переводив розмову на інше.
Згодом місцева преса писала, що
в кам’яних джунглях КараBДагу його
знайшла жінкаBекстрасенс, яку за веB
ликі гроші найняло слідство. Ніби
й справді була потреба в таких поB
слугах! 

Торік, відпочиваючи в Криму, я
присмерком гуляв над морем, і мою
увагу привернув рухливий вогник
серед принишклих гір: мабуть, хтось
спускався з вершини, присвічуючи
собі ліхтариком.

Незабаром я й справді розгледів
крихітну, майже прозору з такої

відстані постать, що вільно попливB
ла небом. . . Я аж головою труснув
від подиву, та скоро переконався:
авжеж, то був звичайний зоровий
обман, рухалась не людина — руB
хались хмари, а пізній подорожній
просто стояв на якомусь виступі.
Другого дня я без запрошення з’яB
вився до нього в гості.

Леонід Лазорко жив на базі заB
повідника, в кам’яному, чомусь недоB
будованому домі, єдина його більшB
менш облаштована кімната була
напхана книжками, рурками з якиB
мись кресленнями та різними диB
вовижами, знайденими в горах. КоB
ли ми добре обзнайомились і засимB
патизували один одному, він показав
мені й лабораторію — тісну комірку
з комп’ютерами вздовж стін. ВиявB
ляється, один з них міг виявити
і найслабкіший радіаційний викид
у будьBякій точці земної кулі, друB
гий розраховував, хто на відстані
трьохBчотирьох тисяч кілометрів
перебрав міри з пестицидами чи
іншими шкідливими речовинами,
третій. . .

— Ого! — перебив я Леоніда.—
Ну й товариство ж у вас! Трудяги!
Електроструму задурно не їдять. . .

Мій жартівливий тон сподобався
Леонідові.

— Ще б пак! Бува, вже не мастиB
лом, а потом тхне від них. Щодня
горять контрольні лампочки!

— На нашій планеті таке дієтьB
ся. . . І що ж? Ви з цими поважними
добродіями сподіваєтеся спинити хіB
мічні заводи? Позбавити надприбутB
ків транснаціональні корпорації?
А фермерів та голів КСП — спокою?
Це ж так зручно — сипонув з верB
тольота тоннуBдругу отрутохімікаB
тів — і милуйся, як кузьки лягають
догори лапками. Хто ж відмовиться
від такого комфорту?



— І всеBтаки ми не втрачаємо наB
дії переконати світ, що від комфорB
ту необхідно відмовитися. Чим?
Цифрами, статистичною обробкою
масових досліджень. Тільки божеB
вільний не зрозуміє, що ризик від
споживання залишків пестицидів
такий високий, що . . .

— Та ні ж бо! — знов перебив я
Леоніда.— Справа — не в стані людB
ської психіки. Ті, до кого ви звернеB
теся зі своїми цифрами, самі пестиB
цидів не споживають. У них стачить
грошей на екологічно чисті проB
дукти.

— Ілюзія! — відповів мій співрозB
мовник.— І в цьому світ переконає
мій третій комп’ютер. Він доведе, що
в харчовий ряд потрапляють леткі
продукти розпаду отрутохімікатів.
З тими, хто живе «на чистій еколоB
гії», станеться те ж саме, що й з іншиB
ми, лиш на два чи три роки пізніше.

Техніки, хай аж такої мудрої, я
не любив, тож зосередився на інB
шому аспекті Леонідової наукової
діяльності: дослідженні нервової
системи рослин, їх спроможності
вступати в контакт з людиною; наB
віть статтю про це написав. 

Наступної нашої зустрічі Леонід
сказав, що хоче мені дещо показати.
Підвів до урвистого схилу й запропоB
нував ступати йому услід, не роздивB
ляючись навсібіч. Ухопившись за якB
есь коріння, підтягнувся й вистрибB
нув на уступчик, я повторив його
маневр. Які роззирання! Ми не здоB
лали й десяти метрів, як з мене ряB
сно покотився піт: скрізь осипалоB
ся каміння, часом піді мною зриваB
лися цілі брили, разом з ними я
невблаганно сунувся униз, в ущелиB
ну, однак останньої миті нога намаB
цала якусь твердь і, відчайдушно від
неї відштовхнувшись, я далі квапивB
ся за своїм впевненим провідником.

— От і прийшли,— сказав Леонід,
подаючи мені руку.— Можна переB
почити та помилуватися краєвидом.
Побудь хвилин із десять насамоті.
Я маю спитати дозволу. . .

«В кого?» — хотів поцікавитись,
однак промовчав. Насамоті я проB
сидів чимало часу в якомусь дивноB
му заціпенінні, доки почав сприймаB
ти флейтовий посвист вітру в скелях
і неймовірну химерність розтріскаB
ного бескиддя, схожого на кладовиB
ще доісторичних тварин, і власне
відчуття самотності, точніш, мізерB
ності перед Вічністю. . .Потім звідкіB
лясь вистрибнув Леонід і, вмостивB
шись поряд, сказав:

— На жаль. . . Просять нікого не
водити.

— Хто просить? — спитав я, певB
ний, що почую розповідь про якого
самітника, який живе на вершині.
Однак почув:

— Квітка. На верхівці гори росте
дивовижна квітка. У неї розетка
цупкого листя, п’ять величезних
пелюсток пронизливо синього коB
льору й дві довгі тичинки — немов
антени, й вони завжди тремтять. КоB
ли я вперше надибав те диво, то квітB
ка згорнулася й стала схожа на реB
п’яшок, що закотився в розщілину.
Іншим разом я може б і пройшов
повз неї, та, на моє щастя, того дня
на неї сіла цикада, й квітка не впраB
вилася зігнати її. Я встиг розгледіB
ти, яка вона яскрава. . .

— Ти її зірвав?
— Це ж заповідник! Я подумки

звернувся до квітки: «Ніколи тебе не
зірву, хоч, можливо, ти остання
таємниця рослинного царства. Ти
хочеш пити? Я носитиму тобі воду.
Знаю, ти вмієш боротися за життя
на цих випалених сонцем скелях,
але мені приємно щоBнебудь для
тебе зробити. Це таке щастя для2266



мене — зустріти тебе». І тут квітка
почала повільно розгортатися —
величезна, аквамариновоBсиня, з маB
линовими відсвітами всередині. РоB
зетка сховалася під її пелюсткаB
ми — на мене дивилося прекрасне
й мудре око. Око гори. І я вилив на
квітку рештки води зі своєї фляги.

— Слухай, а може, все було навB
паки? Ти полив квітку, й вона від
того розгорнулася. Звичайне боB
танічне явище. . .

— Та ні ж бо. . . То було вперше,
але ж не востаннє. Я багато разів
піднімався сюди й переконувався:
квітка підчитує людські думки й
цілком адекватно на них реагує. За
третім візитом перестала скулюватиB
ся: вона пізнавала мене здалеку, віB
тала мене. Я питав: «Ти хочеш пиB
ти?» — і її тичинки здригалися.
Вода була для неї, немов коробка
цукерок для гарної жінки — знак уваB
ги й любові. З вдячності квітка поB
чинала пахтіти. Що то були за паB
хощі!

Леонід помовчав, потім додав:
— Це від них у мене настало

прояснення свідомості, поліпшиB
лась пам’ять, з’явився хист до винаB
ходів. Усі комп’ютери, що ти їх
бачив, я сконструював за два роки,
а раніше й мріяти про таке не міг.
Я ж був середнячком. Певний, що саB
ме квітка вибрала мене для тієї робоB
ти, що я виконав, точніше, вибрало
те, що стоїть за квіткою. Природа чеB
рез мене шукає способів порятуваB
ти саму себе, порятувати нас, людей.

— Себе чи нас?
— А це те ж саме. Довкілля і далі

перебуває в процесі творення, й наB
ше покликання — бути знаряддям
творчості. От тільки. . . Щось не пеB
редбачено в системі природа —
людина, бо ми стали не творчою,
а руйнівною силою. Надто багато

помилок наробили, а надій, що
встигнемо їх виправити, меншає. . .

Я подивився на Леоніда зверху.
Його обличчя здалося мені занадB
то відстороненим для того, що він
казав, а зі скроні — я не відразу поB
вірив власним очам — збігала цівка
крові. Злякавшись, труснув хлопця
за плече й полегшено зітхнув, коли
він розплющив очі.

Отоді я вперше порадив йому буB
ти обережним: цей виступ не такий
уже й неприступний — він добре поB
мітний знизу, надто коли тут є люB
дина.

Спустилися ми напрочуд легко,
й мені здалося, що піднятися можна
було б без проблем — просто ЛеоB
нід показав мені найбільш неприB
ступний шлях. Мабуть, не зовсім
довіряв. «Нічого, я ще заслужу йоB
го довір’я,— подумав я тоді.— Ще
встигну».

Але не встиг. Я приїхав, коли ЛеоB
ніда вже поховали, а преса галасуваB
ла, називаючи непримітного за
життя лісівника генієм епохи. ЙоB
го унікальну апаратуру скупили
міжнародні концерни, які спеціаB
лізувалися на виробництві отрутоB
хімікатів і ще чогось, потрібного не
миру, а війні. 

. . .Біля колишнього житла ЛазорB
ка кипіла робота: четверо чоловіків
клепали дерев’яні столи й лави, наB
тягували тенти.

— Що тут буде?
— Ресторан «У кульгавого сатаB

ни». Еге ж вдала назва?
— Та ж тут заповідник! Невже даB

ли дозвіл?
— Був тут один дивак, що опиB

рався, але. . . Слухайте, а може, вам
цікаво подивитися, де його підB
стрелили? За десять баксів проведу.

Я поквапився спуститися вниз, де
від моря ще трохи дихало теплом. 2277
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Спостерігаючи дерева, можна знайти багато дивовижного. ЗустрічаB
ються такі дерева, у яких квітки — невидимки. Їх побачити непросто,
тому що вони дрібні і зелені. Квітування проходить зовсім непомітно.
Наприклад, у дуба.

Ми дивуємось, коли дізнаємося, що дуб квітує. Потрібно придиB
витися, бо помітити складно. В цього дерева квітки бувають двох тиB
пів — чоловічі, які містять тільки тичинки, і жіночі, які складаються
з маточки. Ті й інші дуже дрібні. Чоловічі завжди зібрані у суцвіття —
сережки. Квітки розміщуються купками, між якими залишаються невеB
ликі проміжки. Дуб квітує весною, але дуже пізно. Листя його в цей
час маленьке, жовтуватоBзелене. Разом із листям з’являються сережки.
Вони звисають з гілок цілими пучками, теж жовтуватоBзелені. Пилок
із сережок висипається і розноситься вітром. А сама сережка засихає
і падає на землю. Жіночі квіти розміщуються поодиноко, не зібрані
в сережки. Кожна квітка розміром як насінина проса. Забарвлення
зелене, а на кінці виступають три яскравоBчервоні приймочки, які
ловлять пилок. Маленьке зелене насіння восени перетвориться на велиB
кі овальні жолуді. Після опадання на землю вони лежать до весни,
добре перезимовують під снігом, який захищає їх від морозів. А навесні
жолуді проростають і дають початок молодим дубкам.

Євгенія БОЙКО, методист НЕНЦ

А ДУБ КВІТУЄ



ФРУКТИ ТА ОВОЧІ
У назві статті — протиріччя, оскільки кожB
ний фрукт — овоч. Тут змішуються ботанічB
не й кулінарне поняття. У кулінарії овочем
називають будьBяку їстівну частину рослиB
ни, чи то бульба, стебло, листя або плід.

До овочів відносяться: бульбоплоди (карB
топля, топінамбур, батат); коренеплоди (моркB
ва, буряк, ріпа, бруква, редька, редис, петрушB
ка, пастернак, селера, хрін); плоди (яблуко,
апельсин, банан, томат, огірок, гарбуз, болB
гарський перець); листові культури (білоB
качанна, червонокачанна, савойська, брюсB
сельська капуста, салата); городинні культури
(зелена цибуля, шпинат, кріп, щавель, зелень
петрушки і селери); цибулини (ріпчаста циB
буля, часник, цибуляBпорей); бобові культури
(квасоля, боби, горох); зернові культури
(кукурудза); суцвіття (артишок, капуста
цвітна і броколі, каперси); стебла (спаржа,
кольрабі, ревінь).

Перейдемо до наукових понять. Плоди
рослин (лат. f r u c t u s) поділяють на прос(
ті (сформувалися з однієї маточки) і складні
(збірні). Прості плоди, залежно від консисB
тенції навколоплодника, бувають сухі й со(
ковиті. До сухих однонасінних плодів відB
носять зернівку, крилатку, горіх і сім’янку. Сухі
багатонасінні плоди поділяють на такі, що
самі розкриваються (боби, криночка, коро�
бочка, листівка, мішечок, стручок), і такі,
що не розкриваються. Останні поділяють
на членисті (членистий біб, членистий
стручок) і дробні (вислоплодник, двокрилат�
ка та ін.).

Соковиті плоди бувають однонасінні
(кістянка) і багатонасінні (гранатина, по�
меранц, гарбузина, яблуко, ягода). 

Назви складних плодів утворюються з виB
користанням назв простих плодів (складна
сім’янка, складна кістянка та ін.).

Всі плоди, що містять насіння, називаютьB
ся фруктами. До них відносяться:
● плоди, які мають соковиту м’якоть і наB
сіння (лимон, яблуко, кавун, полуниця, агрус);
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● плоди, що мають соковиту м’якоть і одB
ну велику центральну кісточку (абрикос,
алича, персик, авокадо, фінік, олива);
● сухі плоди (горіх, горох, арахіс).

За правилами ЄС варення і джеми можуть
виготовлятися тільки з фруктів, тому спеB
ціальною постановою до фруктів віднесB
ли моркву, батат, імбир, ревінь.

Чи знаєте ви, що на горобині ростуть . . .
яблука? І на груші. Яблуко — це соковиB
тий багатонасінний багатогніздовий плід,
що не розкривається. До яблук належуть
плоди яблуні, груші, айви, горобини,
глоду.

Полуничина (фрага) — це багатогоB
рішок на м’ясистому квітколожі, що розB
рослося під час достигання.

У цинородії (плід шипшини) насіння
знаходиться в увігнутому келихоподібної
форми квітколожі, що розрослося під
час достигання.

М’які соковиті плоди, які містять більшB
менш тверде насіння, відносять до ягід.
Чорна і червона смородина, агрус, брусB
ниця, виноград, помідор, баклажан, диня,
гарбуз, огірок, лимон, грейпфрут, хурма,
ківі, банан — все це ягоди. Розвиток ягоB
ди із зав’язі відбувається таким чином, що
позаплідник перетворюється на оболонку,
гладеньку і тоненьку, як у смородини, з ворB
синками, як у ківі або товсту і неїстівну,
як у банана, середньоплідник і внутріплідB
ник стають м’ясистими і соковитими.

Із ягід виділяють плоди цитрусових
і гарбузових.

Плоди цитрусових називаються поме�
ранцами. Померанц (гесперідія) — багатоB
насінний багатогніздний плід, що склаB
дається з 3 шарів: флаведо (пофарбоваB
ний шар), альбедо (білий шар) і пульпа
(м’якоть плоду особливого роду, яка розB
вивається з волосків, що відходять від пеB
регородок). До цитрусових відносяться
апельсин, мандарин, лимон, помело, кумB
кват та ін.3300



Гарбузинина є багатогніздовим плоB
дом з дерев’яніючим під час достигання
позаплідником. Крім зав’язі, в утворенні
плоду бере участь квітколоже. Огірок, каB
вун, диня, кабачок — це також гарбузиB
нини.

На гранаті ростуть гранатини — баB
гатогніздові плоди, що розкриваються
при достиганні. У плоду шкірястий навB
колоплідник. Насіння має соковиту шкірку.

Плавно перейдемо до кістянок. Кістян(
ка — одногніздний плід, що не розкриB
вається, з твердим внутріплодником і плівB
ковим забарвленим позаплоідником. КоB
ли ви берете сливу, персик, кизил, вишню,
манго, калину, фінік або оливу, знайте —
це кістянки. До складних кістянок відB
носяться плоди шовковиці, малини та
ожини.

Тепер про горіхи. В кулінарії та побуті
горіхами називають будьBякі їстівні плоB
ди, що мають більшBменш тверду шкаралуB
пу та їстівне ядро. У ботанічному сенсі
горіхом називається сухий плід з дерев’яB
нистим навколоплідником, що не розкриB
вається, всередині якого вільно лежить
насіння. Типовим горіхом є ліщина.

Фісташка, кокосовий, мигдальний
і волоський горіхи відносяться до сухих
кістянок. Арахіс — родич квасолі і налеB
жить до сімейства Бобових.

Кедрові горіхи є насінням кедра і збеB
рігаються у супліддях хвойних дерев —
шишках.

А до чого відноситься ананас? Ананас —
супліддя, яке складається з грубої осі і приB
кріплених до неї соковитих і ніжних
плодів, які несуть на своїх верхівках часB
тини квітки і прикриваючого листя. Стінки
кожного плоду складаються з плодолистя
і листочків навколоквітника, що розроB
слися, квітколожа і прикриваючого листя.

Єлизавета ЯКУБЕНКО

P. S. Автор сподівається, що читачі заB
стосують на практиці одержані знання. 3311



Четвертий рік я відвідую гурток
юних квітникарів у Тростянецькому
районному Палаці дітей та юнацтва,
а друге моє найбільше захоплення
у світі рослин — полуниці. У нашій
родині всі премудрості вирощування
цих смачних ягід передаються від
покоління до покоління. От і ми із
сестрою навчаємося вирощувати
полуниці. З ранньої весни до пізньої
осені вся сім’я на городі. Кожен відB
повідає за окрему ділянку роботи,
навіть 5Bрічна Юлечка збирає ягоди.

У нас росте понад 30 сортів поB
луниці. Ранні — Ольвія, Десна, ЗеB
фір, середньостиглі — ХурміBГранB
де, Кент, Маршал, Машенька, пізні —
Лорд, Присвята, ЧамораBТурусі — це
полуничні шедеври. Кожен сорт заB
слуговує на окремий опис, різниця
в них велика: колір, смак, форма
куща, час дозрівання. Ранні сорти
відзначаються великими врожаями,
середніми та вище за середні розB
мірами ягід. Наприклад, Ольвія —
новий сорт Київського інституту
садівництва, надранній, високопроB
дуктивний, транспортабельний, вваB
жається одним з кращих у світі. ЯгоB
ди 30—40 г вагою, солодкі. Кущі виB
ще середнього розміру, листки
великі, добре переносять посуху,
стійкі до плямистості та кліща. Не
вимерзають, бо мають велике корінB
ня. У сорту Зефір — кущі невеликі,
в ширину бувають від 2 до 5 стрижB
нів, тому під час садіння їх можна
групувати попарно. Ягоди до 50 г,
світлоBрожеві, дуже смачні. ВідмінB
ний сорт для одержання раннього
врожаю. Врожайний сорт Фламінго,
з великими та смачними ягодами.
Кущі великі, широкі, тому їх слід саB
дити з широкими міжряддями. 

Ми садимо найбільше полуниці
сорту Лорд. Його особливість у тоB
му, що на одному місці без пересадки

може рости понад 5 років. Кущі виB
сокорослі, морозостійкі. Ягоди велиB
кі, солодкі, добре переносять волоB
гість і не гниють. Присвята — сорт
вітчизняної селекції має ягоди праB
вильної форми, темноBчервоні, маB
сою до 60 г. ЧамораBТурусі — шедевр
ягідного мистецтва. Кущ потужний
і сильний, листки великі, паростки
товсті, посухостійкий, морозостійB
кий. Ягоди великі, перші бувають по
100—140 г.

У нас часто запитують, який сорт
кращий. У кожного свої переваги,
тож варто садити різні сорти. ПобуB
тує думка, що вони перезапилюютьB
ся і погіршується продуктивність.
Врожай від перезапилення стає краB
щим, а щоб сорти не перемішались,
варто садити сорт від сорту на відB
стані 2 м. Тим, хто цікавиться ноB
вими сортами, не радимо брати
розсаду на всю грядку. Достатньо
10 штук посадити рано навесні, виB
далити квітконоси і з вусиків наB
росте багато молодої розсади. Ми
садимо полуницю рядами, це зручно
при обробці ґрунту. Чим густіша поB
садка, тим дрібніші ягоди. В міжрядB
дя кладемо солому — ягоди чисті
і ґрунт не пересихає. З середини
травня і до пізньої осені ласуємо
ягодами ремонтантних сортів: СельB
ва, Перфюжен, Брайтон, Чудо ЛіхоB
носова. Найбільші ягоди, розміром
з яйце, на кущах сорту Сельва. Я виB
рішив посадити цей сорт у горщики
і вирощувати взимку у кімнаті. ХоB
четься, щоб у нашому рідному ТросB
тянці люди були ближче до землі,
до природи. Адже тоді вони будуть
добрішими, і справи йтимуть добре.

Юрій МОВЕНКО,
член гуртка юних квітникарів

Тростянецького
Палацу дітей та юнацтва

Сумської обл.
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ТИХИЙ

ОКЕАН Див. стор. 44–46
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У Харківському зоопарку живе баB
гато тварин — від птахів до парноB
копитних представників фауни. На
кожній клітці — табличка з поясненB
нями. З інтересом читаю:

Лама. Ряд Мозоленогі, родина
Верблюдові. Одомашнена близько
5 тисяч років тому індіанцями ПівB
денної Америки. Розводиться у висоB
когір’ях Перу і Болівії як в’ючні тваB
рини. Самець може переносити
вантажі до 50 кг, самок стрижуть для
одержання грубої шерсті. Вона нароB
джує одне дитинча. Добре пристоB
совані до бідних пасовиськ високоB
гірних степів і пустель.

Вапіті. Ряд Парнокопитні, родиB
на Оленеві. Найбільш крупний
підвид благородного оленя. ПошиB
рений на північному заході США
і південному заході Канади. Живе
у лісостепових районах. ХарчуєтьB
ся травою, молодими паростками
дерев, чагарників. Влітку живе невеB
ликими групами, а взимку — великиB
ми стадами.

Олень Давида. Ряд ПарнокоB
питні, родина Оленеві. ПочаткоB
вий ареал невідомий. Мабуть, насеB
ляв заболочені ліси у Середньому
Китаї. У природі давно знищений.
Тривалий час зберігався в імпераB
торському парку поблизу Пекіна.
Нині є у багатьох зоопарках світу.
Харчується травою, паростками деB
рев і чагарників. Стадна тварина.
Самка народжує одне дитинча. ЗаB
несений до Червоної книги МСОП.

Олень плямистий уссурійський.
Ряд Парнокопитні, родина Оленеві.
Поширений у ПівнічноBСхідному
Китаї, Південному Примор’ї Росії,
в Японії, Кореї. Живе у широколисB
тяних лісах. Харчується травою і паB
ростками дерев. Тримається групаB
ми по 5—20 особин. Самка народжує
одне дитинча. Тримають для одерB

жання пантів (м’яких рогів) — цінB
ної лікарської сировини. Розводять
в Україні як декоративну тварину.
У природі зустрічається рідко. ЗанеB
сений до Червоної книги МСОП.

Лунь очеретяний. Ряд СоколоB
подібні, родина Яструбові. Ареал
охоплює більшу частину Східної
півкулі. Оселяється поблизу водойм.
За розміром — найбільший серед луB
нів. Полює частіше над водою або
заростями комишів. Харчується гриB
зунами та іншими дрібними ссавB
цями, ящірками, жабами, дрібними
птахами та їх яйцями, комахами.
Гніздиться на болотах і зарослих
озерах. Гніздо ховає у рослинних заB
ростях, у кладці — 8—5 яєць.

Канюк звичайний. Ряд СоколоB
подібні, родина Яструбові. ПоширеB
ний в Євразії. Оселяється у лісах різB
ного типу, які чергуються із зручB
ними для полювання відкритими
просторами. Найпоширеніший хиB
жий птах України. Основна здоB
бич — мишовидні гризуни, а в гоB
лодні роки — жаби. Гнізда будує на
деревах. В кладці 2—4 яйця. ПотреB
бує охорони.

Тигр амурський. Ряд Хижі, роB
дина Котячі. Поширений в Азії (півB
день російського Далекого Сходу,
північноBсхідний Китай). Живе
у широколистяних і кедровоBшироB
колистяних лісах. Найкрупніший
представник котячих: загальна довB
жина тіла до 4,3 м, вага до 390 кг.
Полює на кабанів і оленів. Дорослі
самці ведуть самотній спосіб житB
тя. Самка народжує 2—3 дитинчат,
які тримаються матері до 2Bх років.
Добре плаває. Занесений до ЧервоB
ної книги МСОП. 

Ці та інші звірі, які рідко зустріB
чаються у природі і потребують
охорони, живуть у нашому зоопарку.
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Завидует серая галка воспитанникам зоопарка.
О них ведь пекутся рабочие, 
Юннаты, детишки и прочие.
На клетки зверей та садится

Давай хохотать и дразниться:
«Ох, вы, звереныши глупые, 
Сидите весь день взаперти.

Детишки вас смотрят и слушают,
А сторож не даст вам уйти».

Полярный медведь приосанился,
Нахохлился старый гусак

И рыбы, и змеи, и заяц русак,
Весь зоопарк ревом залился:
«Как смеешь ты, непутевая,

Нас, пленников, оскорблять?
Пусть жизнь у нас не голодная,
Но есть нам о чем тосковать».

«Скучаю по полю, по дому родному,
По сестрамBзайчатам, по брату смешному.

Хочу я на волю,— заплакал русак,—
Вот так, вот так, вот так».

«Ах, бедный, несчастный зайчишка,—
Вздохнул безобидный наш мишка,—

Как жаль мне тебя, милый друг,
И я здесь живу не без мук,

Как и тебе, не хватает мне брата.
Вдобавок к тому меня ждут медвежата».
«Да, всем тут несладко, все мы скучаем,
Хотя и в юннатах души мы не чаем,

Улыбки детишек нам лучше подарка,
Мы любим друг друга, не бросим мы парка.

И если не будут поить нас, кормить,
Мы будем терпеть, не будем реветь.

Мы дарим улыбки всем людям,
Мы строго судить их не будем —

Они нам желают добра»,—
Такие слова царяBльва.

Обиделась вредная галка
На доблесть всего зоопарка.

Гелла АХУНДОВА, учениця 6 класу,
член гуртка «Юні біологи» ЦДЮТ № 3;

керівник — Ольга РОППЕ,
вчитель біології вищої категорії,

керівник гуртка «Юний біолог»,
президент Харківського

інтернаціонального молодіжного клубу
«Екологія сучасного міста» ЦДЮТ № 33388



WAZA
Конвенція із збереження мігруючих видів диких тварин
(CMS), Програма ООН по захисту оточуючого середоB
вища (UNEP) та ЮНЕСКО спільно з Міжнародною асоціаB
цією зоопарків та акваріумів (WAZA) оголосили 2009 рік
Роком горили. 3 з 4 підвидів горили занесені до МіжнаB
родної червоної книги з відміткою «велика небезпека зниB
кнення». Полювання, руйнування міст мешкання через
лісорозробки і добування  корисних копалин, хвороби
призвели до значного скорочення чисельності горил. ЗавB
дання акції — зібрати необхідні кошти для створення
трансграничних біосферних заповідників, поліпшення
охорони національних парків в Анголі, Уганді, ДемокраB
тичній Республіці Конго та Руанді, відновлення лісових
угідь і впровадження нових аграрних технологій. 3399

НОВИНИ
ЗООПАРКІВ
СВІТУ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Співробітники зоопарку при ЦенB
трі морського життя міста Блекпул
не одразу помітили, що в їх колекB
ції з’явився унікальний експонат.
Восьминіг, що потрапив у пастку для
лобстерів, встановлену на узбережB
жі північного Уельсу, вважався звиB
чайним восьминогом доти, поки не
приліпився всіма щупальцями до
скла акваріуму. Виявилося, що ніг у
нього всього шість! Буває, як розB
повів співробітник Центру Джон
Філмер, що восьминоги через несB
приятливі ситуації втрачають щуB
пальці, але, як правило, через певB
ний час втрачені кінцівки відростаB
ють знову. У восьминога Генрі слідів,
які могли залишитися на місці стаB
рих ніг, нема. Можна передбачити,
що причиною відсутності кінцівок
є вроджений дефект. Це перший віB
домий науці шестиногий восьминіг.

ШВЕЦІЯ 

У зоопарку міста Евле самець шимB
панзе Сантіно 21 року від народженB
ня стомився від відвідувачів, тому
кидає у них каміння. Буває, що
шимпанзе кидають все, що потрапB
ляє під руку. Але справа в тому, що
Сантіно збирає і складає камені з
вечора. Купки каменів він розміщує
поблизу місць найбільшого скупченB
ня відвідувачів. Коли служники заB
стають його за цим заняттям, він відB
ходить убік і робить вигляд, що проB
сто походжає.



У стародавні часи побачити рідкісB
них, екзотичних тварин можна буB
ло або у цирку, або у зоологічному
саду. Тільки багаті європейські стоB
лиці — такі, як Париж, Лондон або
Відень — могли дозволити собі
утримувати звіринці зі львами, жиB
рафами або зебрами. Але для чого
існують зоопарки сьогодні, у нашоB
му глобалізованому світі, який, здаєB
ться, не вміє дивуватися і бачив уже
все на світі? Мабуть, кожен зоопарк
дає свою відповідь на це запитання. 

Берлінський зоопарк, або BerliB
ner Zoo, один із найстаріших зооB
парків Європи, що цього року відB
значає своє 165Bріччя, вчить кожB
ного відвідувача замислитися над
тим, що хочуть сказати нам наші
менші (чи старші?) брати. Це маB
ленька модель світу, де люди і тваB
рини ставляться одне до одного як
до друзів, сусідів, поважають, любB
лять одне одного і намагаються поB
розумітися.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Берлінський зоопарк, перший зоо�
парк у Німеччині та дев’ятий у сві�
ті, відчинив свої двері 1 серпня 1844
року і був подарунком імперато�
ра Фрідріха IV своїм підданим. Уні�

кальна архітектура цього зоопар�
ку. Адже вольєри для екзотичних
тварин будувалися у стилі східних
палаців і їх аж ніяк не можна бу�
ло назвати просто приміщеннями
для утримування тварин. Вони
мали нагадувати відвідувачам про
країни, звідки прибули до їхнього
міста слони, антилопи або жира�
фи. 1913 року був побудований ве�
личезний, триповерховий акварі�
ум, вхід до якого охороняє найдав�
ніший представник світу тварин,
виконаний у натуральний розмір —
ігуанадон, що жив 90 мільйонів
років тому. 

Міститься Берлінський зоопарк поB
руч із залізничним вокзалом, що так
і називається Zoologischer Garten. ТоB
му для гостей міста вважається добB
рою прикметою відразу завітати
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до зоопарку. Вхід до царства тварин
охороняють величезні мудрі кам’яні
слони, які тримають на собі дах, озB
доблений фантастичним різьбленB
ням та східним орнаментом. Це
знамениті Слонові Ворота, що були
побудовані ще в 1899 році. 

І на території зоопарку весь час
відчуваєш себе у затишному колі
друзів, де всі один одного знають і
поважають. На алеях — пам’ятниB
ки відомим тваринам,  наприклад,
гіпопотамуBпатріарху, який був одB
ним із небагатьох, хто вижив під час
Другої світової війни і став прабатьB
ком сьогоднішньої популяції берB
лінських бегемотів. На вольєрах —
таблички з іменами тварин та даB
тами їхнього народження. Огорожі
майже не існує: здається тільки вроB
джена вихованість не дозволяє мавB
пам чи пінгвінам гуляти разом із відB
відувачами. Унікально продумані
приміщення дають змогу спостеріB
гати за тваринами, не порушуючи
їхнього спокою та рівноваги. НаприB
клад, ви маєте можливість спустиB
тися до хатинки бобрів, де через
скло роздивлятися їхнє господарB
ство і, якщо пощастить,  і самих госB
подарів.  

ЗООЛОГІЧНА ДОВІДКА
Зоопарк, що займає площу 35 га, є
одним із найбільших зоопарків Німеч�
чини. В жодному іншому зоопарку у
світі не представлено такої кіль�
кості видів тварин (приблизно
14000 тварин, 1440 видів). Серед
рідкісних мешканців, звичайно,

панди (для годування яких, до
речі, бамбук імпортують з Фран�
ції), птах ківі, який, хоча і від�
кладає яйця, але не має крил і  мо�
же нюхати дзьобом, має влас�
тивість чути, що відрізняє

його від усіх інших птахів.

Берлінці люблять свій зоопарк
і обожнюють деяких його мешканB
ців. Серед останніх — ведмежа Кнут,
від якого відмовилася мама ведмеB
диця. Маленького і пухнастого улюB
бленця, життя якого захищало все
місто (за законом охорони тварин
таких «покинутих» малюків  мають
приспати), Берлінський зоопарк
фактично усиновив. Доглядач ведB
медів Ханер Кльос ледь не поселивB
ся у вольєрі, годуючи Кнута із пляB
шечки. Це «солодке» ведмежа, нині
перетворившись на суворого підлітB
ка, і через два роки збирає своїх  шаB
нувальників, позує перед фотоапаB
ратами і здалеку дивиться на свої
численні іграшкові копії, які можB
на купити у будьBякому сувенірноB
му кіоску Берлінського зоопарку. 

А відвідувачі та господарі БерB
лінського зоопарку переконані: у суB
часному світі зоопарки виконують
роль своєрідного Ноєва ковчега,
сприяючи збереженню рідкісних
видів тварин і налагодженню взаєB
морозуміння між людиною і твариB
ною. І вірять, що завдяки цьому люди
нарешті зрозуміють одну з небаB
гатьох мов, яка залишається непізB
наною,— мову тваринного світу.

Ірина КРАСУЦЬКА, журналіст 4411



Сумки є навіть не у
всіх самок сумчастих
тварин. Наприклад,
нема їх у сумчастого муB
рашкоїда і намбата, а у
жовтоногої сумчастої миші
тільки невелика складка.
У мишеподібної крихітки є
вже деяка подоба кишені,
що відкривається до хвоста.
Таким чином відкриваються
сумки у коали і тасманійB
ського диявола. 
Кишеня у сумчастого
крота має два віддіB
лення. Найбільш
д о с к о н а л а

сумка у кенгуру, вона
відкривається  у наB

прямку голови і доB
сить містка. Іноді самка

кенгуру носить одразу
три покоління дитинчат:
старший вже досить доB
рослий, щоб жити самоB
стійно, але віддає переB
вагу проведенню часу у
маминій сумці, середB
ній — ще не відірвавB
ся від соска, а молодB
ший — не народився.

Однією з ознак, що
об’єднує всіх цих тваB
рин в ряд Сумчастих, є
наявність так званих
с у м ч а с т и х  к і с т о к
(особливих кісточок
тазу, що мають і самB
ки, і самці).
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Рипнули сінешні двері, і в примоB
рожене березневе надвечір’я вийшов
господар. Він попрямував до собаB
чої будки, несучи казанок з борщем,
з якого випиналася чимала й не дуB
же об’їдена кістка. Рудько здалеку
відчув теплий дух їжі і, потягуючись,
вибрався з будки. Це був здоровенB
ний дворовий пес вогненноBрудої
масті, звідки й дістав своє ім’я.

Господар перехилив казанок над
мискою, і пес з апетитом почав веB
черяти.

— Їж, Рудько,— наїдайся востанB
нє. . . Підемо завтра з тобою раненьB
ко, поки Валерка спить. . . Ну що вдіB
єш, знесуть нашу хату, а квартиру
дають на дев’ятому поверсі на БерезB
няках. Там тобі місця нема. . . В село
тебе. . . Свати брати не хочуть, бо
свого сторожа мають. Та й які тепер
вони нам родичі? Відколи померла
наша доня, Валерчина мати, батько
його недовго й журився. Має нову
сім’ю. А Валерка з нами.. . А ти, РудьB
ко, Валерчин. . . Приніс він тебе цуB
ценятком, викинутим у придніпровB

ський очерет. То й росли ви разом,
наче брати. Як у пісні співається: «РуB
дий сам руду взяв, бо рудую сподоB
бав».

Дістав з целофанового пакета
окраєць хліба з маслом, поклав соB
баці в миску на закуску.

. . . Ще не засіріло на сході, як він
відв’язав Рудька і подався з ним до
парку, що з правого берега над ДніB
пром. Рудькові не вперше супровоB
джувати господаря на риболовлю.
Але той цього разу ніякої снасті, крім
товстої мотузки, не брав. Дніпро
скрес. Однак крига біля берега ще
трималась. Господар відшукав кам’яну
брилу, міцно обв’язав її мотузкою і
ступив на прибережну крижину. ПоB
кликав Рудька. Пес довірливо підійB
шов. Господар накинув йому на шию
зашморг і зіпхнув у воду. Тієї ж миB
ті крижина хитнулася, і чоловік опиB
нився у воді. Місце було глибоке. Він
судомно чіплявся за лід, але намоB
клий одяг тягнув його донизу. І рапB
том перед ним на крижині — РудьB
ко! Як він звільнився від каменюки,
відомо тільки Господу. Пес із зашморB
гом на шиї підповз до господаря, триB
маючи в зубах середину мотузки. ЧоB
ловік ухопився за її кінець. НапруB
живши всі сили, Рудько витягнув
потопаючого!

Додому вони бігли щодуху, залиB
шаючи мокрі сліди. По обличчю госB
подаря текли сльози. . .

Нема вже їхньої хатини з городB
цем і крислатими яблунями. Живуть
вони на останньому поверсі дев’ятиB
поверхівки. У спільному коридорі
четверо дверей. В кутку біля однієї
з квартир лежить матрацик з чистим
покривалом. Це помешкання РудьB
ка. Сусіди, довідавшись про його геB
роїчну вірність, не стали заперечуB
вати.

Надія КОШАРА
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РІДКІСНІ ВИПАДКИ
З ЖИТТЯ
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Давно хотілося помандруB
вати під парусами океаB
ном. Довго придивлявся
до Канади. Ніяк не міг наB
важитися. Спонукали до
прийняття рішення фоB
тографії Рольфа Хікера.
Район плавання було обB
рано. Зупинився й на
«транспорті» — катамаB
ран DuckyB19.

Разом з товаришем
Сашком Мілиним купили
два 19Bх. Спочатку випроB
бували їх у невеликому
поході поблизу Швеції.
Потім почали готувати
спорядження, підбирати
команду, планувати маршB
рут, накопичувати фінанB
си. Коли був у Києві, зуB
стрівся з Сергієм КоротєєB
вим і запросив його разом
з друзями взяти участь
у поході. До свого екіB
пажу запросив Сашка ЧорB
ненького і Андрія ЛагутіB
на. На жаль, спочатку виB
н и к л и  ф і н а н с о в і
проблеми в одного, потім
«відпали» обидва товариB
ші з Києва. Доведеться
мандрувати вдвох з МілиB
ним. У Коротєєва повний
екіпаж — четверо. Згадую
про знайому по туризB
му — Світлану, що живе в
Канаді. Запросив її — поB
годилась, попросила захоB
пити для неї спорядженB
ня. Правда, за кілька днів
повідомила, що її друг не
пускає одну, хоче плисти
з нами, але я не хочу пеB
ревантажувати катамаран.
Тож знову залишаємося
вдвох.
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ЗА БОРТОМ – 
ТИХИЙ

ОКЕАН
Автор цих рядків — відомий фотохудож&
ник, дизайнер невтомний  мандрівник. На&
родився у Києві, нині живе в Німеччині.



Всю суботу перевіряли і дошиB
вали наметBтент на катамаран — це
ріпстоп з покриттям з силікону і поB
ліуретану. У неділю пакували частиB
ни катамарана і спорядження, щоб
витримати точно вагу і розміри —
норма речей в економBкласі — 2 місB
ця по 23 кг. За решту кілограмів і неB
габарити доведеться доплачувати,
а ми не Ротшильди.

Фактично виїжджаємо на день
раніше. Олена, моя дружина, довезB
ла нас з вантажем до аеропорту
Франкфурта. У Люфганзи є можлиB
вість здати багаж на день раніше.
Вирішили скористатися з цього.

Аеропорт, ранок, пройшли контB
роль. Зараз виглядаю Коротєєва
з друзями — вони мали прилетіти
вранці з Києва. Далі летимо разом.
За 10 хвилин до посадки з’являютьB
ся. Злітаємо. Будемо летіти над
Гренландією. Може, пощастить і поB
дивимося зверху. Пощастило — виB
димість відмінна. Потім під нами
Баффінова земля. У Сергія щодо неї
плани на майбутнє.

Приземлились. На виході нас зуB
стрічає Світлана — виявляється
посварилася з другом і вирішила
плисти, тож прилетіла на зустріч
з нами. Спорядження для неї ми заB
лишили у Німеччині, доведеться
викручуватися. Виглядаємо знайоB
мого моїх знайомих — Діму. Він мав
купити засоби сигналізації, спрей
для відлякування ведмедів і відвезB
ти нас в аеропорт. 

Йду оформлювати прокат машиB
ни. Виявляється, у них, якщо потраB
пиш в аварію, спочатку треба розB
рахуватися з прокатом, а потім виB
рішувати питання повернення
грошей з винуватцями. Навчений
гірким досвідом, вирішую підвищиB
ти страховку. Витрати на машини
стрибають майже вдвічі, але не

хочу, щоб було як в Австралії, коли
всі витрати лягли на мене. Нехай
переплатили, але спатимемо споB
кійно.

Під’їхав Діма, перевантажили все
в нашу машину, поїхали. Перший пеB
реїзд до парому на острів Ванкувер.
Ще дома закачав дорожні канадські
карти в навігатор, тож ніяких пробB
лем з орієнтуванням. Єдиний міB
нус — запізнюємося хвилин на 10
до найближчого рейсу. Тепер довеB
деться чекати наступний паром дві
години. Нам сьогодні треба переB
правитися і проїхати кілометрів
100 островом. Там у нас зарезервоB
вані кімнати в мотелі на березі
моря. До острова причалили в темB
ряві, а через півтори години були
в мотелі.

Вранці прокинувся рано, вийшов
поблукати берегом. Відлив. ВодороB
сті, краби, запах моря — красота. . .
Прокидаються хлопці. Нам треба
проїхати кілометрів 400 до Порт
Харді і там зібрати катамарани.
Погода чудова, сонце, тепло. ДобB
рались до місця призначення. Ще
дома по Google Earth підібрали
кілька місць для збирання катамаB
ранів. Зупинились на одному —
там можна не тільки зібрати катаB
марани, а й переночувати. До веB
чора збирали. Наступного дня
оформили риболовні ліцензії, куB
пили карти і пальне для двигуна.
У нас один двигун на два катамаB
рани, на Сергієвому. У мене — геB
накер або клівер, за ситуацією.

Ранок, спустили катамарани на
воду, завантажили речі. ДомовиB
лись з хазяїном мотелю за пляшку
горілки залишити машини у нього
на стоянці на три тижні. В офісі беB
регової охорони треба було скласти
маршрутний план і перевірити
рацію з посиланням виклику разом 4455



з координатами. Цьому передувало
листування з офіційними органами
Канади і Німеччини на одержання
ММSI номера на мій катамаран.
Зробити цього не вдалося через різB
ні правила в країнах — у Німеччині
цей номер можна одержати при раB
діостанції в 25 ватт, а у нас 6 ватт.
За канадськими правилами — можB
на на шестиватні, але тільки для місB
цевих жителів. Врешті решт, я вбив
у радіостанцію всі нулі, як номер,
і домовився з береговою службою,
якщо прийде сигнал з усіма нуляB
ми з їх регіону, то це ми. Правда,
перевірка показала, що наш сигнал
пропадає на одному з комп’ютерів,
оскільки той не може зрозуміти, якій
країні і якому типу станції належить
код.

Посилюється вітер, ввечері обіB
цяють шторм. У протоці між остроB
вами склались умови, коли відпливB
на течія йде проти океанських бриB
жів і вітру. Це викликає хвилі до 4Bх
метрів. Надходить сигнал про чоB
вен, що пропав. Офіцер не радить
нам сьогодні виходити в море, але
якщо вирішили, то треба поспішаB
ти. Сергій наполягає на виході, поB
годжуюсь — досвіду у нього більше.
Та дарма. Хвиля кидає катамаран
спочатку вгору, потім вниз і кормоB
вий причальний кінець висмикує
половину кормового шпангоута.
Вихід відкладаємо. Хазяїн кемпінгу
підганяє трактор, і ми витягуємо каB
тамарани на високий берег. МариB
на, дружина Сергія, каже, що це
вперше відмінено похід.

Десь біля шостої ранку вийшов
на берег. Ура! Повний відплив.
Метрів за 20 на дні бачу втрачену
деталь. Через півгодини катамаран
готовий до плавання. Приходить хаB
зяїн з подарованою нами пляшB
кою горілки — невже хоче випити?

Ні, надивившись на вчорашнє наB
ше купання, говорить, що горілка
для нас важливіша. Запевняємо, що
у нас ще є. Питаємо про особливосB
ті місцевої риболовлі, і хазяїн виB
носить нам спінінг для донного
лову — віддасте, коли повернетесь. 

Вийшли в море вдало. Через
кілька годин спокійного ходу добB
рались до місця першої зупинки. Тут
вже стоять дві групи байдарочниB
ків. Вони радять плисти до сусідньоB
го острова, там, правда, нема прісB
ної води (нам це не страшно —
маємо прилад для опріснення), але
якщо пішки перетнути острів, то
можна придбати свіжу випічку.

Хлопці десь знайшли велику міB
дію і вирішили скуштувати її. Я не
раджу, адже ці місця підпадають
під дію «червоних припливів», після
яких молюски стають смертельно
отруйними. Перший задокументоB
ваний випадок отруєння стався 1793
року з членами експедиції капітана
Георга Ванкувера. Коли приходить
«червоний приплив», ніхто не знає.
Грошей уряд Канади для проведенB
ня моніторингу не має, тож забороB
нили вживати всі мідії на узбережB
жі. Місцеві підказали, як перевіриB
ти мідію — провести по губах мідією
і зачекати півгодини. Якщо губи поB
чинають німіти, їсти не можна.
Хлопці не вірять, з’їли. На щастя, все
обійшлося. В майбутньому вживаB
ли мідії після мого тестування.

Дослухаємось до порад байдарочB
ників і пливемо на сусідній острів.

Едуард МАЙДАНИК
Штутгарт—Київ—Канада

Фото автора

(Далі буде.)4466



На ХVІІІ Міжнародному орнітолоB
гічному конгресі, що відбувся
у Москві в 1982 р., розповсюджуваB
ли анкету, в якій було багато питань
і мало місця для відповідей. Пам’яB
таю три запитання: який твій улюбB
лений птах?; чому?; що треба для
його охорони? Пам’ятаю і свої відB
повіді: велика синиця; найрідніша;
не заважати.

Відтоді минуло чимало років,
а глобальна природоохоронна птаB
шина проблема ще більше загостриB
лася. Бо ж людина протягом триваB
лого часу так необачно руйнувала
місця перебування своїх пернатих
друзів, отруювала хімікатами їхню
їжу та часом необмежено знищуваB
ла багатьох із них. Добре, що минаB
ють часи знущання над природою.
Залишається сподіватися, що вона
сама себе вилікує, аби ми їй не заB
важали. І повноцінний світ птахів
житиме поруч. А ми пишатимемося
тим, що зберегли ці чарівні ствоB
ріння її Величності Природи. Адже
птахи для нас — «І насолода душі,
і хліб насущний. . .»

І дійсно, хто ще може змагатиB
ся із птахами як естетичними елеB
ментами ландшафту та невгамовB
ними санітарами полів і луків,
садів і лісів. А щодо останніх, то воB
ни не мають «лікарів» кращих за
синичок, які з ранку до вечора
турботливо і якісно обстежують

у першу чергу кожен листочок та
кожну гілочку, і стовбури, інколи
нишпорять по землі. Ні яєчко, ні
гусінь, ні лялечка чи дорослий меB
телик або жучок не сховаються від
пильних очей цих невтомних маB
леньких працівників. Велика си�
ниця, як дослідили орнітологи, гоB
дує 6—13 своїх пташенят 250—300
разів на день переважно гусінню,
яєчками та лялечками комах. ЩодB
ня вона знищує на своїй гніздовій
ділянці багато різних шкідників
саду, парку або лісу — і 75% із них
становить гусінь. Після виведення
пташенят, як було доведено кільцюB
ванням, сім’я звичайно не відлітає
далеко від місця розмноження
і продовжує свою санітарну робоB
ту на обраній території. Лише взимB
ку птахи залітають до людини у поB
шуках їжі. У цей несприятливий час
можна затримати «лікарів» (з меB
тою майбутнього тут гніздування)
систематичним підгодовуванням
їх різноманітним несмаженим наB
сінням (соняшника, коноплі тощо),
шматочками несолоного сала, м’яB
са, масла, подрібненим черствим біB
лим хлібом і т. д. А годівниці можB
на влаштовувати із пляшки, пакету
зBпід молока, фанери, дощечки,
ящичка і навіть «авоськи», яка може
звисати чи з гілки, чи прямо з вікB
на,— і синиці із задоволенням
і вдячністю будуть гойдатися на гоB
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дівничці, водночас забезпечуюB
чись необхідними калоріями.

Чорний блискучий «берет» та
яскраві білі щоки, жовтоBоливкова
спинка та яскраве жовте черевце,
поділене вздовж посередині чорною
краваткою,— за таким вбранням
всі пізнають велику синицю — найB
більшу з наших синиць. НайближB
чих родичів у неї на світі понад 60
видів. Живуть вони в Європі, Азії,
Північній Америці та Африці. ВоB
ни переважно осілі та кочові, є й
перелітні. В Україні справжніх сиB
ничок всього 7 видів. Блакитна
синиця (рос. лазоревка) відрізB
няється від великої блакитним «беB
ретом» та суцільним жовтим черевB
цем. Зрідка можна побачити на
півночі України білу синицю (рос.
белая лазоревка), яка має білі «берет»
та черевце і сіроBблакитні спинку
та потилицю. Строкатий «чубчик» є
польовою ознакою сіренької чубаB
тої синиці. Темна спинка, білувате
черевце та чорний «берет» — спільні
ознаки болотяної гаїчки, яку розB
різняють за блискучим «беретом»,
чорноголової гаїчки (рос. пухляк),
що має матовий «берет», і найменB
шої нашої чорної синиці, або мосB
ковки, яку впізнають за білою пляB
мою на потилиці.

Оці семеро — найближчі родиB
чі. Всі вони ховають свої тепленьB
кі гнізда у природні дупла або тоB
рішні дупла дятлів, у щілини дерев,
іноді в забуті труби, кинуті черевиB
ки і навіть нори гризунів (чорна сиB
ниця). Селяться вони залюбки і в
штучних гніздах (подібних до шпаB
ківень, але трохи менших за розB
міром). А щоб таку будівлю не зайB
няв горобець, діаметр вічка повиB
нен бути 3—3,5 см. До речі, досвід
показав, що 4—5 м — оптимальна
висота розвішування синичників.

Досить близький до справжніх
синичок широко відомий своїм
гніздом — «рукавичкою» ремез — маB
ленька руда пташка з білуватою гоB
ловою у чорних «окулярах», оголоB
шений птахом 2009 року, а також
довгохвоста синиця, або ополо�
ник,— біленька, пухнаста, немов
кулька, з темною спинкою та дуже
довгим хвостом. Ця красуня теж буB
дує велике овальне гніздо з бокоB
вим отвором. І якщо «кошик» ремеB
за висить на тоненькій гілочці десь
над водою, то довгохвоста синиця
розміщує свою споруду частіше біB
ля стовбура дерева між міцними гілB
ками.

Наприкінці не можна не згадаB
ти зовсім дивовижну синицю — ву�
сату. Це вже дійсно далека родичB
ка справжніх синиць. Вона і в лісі
навіть не живе. Тримається все житB
тя лише рогозовоBочеретяних хащів,
які дають їй і будівельний матеріB
ал для гнізд (щоб побачити останB
ніх у хащах, треба, скрадаючись,
довго спостерігати за пташкою), і
надійний захист від хижаків, і вдоB
сталь їжі (комахи, павуки). ЗабарB
влення в неї захисне — під осінній
очерет. Саме така самичка, а самець
відрізняється сивою головою і чорB
ними оксамитовими «вусами» та
підхвістям. І якщо раніше ці вусаті
дива мешкали лише на півдні країB
ни, то тепер вони селяться і на півB
ночі. Бо ж каскад Дніпровських воB
досховищ для них просто рай. ПроB
те лише для них та ще деяких
представників очеретяного орнітоB
комплексу, бо мало хто витримує
умови нестійкого водного рівня воB
досховищ.

Валерія МЕЛЬНИЧУК,
доцент Київського національного

університету
ім. Тараса Шевченка



ПТАХИ ТА АСТРОНОМІЯ
Пулковська астрономічна обсерваB
торія Російської академії наук поB
терпає від атак птахів. Купол телеB
скопа доводиться відмивати від їх
посліду.

— Найбільше телескопу шкодять
дрозди, що повернулися з півдня,—
говорить Ганна Демічева, науковий
співробітник музею обсерваторії.—
Птахи в’ють гнізда прямо на велиB
кому куполі. Їм дуже до вподоби ніші
в його конструкції. Приносять гілки
і забивають ними всі щілини. Через
це телескоп може перестати оберB
татися.

Співробітники обсерваторії щодB
ня відчищають гігантський купол від
гнізд. Прямо біля будинку, де знаB
ходиться телескоп, встановлено безB
ліч шпаківень, але дрозди віддають
перевагу нішам у куполі.

— У сонячні дні можна спостеB
рігати справжню циркову вистаB
ву,— розповідає Демічева.— Ворони
катаються по куполу, як з гірки. СіB
дають на черевце і, каркаючи, спусB
каються вниз, потім розправляють
крила і планують на землю. Увесь
купол роздряпали гострими кігтяB
ми. Відігнати птахів не виходить. Для
того, щоб позбутися їх, нам, мабуть,
доведеться завести спеціальний
пристрій, що видає ультразвук, якоB
го не люблять птахи.

За матеріалами газети
«Известия»

СОЙКИНІ 
СЕКРЕТИ

Відомо, що птахи роблять запаси. ТаB
ка поведінка характерна для баB
гатьох представників тваринного
світу. Однак, є суттєва відмінність між
поведінкою, наприклад, білок і соB
йок. Білки ніколи не переховують
свої запаси. А ось якщо сойка поB
мітила, що, коли вона ховала їжу, за
нею слідкував більший і сильніший
птах, то неодмінно повернеться
і сховає свій «секрет» в інше місце.
Цікаво, що від своїх сородичів пеB
реховувати їжу вона не буде.

ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
НАГОРОДИВ ПАПУГУ,

ЯКИЙ ВРЯТУВАВ ДИТИНУ
Червоний Хрест вручив нагороду
Animal Lifesaver папузі Віллі. Птах
заслужив її тим, що врятував житB
тя дитині своїм вмінням говорити
деякі слова.

Хазяйка папуги працювала няньB
кою у дитини у віці близько двох
років. Одного разу, коли вона відійB
шла до ванної кімнати, дитина поB
давилася своїм сніданком і почала
задихатися. Побачивши це, папуга
кілька разів прокричав: «Mama, baB
by», що змусило хазяйку вийти і поB
дивитися, що трапилося. Нянька
врятувала дитину, але твердить, що
справжній герой — Віллі. ЦеремоB
нія нагородження папуги відбулась
у Денвері. Її відвідали мер міста і гуB
бернатор штату Колорадо (США).
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ДИВОВИЖНИЙ
ПТАХ
Юні натуралісти Градизької гімнаB
зії ім. О. Білаша Глобинського раB
йону Полтавської області на чолі
з учителем біології В. Суковатою
протягом року вели спостереження
за лелеками. Вивчали їх поширенB
ня на території селища, спостерігаB
ли за весняним перельотом птахів
та їх поведінкою (харчуванням,
гніздуванням, розвитком пташеB
нят), дізналися про зовнішній виB
гляд та особливості будови

Ми, зокрема, відмітили, що білий
лелека — осілий птах на території
Градизька. Дві пари гніздилися на
деревах у старій частині селища.
У гніздах було по троє пташенят, які
виросли і стали самостійними. НаB
рахували на полях, що оточують сеB
лище, десять білих лелек. Ці птахи
знаходили собі поживу серед роB
слин і на стерні.

Лелека чорний не гніздиться на
території селища. Він буває тут проB
льотом. Бачили його на горі ПивиB
ха, де він відпочивав під час весняB
ного перельоту.

Пропаганда збереження лелек є
частиною роботи нашої групи «Юні
натуралісти». Під час операції «ЛеB
лека» ми намагалися привернути
увагу дітей, дорослих до проблем
охорони та збереження цих дивоB
вижних птахів, використовуючи,
крім власних спостережень, вірші,
легенди.

За народними повір’ями цей
птах приносить щастя оселі,
біля якої збудував гніздо. Якщо
ж хтось зруйнує його, то
станеться біда — лелека
принесе вогонь і спалить
хату, або накличе грозоB
ву хмару, і блискавка влуB
чить у хату.

Існує багато легенд про
походження лелеки. За одB
нією з них, Бог дав людині ланB
тух і наказав віднести далеко в ліс
з умовою не розв’язувати і не заB
глядати в нього. Та чоловік не виB
тримав і поцікавився, що несе. ТоB
ді з мішка повискакували жаби, вуB
жі та змії і розповзлися по всьому
світові. Розгніваний Бог перетворив
чоловіка на лелеку і звелів ходити
по болотах і полях, шукаючи усе те
гаддя.

І ще одна легенда. В одному селі
люди знайшли пораненого лелеку,
вилікували його і випустили на воB
лю. Одного дня в селі зайнялася хаB
та, а в ній було двоє хлопчиків, чиї
батьки ще не повернулися з робоB
ти. У цей час пролітав повз хату поB
рятований лелека. Закружляв він
над хатою, жалібно заклекотів і киB
нувся у відкрите вікно. Виніс лелеB
ка малих, але дуже обпік собі лапи
та дзьоб, і стали вони кривими, а
крила обсмалив — почорніли їхні
кінчики, ніби вуглинки. Господарі
віддячили рятівникові і прикріпиB
ли на верхівці дерева колесо від воB
за, щоб лелека завжди мостив тут
гніздо і виводив пташенят.

І. МАКАРЕНКО, Р. СУХАРЄВ,
М. СТАДНІЧЕНКО, О. ЛЯШЕНКО,

С. АФАНАСЬЄВ, Є. ТОЛОК,
К. ДУБИНА,

юні натуралісти Градизької
гімназії.

Керівник В. О. СУКОВАТА
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ЛЕЛЕКО, ЛЕЛЕКО

Лелеко, лелеко,
Літав ти далеко
За синєє море,
В чужії простори.
А де ж твої діти,
Що сам прилетів ти,
Сидиш одинокий
На дубі високім?
Лелеко, лелеко,
Наш дім недалеко.
Вже колесо тато
Виносить на хату,
Щоб міг ти для себе
Гніздо збудувати.
Лети ж, не барися,
У нас оселися!

В. ЛАДИЖЕЦЬ  

БУСЛОВІ ІМЕНА

Там, де виріс в лузі клен,
Де ясніє райдуга,
Стільки тих собі імен
Бусел навигадував!. .
Став і каже:
— КлеBклеBкле. . .
Я не бусел, я леле. . .
— Що леле? Яке леле?
Що ти там наклекав?
— Буслом кликали, але
Я уже лелека.
Знявся в небо той хитрун
Із нової хати
І кричить:
— Я вже боцюн,
Я боцюн крилатий!
— Як боцюн, чому боцюн?
Я його питаю.
— А тому, що хмару цю
Крилами черкаю!
Потім тихо за селом
Він сідає в лузі:
— Вже не хочу боцюном,
Кличте чорногузом!
ТакBто й так. . .
А він:
— КлоBкло. . .
По траві поглумився:
— Я вже гайстер, я бузько,
Я вже. . .
Та й задумався.
Отакий той дивний птах — 
Він польотом радує,
Потім йде по болотах, 
Імена вигадує.

Андрій М’ЯСТКІВСЬКИЙ
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Використовуючи природні ресурси
для своїх потреб, людина дуже часто
опиняється перед дилемою — врахоB
вувати чи не враховувати потреби
довкілля. У зіткненні інтересів доB
волі войовничо налаштованих люB
бителів розведення свійських голуB
бів і прибічників збереження хижих
птахів формуються виразні риси свіB
тобачення, яке може або дійсно
стати стабільно цивілізованим, або
хитнутися у бік варварського вибоB
ру в дилемі «відібрати у природи поB
більше чи підтримати її багатство».

Традиційно утримання голубів
вважається галуззю птахівництва.
Втім, внесок голубівництва в загальB
ному об’ємі птахівничої м’ясної
продукції мізерний. Дещо ширші обB

сяги мав донедавна такий напрям
голубівництва, як спортивноBпошB
товий, проте і він зараз стоїть не
на найпершому місці в розведенні
голубів. Значна кількість порід, які
раніше належали до спортивноB
поштових, тепер втратили своє перB
винне призначення, їх розводять
вже як декоративних. Найчільніше
місце у різних теперішніх виставB
ках голубів займають породи спорB
тивноBгінного та декоративного
напрямків через їх розмаїття забарвB
лення, форм окремих частин і заB
гальних обрисів тіла і оперення.

Селекціонуванням тією чи іншою
мірою займається більша частина
голубівників, тому розведення голуB
бів є однозначно соціально позиB
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тивною справою. Втім, реалізуючи
свою потребу у творчості, кожен гоB
лубівник мав би усвідомлювати, що
він займається тим, що в особистісB
ному плані можна розглядати тільB
ки як захоплення. Ступаючи на
стежку втілення своєї творчої уяви,
варто розуміти, що, крім внутрішB
нього інтелектуального потенціалу,
досягнення мети, як правило, потреB
буватиме матеріальних і фінансоB
вих витрат, причому часто ці витраB
ти незворотні, як і ймовірність
втрати досягнутого. Захоплення у
чистому вигляді передбачає, що
людина не може вимагати компенB
сації за сили, час і матеріали чи кошB
ти, витрачені на творчу діяльність.

Тому з великим подивом сприйB
маєш інформацію про те, що ФедеB
рація любителів спортивноBгінних
голубів України звернулася у проB
фільні міністерства України з вимоB
гою у законодавчому порядку встаB
новити норми відшкодування за
відловлювання хижими птахами
голубів або дозволити знищувати їх
в місцевостях біля голубників.
Власне кажучи, федерація вимагає
відновити практику нищення хижих
птахів, яка існувала на території наB
шої країни до кінця 1960Bх рр. і завB
дала непоправної шкоди їхнім поB
пуляціям.

Кардинального перетворення
зазнають біотопи існування пернаB
тих хижаків, через що різко знижуєB
ться їхня чисельність; збільшується
кількість випадків загибелі від
отруєння, викликаного застосуванB
ням агрохімічних засобів, та загиB
белі на автострадах. На тлі дії цих
майже невідворотних техногенних
чинників, які потребують посиленB
ня регламентації з природоохоронB
них позицій, такий прошарок у сусB
пільстві, як голубівники, вимагають

додати ще й цільове знищення хиB
жих птахів заради підтримання
власної розваги. За своєю соціальB
ною вагою голубівництво у теперішB
ньому вигляді є не чим іншим. як
розвагою, позитивною і творчою,
але однак розвагою. І на догоду
своїй розвазі голубівник погодитьB
ся знищити інше живе, яке він не
створював? Цивілізованості в такому
способі вирішення конфлікту нема.

Проте серед голубівників, приB
наймні у недалекому минулому, буB
ли такі, хто із захватом використоB
вував звички хижих птахів для
вдосконалення польотних якостей
своїх голубівBулюбленців. Ось що
пише відомий український орнітоB
лог Микола Іванович Гавриленко
у книзі «Позвоночные животные
и урбанизация их в условиях города
Полтавы»:

«У старі часи у полтавських го�
лубівників був звичай — при появі
сапсана пускати зграї голубів. Для
цього вони тримали навіть спе�
ціальних тульських голубів, яких га�
няли тільки взимку і тільки «під со�
кола». Тульськими називали голубів,
у яких були білі голова, зашийок,
верхня частина грудей і коротко
оперена плюсна. Інше оперення мало
бути світло�сизого кольору. Та зграя,
яка протягом зими не втрачала
жодного голуба, вважалась кра�
щою».

За статистикою, половину втрат
серед порідних голубів викликаB
ють хвороби і лише третину — соB
колоподібні птахи, з яких на яструB
ба великого (Accipiter gentilis L.)
припадає 95 % випадків відлову гоB
лубів. Звертає на себе увагу і те, що
зростання рівня загибелі порідних
голубів по Україні припадає на поB
чаток 1990Bх рр., коли чисельність
хижих птахів майже усіх видів була 5533



вкрай низькою, більшість з них
опинились у Червоній книзі УкраїB
ни і завдавати помітної шкоди гоB
лубам не могли.

При ознайомленні з першоджеB
релами про вітчизняне голубівницB
тво впадає в очі, що наймасовішоB
го розвитку захоплення порідними
голубами набуло на півдні і сході
нашої країни, це зрозуміло з порівB
няння кількості порід, виведених
у різних регіонах — у східних і півB
денних областях створено найбільB
шу їх кількість. Прикметно, що у стеB
пових районах півдня і сходу у роB
ки після Другої світової війни
широко застосовували такий полеB
захисний засіб, як висаджування
вітростримуючих лісосмуг, що власB
не зумовило часткове заліснення теB
риторій. З досягненням деревостаB
нами цих лісосмуг 40—60Bрічного
віку і пов’язують просування на
південь на гніздування яструба веB
ликого. У наш час є багато свідчень
того, що відбувається процес, звоB
ротний до висаджування лісосмуг:
значні відрізки цих смуг випалюють
або вирубують по усьому півдню
країни. Як це вплине на поширення
яструба великого, сказати складно.
Проте хижацтво пернатих найбільB
ше проявляється у зимовий період,
і для запобігання йому голубівники
вже виробили низку ефективних
прийомів.

Позиція дослідників хижих птаB
хів, які закономірно повинні бути
й їхніми захисниками, не може маB
ти вигляд пасивного споглядання.
Створення Українського центру досB
ліджень хижих птахів сприяє виріB
шенню багатьох питань з охорони
як самих птахів, так і середовища
їхнього перебування. ПропагуванB
ня збереження усього, що забезпеB
чує хижим птахам сприятливі умоB

ви, повинно стати одним з головB
них напрямів у діяльності центру.
І найголовнішим підходом у цьому
може бути стратегія пропаганди
позитивного сприйняття пернатих
хижаків з якнайширшим діалогом
з опонуючими сторонами — госпоB
дарниками, аматорами голубівницB
тва і соколярства.

Певний досвід формування гарB
ного ставлення до хижих птахів
уже є. В Українському товаристві
охорони птахів за нашої участі буB
ло створено два кольорові плакати
«Легкокрилі володарі ночі», який
присвячений совам України, та «ГосB
подарі високої блакиті», де предстаB
влені орли та інші найбільші перB
наті хижаки. Доводилося бути
свідком, з яким задоволенням отриB
мували ці плакати мало обізнані в
орнітології люди. . 

Наведений приклад — лише зраB
зок того, що можна зробити для заB
кладання у свідомість людей доброB
зичливого, дружнього ставлення до
хижих птахів. Спрямованість на
молодь роз’яснювальних матеріалів
повинна бути першочерговою, бо
саме у дитячі та юнацькі роки свіB
тосприйняття найбільше налаштоB
ване на допитливість і всотування
нової інформації. Тому треба всіляB
ко сприяти, щоб інформація про хиB
жих птахів мала позитивний емоB
ційний заряд.

Такий підхід у збереженні живоB
го є, врешті, традиційним, але кульB
тивувати його треба неперервно
і наполегливо, тільки тоді можна доB
могтися, щоб рецидиви споживацьB
кого ставлення до довкілля, в тому
числі до хижих птахів, не турбуваB
ли уяву будьBкого.

Геннадій ФЕСЕНКО5544



дуже великий муB
рашник.

— Так, мурашник,
але народу в ньому багаB
то. Є й Цариця, яка живе
у самій середині замку, є й
пильна сторожа, що стоїть біля
кожного входу, фрейліни, няньки,
служниці. 

Уле та Роб уже майже проминули
галявину, і тут їх стежку перетнула
мурашина доріжка. По ній до муB
рашника просувався нескінченний
караван: мурашки несли, а іноді
з великою напругою тягли різні
наїдки, напої та будівельні матеріаB
ли. Роб кілька хвилин спостерігав
як гурт мурашок транспортував веB
лику гусеницю. Дивно, але незваB

жаючи на безладдя, гусінь все
ж таки просувалася у бік муB

рашиної оселі. 
Потім гноми підняB

лися на другий пагорб.
Спуск із нього був
довгий та нудний,

не кращим видаB
вався і підйом
на сусідню
гірку. Кінець
кінцем Уле
зупинився,
щоб трохи

Уле підвівся з пенька, струсив з роB
бочих штанів листя і взяв дорожню
палицю. Роб квапливо підхопився,
і вони пішли по дорозі, яка підіймаB
лася на невисокий пагорб. Дорога
гномів, для нас вона б здалася неB
широкою стежкою, була добре втоB
рована — мабуть, по ній часто гупаB
ли важкі черевики маленького нароB
ду. На пагорбі Роб трохи затримався,
щоб роздивитися строкатого птаха,
який сидів на невисокому дереві. На
цей час Уле вже спускався у затінок
листяного лісу. Могутні дуби стояли
тут на сторожі тиші, клени підіймали
мереживні крони у синє небо, липи
шелестіли зеленими листочками,
що ввижалися тисячами їх неспоB
кійних сердець. 

— Бачиш — це замок, де наB
родилася Принцеса, про яку
у нас складено казку,—
сказав Уле Робу, який
наздогнав  старого
гнома.

Він показав на
горбок у ценB
трі великої
галявини. 

— Це ж муB
рашник!  —
з д и в у в а в с я
Роб. — Хоча й 5555
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перепочити. Він неспокійно огляB
дав лісові хащі, а потім довго вдивB
лявся у сутінок дороги, яка, переB
стрибнувши вогке місце, зникала
в зеленому тунелі. 

— Я волів би довго тут не затриB
муватись,— пошепки сказав він РоB
бу. — Місця тут непевні. Підемо скоB
ріше, а вже на горі відпочинемо. Там,
у печері, і заночуємо. 

У сутінках гноми дісталися верB
шини гори. Уле знайшов двері пеB
чери — великий камінь. Роб допоB
міг відкотити його трохи вбік. ГноB
мам печери, що нам найліпші готелі.
У невеликій улоговинці Уле набрав
із джерельця воду. Роб у цей час розB
палив багаття. Сухий хмиз, що йоB
го дорогою зібрали гноми, горів
добре, майже не даючи диму. Роб
ще раз спустився у ліс, знайшов там
сухий стовбур берези і приніс у пеB
черу. 

Гноми зварили в казанку кашу і
повечеряли, а потім Уле запалив
свою люльку. Відсвіти вогню танцюB
вали по стінах печери. Десь у лісі
закричав пугач, але гноми не зверB
нули на нього увагу, адже у печері
вони почували себе у цілковитій безB
пеці. 

— Розкажи, будь ласка, казку по
Принцесу,— попросив Роб.

— Це була дійсно Принцеса,— поB
чав Уле,— хоча, якби ти її побачив,
дуже б здивувався. Усе тіло ПринB
цеси було заховано у панцир кольоB
ру темної міді. На голові замість воB
лосся стирчали антени, вона мала
таліюBстебельце, а довгі і стрункі
ніжки були зовсім не схожі на ніжB
ки людських красунь. Принцеса
могла постояти за себе: у її роті буB
ли якщо не мечі, то гострі ножі. 

Роб сидів і слухав, роззявивши
рота. Він навіть уявити собі не міг
таку Принцесу, адже у малого нароB

ду, до якого належали Уле та Роб, про
принцес розповідають, як і у нас,
людей: вони мали бути прекрасниB
ми, дуже добрими і мовчки терпіти
своїх злих мачух.

— Але ж вона була жахлива! —
не втримався він.

— Тобі вона здається жахливою,
а комусь — прекрасною. Все у свіB
ті відносно,— похитав головою стаB
рий Уле. — Але не через свій загрозB

ливий вигляд стала вона ПринB
цесою, а завдяки гарячому серцю і
любові до свого народу. 

Уле розправив довгу білу бороду.
— Народилася Принцеса у справB

жньому замку з високими стінами,
з багатьма входами, бійницями, коB
ридорами і галереями, підземними
лабіринтами, кімнатами та тунеляB
ми. У неї було багато служниць —
її тітки та сестри. ТакBтак, у їхньоB
го народу, на відміну від нас, у замB
ку живуть лише жінки. Вони будуB
ють, риють ходи, стоять на стороB
жі, захищають мурашник. І тільки
раз на рік тут з’являються крилаті
принци та принцеси. Але вони довB
го тут не затримуються, йдуть з доB
му, аби більше туди не повернутися.

— Мабуть, це дуже сумно, я б так
не зміг,— проказав Роб. — Але меB
ні б хотілося побачити цю дивну
Принцесу!

— Як ти її побачиш?! Володіння
Принцеси під землею,— відповів Уле.5566



— І ніяк не можна розкопати і
подивитися? — спитав Роб.

— Жоден гном, який ще не з’їхав
з глузду, не дозволить тобі розкоB
пувати мурашник. Якщо порушити
мурашину фортецю, мурахи розсерB
дяться і підуть геть. А можуть і заB
гинути. Ліс тоді захоплять ненасиB
тні гусениці, чи ще хтось страшніB
ший, адже мурахи захищають наші
лісові угіддя.

— Коли так, то розкопувати муB
рашник я не буду, та на Принцесу
все ж хотів би подивитись. Але проB
довжуй,— завовтузився на своєму
місці Роб.

— Мурашиха, одна з рідних сеB
стер Цариці, вирішила захопити
трон. Вона ніяк не могла змиритиB
ся, що все життя мусить бути цариB
цею у робочому одязі,— продовжуB
вав Уле. — Треба тобі сказати, що
мурахиBняньки годують личинок
різною їжею. Для тієї, яка стане
принцесою, а потім царицею, крім
звичайної їжі, дають ще, можна
сказати, чудодійну. Ці личинки виB
ростають більшими за всіх. Вони й
стають принцесами. Таку ж їжу даB
ють і майбутнім принцам. 

Якось у один з мурашників, а саB
ме там зростала Мурашиха, на той
час ще крихітна личинка, заліз неB
великий жук. Був він із тих пройB
дисвітів, що за маленьку та й то сумB
нівну послугу беруть велику платB

ню. Цей ЖукBощупник тихенько біB
гав по переходах замку. Був він ніB
чим не примітним, але няньки відB
давали йому найсмачнішу, чудодійB
ну їжу. За це жучок дозволяв їм
злизувати зі своїх щетинок п’янкі
краплі. Не знаю, чим би скінчилоB
ся це для мурашника, мабуть, через
деякий час він перестав би існуваB
ти, та пройдисвіт загинув у неспоB
діваному обвалі. 

Тому Мурашисі, яка вже стала веB
личенькою, чудодійної їжі дісталоB
ся мало. І хоча була вона більша за
звичайну мурашку, крила у неї не
виросли і не змогла вона потрапиB
ти на бал, де принци обирають соB
бі наречених. Від цього і характер
у Мурашихи зовсім зіпсувався. Та ще
й до всього того дуже хотілося їй
владарювати. Нести яйця вона моB
гла, але з них виходили б лише
принци, а для мурашника потрібні
ж робочі — і для того, щоб захищаB
ти мурашник, і для того, щоб робиB
ти усі хатні справи й годувати лиB
чинок. Потрібні і нові принцеси, аби
продовжувався рід мурашиний. Але
Мурашиха у своєму бажанні влади
нічого не хотіла знати.

Ось і вирішила вона таємно від
Цариці та няньок вигодувати одну
з племінниць тільки чудодійною
їжею. Нехай виросте більшою за
всіх, а слухатися буде лише її, МуB
рашиху. Вони вб’ють Царицю, а
потім …

Мурашиха віднесла майбутню
принцесу в закуток, притулила її коB
лиску до колисок звичайних личиB
ночок, які стануть трудівницями та
воїтельками, і почала годувати її
тільки чудодійною їжею. Це було неB
добре для Принцеси, але хіба тітка
зважала на щось? Майбутня принB
цеса росла не по годинах, а по хвиB
линах. Няньки бачили, що одна з 5577
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їх вихованок росте дуже швидко, але
думали, що то виростає воїтелька,
яка стоятиме на головних воротах
мурашника. Коли Мурашиха годуB
вала свою обраницю, то нашіптуB
вала їй про те, які погані в неї сеB
стри та як неправильно управляє муB
рашиним народом Цариця. 

На щастя, юна Принцеса росла
зовсім не такою, як бажалося тітці.

Чи від чудодійної їжі, чи, може, у неї
була така вдача, та слова тітки не
досягали мети — серця Принцеси.
Принцам та принцесам, які лежаB
ли біля проходу, няньки наспівуваB
ли чудові колискові, а маленькій
Принцесі діставалися злобні наB
шіптування тітки. Але деякі казки муB
рашиного народу Принцесі довелоB
ся почути, а у неї була яскрава уяB
ва і добре серце. Тому Принцеса
бачила себе не на троні, а в колі криB
латих друзів, марила синім небом
і гарячим сонцем. Їй ввижалися
прозорі чарівні крила, що несли муB
рашку далекоBдалеко, у незнайомий
щасливий край. Там вона буде коB
ханою і сама буде кохати, а потім
зробить затишне гніздечко і пеB
ститиме своїх дітей. 

Прийшов день, коли юна ПринB
цеса перетворилася на майже неруB
хому лялечку. Та це зовні вона здаB
валася непорушною, а всередині
неї все перебудовувалося. Тільки
мозок Принцеси лишався незмінB

ним. Підступна Мурашиха знала, що
це найкращий час, аби навіяти майB
бутній помічниці свої думки. Вона
днювала і ночувала біля колиски і
нашіптувала страшні закляття.

У старого Уле згасла люлька і він
почав припалювати від жарини, а
Роб тим часом встромив у розжаB
рене вугілля тонкий кінець березоB
вого стовбура. Потім він знову всівB
ся на плаский камінь і зачаровано
спостерігав, як синій із жовтими
проблисками вогняний язик лизав
деревину.

— Отже, Принцеса лежала у найB
дальшому закутку дитячої кімнати.
Няньки заглядали сюди значно рідB
ше, ніж у колиски біля головного
проходу, де чекали на своє друге відB
родження майбутні принци та принB
цеси. Підходили няньки, і МурашиB
ха починала піклуватися іншими
згорткамиBлялечками та знову поB
верталася до Принцеси, тількиBно
вони йшли у справах.

Одного разу, коли Мурашиха
особливо ретельно облизувала
лялечку та нашіптувала закляття, з
бокового проходу виплигнуло чуB
дернацьке створіння. Воно ненароB
ком опинилося досить близько від
Принцеси. Крихітка була з тих маB
леньких нахлібників, якими повB
няться усі великі замки. Вона мала
витягнуте білувате з блискучими
лусочками тільце, кулясту голівку і
коротенькі вусики. Якби на нього
подивилася знаюча людина, то скаB
зала б, що це ніхто інший, як маB
ленька колембола.

— Ми вб’ємо Царицю, і ти будеш
новою царицею, будеш правити в
нашому мурашнику і не забудеш
свою нещасну тітку, яка виростила
тебе,— нашіптувала лялечці МураB
шиха.

Колемболка почула ці слова і



вжахнулася. Вона боялася навіть
тремтіти. «Ось він, кінець великого
Мурашника,— думала вона,— а я наB
віть зарадити цьому не можу: хто
ж повірить маленькому створінню.
Скажуть, що я хочу звести наклеп
рідну сестру Цариці. Що ж мені роB
бити?"

В цей час з’явилася нянька, і МуB
рашиха відскочила у боковий проB
хід, не помітивши Колемболку, яка
причаїлася біля колиски Принцеси.

Мурашиха відбігла трохи, щоб її
не можна було побачити із дитячої
кімнати, і почала чистити вусики,
при цьому вона шепотіла:

— Мої чудові антени, скоро ви
станете вусиками Цариці. Вас будуть
улещувати служниці. Ох, як ми їм
усім віддячимо! А особливо ЦариB
ці та цій недоумкуватій Принцесі.

Згодом вона кудись подалася, а
маленька Колемболка підійшла до
Принцеси.

— Не слухай свою тітку,— проB
шепотіла маленька,— вона хоче

вбити твою матір — Царицю мурашB
ника, і згубити тебе. Але ти не бійB
ся, я зараджу цьому. Ти піднімешся
у блакитне небо і зустрінеш там своB
го прекрасного Принца. ПрисягаB
юся тобі!

Лялечка майнула кінчиком черевB
ця, адже голова у неї все ще не моB
гла повертатися. А Колемболка проB
стягла до неї коротенькі вусики, на
мить доторкнулася ними до голоB
ви лялечки — це була клятва вірно
служити Принцесі, навіть якщо це
служіння принесе крихітному ствоB
рінню смерть.

Колембола відскочила у прохід,
а майбутня Принцеса ніяк не моB
гла заспокоїтись. Вона довго крутиB
лася у своєму ліжечку, та потім все
ж таки заснула. Наснилися їй чарівB
ні сни, які сняться усім маленьким
дівчаткам. 

(Далі буде.)
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Он летит, но не в волнах, на раздутых парусах!
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НАЙДРЕВНІШЕ
ПАВУТИННЯ

На пляжі у Східному Ессексі (ВелиB
ка Британія) знайшли шматок буршB
тину віком близько 140 млн років.
Бурштин містить фрагмент павутинB
ня. Знахідка свідчить, що павуки, які
плетуть павутиння, з'явилися раніB
ше, ніж квіткові рослини і  більшість
сучасних комах. Викопне павутинB
ня схоже на сучасне. Має спіралеB
видну форму і складається з двох
волокон, що вказує на схожість
прядильних органів древніх і сучаB
сних павуків.

ГІГАНТИ 
З БЕРЕГІВ МЕКОНГУ
У 2001 р. при дослідженні біоти доB
лини річки Меконг (ПівденноBСхідB
на Азія) було відкрито гігантськоB
го павука Heteropoda maxima. РозB
мах ніг дорослого павука може
досягати 30 см. Це найкрупніший
за розмахом ніг  павук у світі. ПаB
вукиBгетероподи дуже маневрені
і швидко бігають, але вкусить такий
павук тільки, якщо його загнати
в кут. Отрута павука схожа за своєю
дією на отруту оси, наслідки від укуB
су минають протягом 2 діб.
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ПАВУКИ vs  ДЖМЕЛІ:
ГОНКА ОЗБРОЄНЬ

Було помічено, що джмелі уникаB
ють крабових павуків, які сидять
у засідці на квітах. Це при тому,

що павуки за кілька днів можуть
поміняти своє забарвлення залежB

но від кольору квіток. Якщо джмеB
лю одного разу вдалося вирватися

з павучих лап, він починає униB
кати квітів з павуками.

Британські вчені
Л. Чіттка і Т. Іггс виB

рішили з’ясувати, як
вчаться джмелі. Вони побудували 16
штучних квіток, що являли собою

жовті прямокутники. Нектар заB
міняла крапелька цукрового

сиропу. 4 квітки містили
макети павучків і швидкоB
діючі захвати, що керуваB
лися дистанційно. Було
проведено 2 серії досB
лідів. У першій серії
«павучки» були білого
кольору і добре видіB

лялися на жовтому тлі.
У другій серії їх замаскуB

вали, пофарбувавши у жовтий колір.
Дослідники дали джмелям моB

жливість вільно літати серед «квітів».
Коли джміль сідав на квітку з штучB
ним павуком, захват стискав його
і на деякий час тримав у «лапах».
Потім джмеля звільняли, що імітуB
вало невдалу атаку павука.  Через
кілька небезпечних сідань джміль
навчався помічати павучка на квітB
ці. Кожний джміль мав справу тільB
ки з одним типом «павуків», білим
чи жовтим. Колір штучного павука
не впливав на кількість сідань, необB
хідних для закріплення навички.

Навчання для джмелів не минуB
ло безслідно. Ті джмелі, що стикаB
лися із замаскованими «павучками»,

стали підозрілими: вони витрачали
більше часу на вибір квітки і часто
не сідали на безпечні квіти. ПідозB
рілість особливо посилювалась чеB
рез добу після навчання, що схоже
з реакцією людини на стрес. ДжмеB
лі, що вчилися на білих «павучках»,
були не такі знервовані і приймаB
ли рішення швидше.

Вчені твердять, що між джмеляB
ми і павуками йде еволюційна «гонB
ка озброєнь» і поки що джмелі в ній
перемагають.

ПАВУКИ ПІД ВОДОЮ
Ж. Петійон з університету міста
Ренна (Франція) дослідив можлиB
вість членистоногих триматися під
водою. Як з’ясувалося, лісові павуB
ки Pardosa purbeckensis — погані пірB
нальники. Павуки виду Arstosa ful�
volineata, що живуть у зоні приплиB
ву на солончаках північного заходу
Франції, можуть знаходитися під воB
дою близько 16 годин. Деякі особиB
ни «пірнають» на 40 годин. Павуки
A. fulvolineata були відомі своєю
стійкістю до перебування у воді до
початку експерименту. Коли дослідB
ники вирішили, що павуки мертві
і витягли їх з води, комахи почали
приходити до тями, ніби до цього
перебували у комі. Вчені вважають,
що при відсутності кисню павуки
переходять з аеробного на анаеробB
ний (безкисневий) режим, що доB
помагає їм вижити під час припливу.
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Біологія наривників схожа на біоB
логію майок, але триангуліни не підB
німаються на квіти, а бігають по зеB
млі. Вони теж дуже поспішають,
адже необхідно знайти кубушку саB
ранових та залізти у неї. ПотрапивB
ши у кубушку, триангулін починає
поїдати яйця, але спочатку, з’ївши
лише 1—2 яйця, перетворюється на
коротконогу личинку. Вона з велиB
ким апетитом поїдає яйця, що лиB
шилися, кілька разів линяє і переB
творюється спочатку на зимуючу
«несправжню» лялечку, а потім зноB
ву на личинку і кінець кінцем у
справжню лялечку. Із справжньої
лялечки і виходить дорослий жук.

Так само розвиваються і жукиB
шпанки (рід Epicauta Redtenbacher).
Червоноголова шпанка (E. erythro�
cephala Pallas) — доволі великий жук
(8—20 мм), з білими поздовжніми
смугами на надкрилах — один з найB
важливіших ворогів прусу та інших
шкідливих саранових. Хоча жук поB
шкоджує люцерну та інші культурB
ні рослини, але користі ця комаха
приносить значно більше, адже її лиB
чинки є паразитами сарани, прусиB
ка, сибірської кобилки. 

На півдні лісової зони на ясені,
бузку та деяких інших деревах іноB
ді зустрічається у великій кількості
жук, якого називають шпанська мушB
ка аптекарська (Lytta vesicatoria (L.).
Назву «мушка» одержав він тому,

що часто роїться на сонці біля корB
мової рослини, наче муха, а «шпанB
ська», тобто іспанська, бо у великій
кількості зустрічається в Іспанії.
Цей видовжений, металевоBзелений
жук, довжиною 11—21 мм, має різB
кий неприємний запах. Він може
сильно шкодити у садах і парках,
а його личинки живуть у гніздах поB
одиноких бджіл. 

Раніше наривники і, передовсім,
висушені шпанські мушки мали
велике значення для медицини.
Вони застосовувались у аптекарській
справі для виготовлення витяжноB
го пластиру. Тож шпанська мушка
і носить назву «аптекарська», а її роB
дичі називаються «наривниками».
Але часи змінилися, і тепер ви в жодB
ній аптеці не знайдете витяжний
пластир з жуків.

Серед жуків родини є й багато
інших цікавих форм. Наприклад,
американські види роду Nemognatha
можуть за допомогою свого довгоB
го хоботка добувати нектар з глибоB
ких квітів. Розповсюджений в троB
пічній Америці великий (до 4 см),
металевоBзелений представник роB
ду Cysteodemus має під зрощеними
уздовж шва напівсферичними надB
крилами повітряну подушку, яка,
вірогідно, захищає його від спеки. 

А що ж шпанська мушка? Вона
перекваліфікувалася і тепер «праB
цює» в генетиці, бо є прекрасним
об’єктом при вивченні масових
розмножень тварин. Багато років у
природі можуть зустрічатися лише
поодинокі екземпляри жуків або їх
взагалі не видно. Аж раптом вони
з’являються у великій кількості! ТеоB
ретичне вивчення проблеми дуже
цікаве, адже дає знання щодо динаB
міки популяцій. 

Зоя БЕРЕСТ,
кандидат біологічних наук6622 Закінчення. Початок див. у № 1, 2009
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РІДНА ЗЕМЛЯ 
Хмаринки у небі пливуть,
На сонці виблискують хвилі,
У лузі ромашки цвітуть,
Розкривши пелюсточки білі.
І дивиться сонце здаля,
І вітер по небу гуляє.
Це радісно квітне земля,
Земля мого рідного краю.

ВІСНИК ВЕСНИ
Ще сніг розтанути не встиг.
Пташок не чути співу.
З землі тендітний пролісок
Підняв голівку білу.
Чарівна квітка весняна
Навкруг усе збудила.
На небі сонечко сумне
Ураз повеселіло!
Відчули пташечки тепло
І вмить защебетали.
Радіють всі: «Весна, весна
Прийшла на землю красна!»
А перші вісники весни
Цвітуть у лісі рясно.

Галина ОХМАНЮК,
8 клас Куснищанської ЗОШ

Любомльського району
Волинської обл.

***

Из больших городов — 
шума, смога и стрессов —

Бегут люди на зов
вековечного леса,

На просторы полей
и под чистое небо —

Тишину там хоть пей,
в ней — вкус черного хлеба,

Запах скошенных трав,
аромат диких яблонь,

Счастье детских забав,
пар над вспаханной зябью,

И озерный хрусталь,
и ручьев звонких воды —

Вот где лечат печаль,
и усталость, и годы,

Где уходят тревоги,
ясней — жизни Суть,

Где подводят итоги —
и вновь идут в Путь!

Игорь ГОДЕНКОВ,
руководитель

литстудии «Сузір’я»
Макаровского центра
внешкольной работы

Киевской обл.
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Дорогі читачі! Вміщуючи ці рецепти, редакція сподівається, що ви
не будете збирати кульбаби вздовж автомобільних трас, а також уважно
поставитеся до вибору місця збирання інших дикорослих рослин.

САЛАТ З КУЛЬБАБИ
100 г молодого листя кульбаби, 30 г зеленої цибулі, 25 г петрушки, 25 г
кропу, 1 варене яйце, 1 ст. ложка яблучного оцту, 1/3 ч. ложки цукру,
чорний молотий перець, сіль, олія.

Замочити листя кульбаби у підсолений воді на 30 хв., розвести цукор
в оцті, при необхідності додати трохи води. Дрібно порізати зелену цибулю,
петрушку і кріп. Порубати яйце. Все змішати, залити оцтом, заправити
перцем, сіллю, олією. Подавати охолодженим.

СВІЖІ ОГІРКИ З КВІТАМИ КУЛЬБАБИ
2 огірки, 25 г зеленої цибулі, 5—6 молодих квіток кульбаби, 1 ст. ложка
сметани, 1 ст. ложка майонезу, сіль, чорний молотий перець.

Порізати огірки кубиками, дрібно порізати цибулю. Змішати, заправити
сметаною й майонезом, сіль і перець додати за смаком. Викласти у салатник,
зверху посипати цвітом кульбаби.

ФРАНКФУРТСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ САЛАТ
2 жменьки зелені (листя кульбаби, молода кропива, м’ята, огірочник,
щавель, кріп, петрушка, зелена цибуля та ін.), 2 варених яйця, 2—3 ст.
ложки кислого молока (кефіру, йогурту), сіль, чорний молотий перець.

Листя кульбаби підготувати так, як і для салату з кульбаби. Зелень дрібно
порізати, змішати з рубленими яйцями. Заправити кислим молоком.
Посолити, поперчити за смаком. Подавати холодним.

САЛАТ З МЕДУНКИ Й РЕДИСКИ
50 г медунки, 250 г редиски, 20 г зеленої цибулі, 1 ст. ложка яблучного
оцту, 1/3 ч. ложки цукру, олія, сіль.

Порізати тонкими скибками редиску, підготовлену зелень. Розчинити
цукор в оцті. Змішати редиску й зелень, залити заправкою, посолити і
додати олію. Поставити на 1 год. у холодильник.

ВІТАМІННИЙ САЛАТ З КОНЮШИНОЮ
50 г бутонів і листків конюшини лугової, 50 г молодої кропиви, 25 г зеленої
цибулі, 25 г кислиці звичайної, 2 ст. ложки сметани, сіль.

Дрібно порізати конюшину, кропиву, цибулю, кислицю. Змішати і злегка
розтерти дерев’яною ложкою. Заправити сметаною і сіллю.

САЛАТ З КРОПИВИ З ГОРІХАМИ
150 г молодої кропиви, 3 ядра волоського горіха, 20 г зеленої цибулі, 20 г
петрушки, 1 ч. ложка спиртового оцту (3%), трохи цукру, сіль, олія.

Кропиву викласти у друшляк і облити окропом. Порізати кропиву,
цибулю, петрушку. Розтерти горіх, додати оцет, цукор, трохи води, олію.
Залити зелень соусом, посолити.



Ц
Е

 
–
 
Ц

ІК
А

В
О

6655

ЛІКУЄ МУЗИКА
Лікар Луганського обласного кардіоB
логічного диспансеру Сергій ГалайB
денко писав музику з юних років.
Але ніколи не думав, що його комB
позиції виявляться лікувальними.

— У дитинстві,— розповідає С. ГаB
лайденко,— хворів на тяжку форму
отиту. І відтоді дуже тонко відчуваю
палітру звуків. Світ людини — це пеB
редусім світ звуків, а значить, і світ
мелодій. Трамвай прогуркотів рейB
ками, у нього свій ритмічний маB
люнок — це тема для майбутньої меB
лодії.

Сергій народився у сім’ї профеB
сійного музиканта, вчився у музичB
ній школі, грав у шкільній рокBгруB
пі. Здавалось, шлях лежав до музичB
ного училища, але він обрав кар’єру
медика. Присвятивши себе справі
рятування чужих сердець, доктор ГаB
лайденко не переставав творити
музику. Про те, що його творчість
може полегшити страждання хвоB
рих, дізнався випадково. Тоді якраз
чергував. Спати не можна, тож сиB
дів за комп’ютером і писав музику.
Щоб нікому не заважати, працював

у навушниках. Не виходила одна теB
ма. Увімкнув колонки. На звук підійB
шов пацієнт. Послухав і говорить:
«Сергій Миколайович, ви обов’язкоB
во повинні закінчити це. Мені так
вільно дихається».

Тоді лікар почав експериментуB
вати . . . на собі. За час дослідів виB
лікував не одну власну болячку. Але
зрозумів й інше: з музикою не шутB
кують. Вона може зняти нервове наB
пруження, подарувати спокій і раB
дість. Примусити серце битися сильB
ніше чи повільніше.  А може
позбавити сну і затьмарити розум.
Тому слухати класику людям із слабB
ким серцем лікар не рекомендує. ПоB
при існуючі думки, деякі твори веB
ликих класиків погано впливають
на людей. Наприклад, органні твоB
ри Баха пригнічують людину, а
«Реквієм» Моцарта викличе глибоB
ку депресію. Найбільш універсальB
ною у плані лікування Сергій ГалайB
денко вважає саме інструментальB
ну музику.

Щоб музика цілюще вплинула на
людину, треба враховувати психоB
логічний та емоційний настрій,
правильно підібрати мелодію і слуB
хати її у навушниках чи на хороB
шій стереосистемі.

— Під час прослуховування звуB
ків близької частоти різними канаB
лами (правому і лівому),— пояснює
лікар,— людина відчуває так звані
бінауральні ритми. Створюється
враження, що звуки виникають пряB
мо у голові. Цей ефект — змішаний
продукт діяльності нервових клітин,
розташованих в області вуха, і певB
них ділянок мозку, робота яких
благотворно впливає на різні функB
ції організму.

(Газета «Комсомольская правда»
в Украине»)



— Це ж унікальний випадок — гавB
каючий пітон! Це сенсація у світі
науки!!!
— Лікарю, зачекайте захоплюватиB
ся. Може, спочатку дістанете таксу,
яку він проковтнув?!

* * *
Старий кавалерист сперечається з
молодим:
— Всі ці казки про особливий роB
зум коня багато в чому надумані.
Пам’ятаю, мене поранило. Я впав і
втратив свідомість. Мій кінь без
мене поскакав у розташування есB
кадрону і привів лікаря.
— Так це ж підтверджує, що коні роB
зумні.
— Аби ж так! Ви знаєте, кого він приB
вів? Ветеринара! 

* * *
— А тепер, хворий, зігніть коліно.
— В який бік, лікарю?
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Слон і миша йдуть пустелею. Миша:
— Яка спека! Слонику, ти не запереB
чуєш, якщо я піду в тіні зліва від теB
бе? А потім ми з тобою поміняємося.

* * *
Учень обурюється: «Чому двійка?
Чому двійка? Адже зверху написаB
но: “Класна робота”!»

* * *
Мисливець розповідає гостям:
— Найбільш небезпечний звір —
грізлі. Від цього ведмедя не врятуєшB
ся. Якщо ви побіжите, він побіжить
за вами ще швидше. Якщо ви кинеB
тесь у воду, він також попливе. . .
— А якщо сховатися?
— Він також сховається.

* * *
Чоловік викликає ветеринара до
свого пітона. Ветеринар чує, що піB
тон гавкає:

Собака, який побував скрізь.
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у кількості, необхідній для життєB
діяльності.

Альбінізм буває повним і частко�
вим. При повному альбінізмі білий
колір мають шкіра та її придатки
(шерсть, пір’я, луска, кігті, роги). Очі
мають червоний відтінок через каB
піляри судинної оболонки ока, що
просвічується крізь знебарвлену
райдужну оболонку.

Часткове знебарвлення у тварин
може бути таких типів:
● акромеланізм (шкіра і волосся
тулуба білі, очі червоні, але вуха,
морда, лапи, хвіст пігментовані);
● лейкізм (все волосся позбавлене
пігменту, шкіра та очі пігментовані);
● сріблястість і чалість (біле воB
лосся перемішане по всьому тілу
з пігментованим);
● плямистість і строкатість
(у різних місцях тіла розкидані безB
пігменті білі плями по пігментоваB
ному тулубу);
● сезонний альбінізм, що являє соB
бою особливу форму часткового
альбінізму.

Альбінізм є генетично обумовлеB

ним порушенням обміну речовин
і призводить до порушення робоB
ти імунної системи, зору і слуху. ТваB
риниBальбіноси уразливі перед своїB
ми природними ворогами і мають
знижену життєздатність.

Люди приписують тваринамBальбіB
носам надприродні здатності. У СиB
біру мисливціBпромисловики назиB
вають таких тварин «князьками» і
вважають, що така здобич до удачі.
У 2006 році на фермі в американB
ському штаті Вайомінг народився
бізонBальбінос. Індіанці багатьох
племен прибули, щоб засвідчити
новонародженому свою повагу. За
віруваннями, білосніжний бізон є
посланцем богів і приносить мир
й удачу.

Віра СВЄРСТНІКОВА

Закінчення. Початок див. на стор. 68

Закінчення. Початок див. на стор. 23

Ділянку обрамляє щільна стрижеB
на огорожа з ялини (2), є майданчик
для відпочинку, доріжки, рокарій.
Вибір рослин для рокарію необмеB
жений. У нашому дизайні у підніжжі
ростуть тюльпани, крокуси, мускарі,
на верхній частині гірки — флокси,
обрієта, антенарія; на схилі — ґрунB
топокривні культури, а також ті,
котрі запобігають розмиванню ґрунB
ту — очиток. 

Ефектно виглядає солітерна (одиB
ночна) посадка східної яблуні (1).
У центрі газону — невеликий міксB

бортер з японською спіреєю (5, 6).
Біля майданчика для відпочинку
висаджена сосна гірська (7), поруч
влаштовано невеликий садок з каB
меню. Садова доріжка виконана
з натурального каменю. У Різдвяні
дні ялини колюча, східна (8, 9), сосB
на гірська (7) можуть бути прикраB
шені вогниками і гірляндами, і, без
сумніву, стануть акцентами ландB
шафтної композиції.

Анастасія НЕСЕН,
відділ прикладної біології 

Харківського обласного Палацу
дитячої та юнацької творчості,

учениця гімназії № 116
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Ніхто не повірив своїм очам, коли
у великому стаді слонів, що переB
ходило річку, майнуло рожеве слоB
неня. Члени знімальної груп  ВВС,
що розбили табір на березі річки
Окаванго (Ботсвана), бачили дуже
рідкісне слоненяBальбіноса 2—3 міB
сяців від народження. За свідченням
доктора Майка Чейза, глави оргаB
нізації «Слони без кордонів», це
перший за час спостережень слонB
альбінос, якого побачили на півноB
чі Ботсвани, і перша фотографія
слоненятиBальбіноса. До цього буB
ло зареєстровано всього 3 випадки
альбінізму серед африканських слоB
нів. Всі вони відносяться до НаціоB
нального парку Крюгера в ПАР.

На думку доктора Чейза, слониB
ку буде дуже важко вижити у буші.
Палюче африканське сонце може
викликати у нього сліпоту і проблеB
ми із шкірою. Разом  з тим, є надія,
що слоненя виживе, якщо навчитьB
ся пристосовуватися до оточуючоB
го середовища. «Через те, що слоB
неня побачили у дельті Окаванго,
воно має більше шансів вижити,—

говорить Майк Чейз.— Воно шукаB
тиме притулку під великими дереB
вами і обмазувати себе глиною,
щоб захиститися від сонця». Зараз
слоненя ходить у тіні своєї матері.
Доктор переконаний, що слони
добре пристосовуються до оточуюB
чого середовища, розумні і є асаB
ми у виживанні.

Альбінізм — це вроджена відсутB
ність пігменту у покривних тканиB
нах рослин і тварин. У рослин це
хлорофіл, у тварин — меланін. Колір
пігменту у тварин може варіюватися
від чорного до жовтого. РізноманітB
ність забарвлення залежить від конB
центрації, співвідношення і особB
ливостей взаємного розташування
гранул пігментів. Ланцюжок біохіB
мічних реакцій, що призводить до
вироблення меланіну, може бути
зруйнований через мутації генів.
Білі ведмеді, полярні сови, білухи
і білі лебеді не є альбіносами. МеB
ланін у цих тварин виробляється

Закінчення див. на стор. 67
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ФОТО: МИХАИЛ БАБЕНКО


