а осінню сесію 2015
Н
року
Природничої
школи прибули учні 9, 10

і 11 класів з 10 областей України та м. Києва.
Загалом – 61 вихованець.
Урочисте відкриття Школи
відбулось у Національному
університеті
«КиєвоМогилянська
академія».
Презентували вищий навчальний заклад декан
біологічного
факультету
та завідувачі кафедр. Учні
мали можливість оглянути
наукові лабораторії університету.
Навчання у Школі здійснювалося в наукових відділеннях за напрямами:
– природничий (біологія, екологія, хімія);
– декоративно-прикладний (народні ремесла, флористика та фітодизайн).
Під час навчального
процесу у всіх відділеннях
проводились різноманітні
форми навчально-виховної
діяльності.
Для слухачів Школи були
прочитані лекції, велись
практичні заняття, майстер-класи,
консультації

з питань підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт, виставки творчих робіт учнів.
Лекторами
виступали
науково-педагогічні працівники вищих навчальних
закладів міста Києва та
провідні науковці академічних установ.
Цікавими
виявились
практичні заняття з основ
гідробіології для учнів відділення біології, під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту
гідробіології НАН України,
кандидата
біологічних
наук Білоус О.П. А слухачі відділення хімії мали
змогу, під керівництвом
доцента, кандидата хімічних наук Теребіленко К.В.,
виконувати практичні роботи на базі хімічного
факультету Київського національного університету
імені Т. Шевченка.
Наприкінці осінньої сесії вихованці отримали
тематичні завдання для
виконання у міжсесійний період.

ПАРОСТОК

Шкільні канікули
з користю

1

ПАРОСТОК
НАУКОВО-ХУДОЖНІЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

№4(88),

2015

Виходить з 1995 р.

ПАРОСТОК

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:

2

1
3
6
7
11
16
19
22
24
26
27
30
33
35
37
38
41
44
45
46
48
49
50
54
58
61
63
64

Засновники

Міністерство
освіти і науки України
Національний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді
(НЕНЦ)
Головний редактор, науковий
консультант, д-р пед. наук

Шкільні канікули з користю
Володимир
ВЕРБИЦЬКИЙ
Д. ШЕМБЕЛЬ Нобель-2015: територія змін і розвитку
Літературний редактор,
С. ТИШКОВЕЦЬ «Скажений» огірок
коректор
Вікторія
М. СВЯТНЕНКО Канівський природний заповідник
ПЕТЛИЦЬКА
Шість найнебезпечніших джерел забруднення навколишнього середовища
Відповідальний секретар
О. ЗАРИПОВА Рослини для темних кімнат
Олександр
КУЗНЄЦОВ
Є. ГРИЦЮК Висячі сади Семіраміди
М. ТИЩЕНКО Розмарин і його лікувальні властивості
Редакційна рада
С. ІВЧЕНКО Мавчині коралі
АНДРУЩЕНКО В.П.,
К. БОБОНИЧ Легенда про калину
Д-Р ФІЛОСОФ. НАУК, АКАДЕМІК,
М. ГОНЧАРЕНКО Агротехніка вирощування аґрусу
БОЙКО Є.О.,
О. ГЕРАЩЕНКО Вся правда про гриби
ДРАГАН О.А.,
В. ЖЕСТЕРЬОВА Дегу – мешканці куточка живої природи
ЖЕБРОВСЬКИЙ О.М.,
І. КОТЛЯРЕНКО Червона панда – чудернацьке звірятко
ЖЕСТЕРЬОВ С.А.,
Є. СПАНГЕНБЕРГ Легковажний пестун
КАЦУРАК В.П.,
К. ІВАНОВА День домашнього улюбленця
КЛИМЕНКО С.А.,
Н. ГУРІН-САМБОРСЬКА Казка про щире серце і добру душу
МАНОРИК Л.П.,
Антарктида. Кривавий водоспад
МАЧУСЬКИЙ В.В., КАНД. ПЕД. НАУК,
Казкові тропіки
ПУСТОВІТ Г.П., Д-Р ПЕД. НАУК,
РАДЧЕНКО Т.Д.,
О. БЄЛОУСОВА «Український Версаль»
САПІГА Ю.С.,
Незвичайний продукт для білосніжної усмішки
АРАНЕНКО В.І.
Т
Обережно: електронна книжка
С. ПЕТРИК Шкільна освіта в світі
© «Паросток», 2015
В. ПЕТЛИЦЬКА Україна очима Куїнджі
Журнал можна
Т. ФРОЛОВА Як ми оцінюємо себе…
передплатити,
придбати за адресою:
Я. НАГУРСЬКИЙ Без ворожих намірів
м. Київ-74,
Гумор
вул. Вишгородська, 19,
НЕНЦ
О. ЗАГУБИНОГА Кросворд
Адреса
редакції:
Надруковано
Передплатний індекс 74561
Реєстраційне свідоцтво КВ №4550 від 14.09.2000

Рукописи не рецензуються й не повертаються.
Деякі матеріали друкуються в порядку обговорення.
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів.

04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, НЕНЦ
Тел./факс 430-0260
Тел. 430-0064, 430-2222
www.nenc.gov.ua
E-mail: nenc@nenc.gov.ua

в ТОВ
«Нова Реклама».
Підготовлено
до друку
16.12.2015 р.

голошено імена лауреатів
О
Нобелівської премії 2015
року в «галузі науки» – фізі-

ології і медицини, фізики та
хімії. Уже сьогодні можна попередньо оцінити деякі підсумки минулого «нобелівського
року» в контексті розвитку світової науки.
ФІЗІОЛОГІЯ І МЕДИЦИНА
Нобелівська премія 2015 року
з фізіології і медицини присуджена за успішну боротьбу
з паразитами. Ірландець Вільям
Кемпбелл (William C. Campbell)
і японець Сатосі Омура (Satoshi
Оmura) стали лауреатами за
розробку нового методу лікування захворювань, спричинених круглими хробаками – паразитами, а китаянка Юю Ту
(Youyou Tu) – за внесок у створення терапії проти малярії.
Згідно з формулюванням
Нобелівського комітету, лауреати цього року розробили

методи, які здійснили революцію в лікуванні найнебезпечніших для людини паразитарних захворювань. В. Кемпбелл
і С. Омура створили ліки під
назвою Avermectin, які є ефективним засобом боротьби з онхоцеркозом («річковою сліпотою», яка характеризується
утворенням підшкірних вузлів, ураженням шкіри і очей),
елефантіазом
(«слоновою
хворобою», стійким збільшенням розмірів якої-небудь
частини тіла, що зумовлено
хворобливим
розростання
шкіри та підшкірної клітковини), а також іншими паразитичними захворюваннями.
Препарат було розроблено
на основі біоактивних компонентів, виділених з бактерій,
що живуть у ґрунті. У своєму інтерв’ю професор Омура
зазначив: «Я смиренно приймаю нагороду. Не знаю, чи
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заслуговую я на неї. Я так
багато чого навчився у мікроорганізмів і так від них залежав, що віддав би Нобелівську
премію їм». Також цікаво, що
відкриття було обумовлено
успіхами застосування мікробіології в галузі ветеринарії, де
тривалий час працював Омура.
Юю Ту, експериментуючи
з екстрактами традиційної китайської полинової настоянки,
ще на початку 1980-х розробила
Artemisinin – препарат, який від
20% до 30% скорочує смертність від малярії. 2011 року за
свої розробки Юю Ту отримала премію Ласкера за клінічні
медичні дослідження, водночас
залишаючись єдиним успішним дослідником без членства
в офіційних академіях. Сьогодні
розроблений на основі її досліджень препарат є невід’ємною
частиною терапії в усіх регіонах, де поширена малярія.
Відкриття протипаразитарних препаратів для регіонів,
які потерпають від відповідних
захворювань, можна порівняти з відкриттям антибіотиків.
Загальна ж кількість людей, що
зазнали впливу наслідків малярії і паразитарних захворювань, оцінюється ВООЗ у 300
мільйонів осіб. Протягом багатьох десятиліть це незрівнянно
більша загроза для глобального людства, ніж, наприклад,
лихоманка Ебола, до якої була
прикута увага ЗМІ всього світу
ще недавно.

ХІМІЯ
Нобелівська премія в галузі
хімії присуджена працюючому
у Великобританії шведському
досліднику Томасу Ліндалу
(Tomas Lindahl) і американцям Полу Модрічу (Paul
Modrich) і Азізу Санкару (Aziz
Sancar) за вивчення механізмів репарації ДНК.
У формулюванні Нобелівсь
кого комітету зазначається,
що лауреати розробили «інструментарій, який дозволяє
на молекулярному рівні показати, як клітини ремонтують
ушкоджені ДНК і зберігають
генетичну інформацію».
Репарація – здатність клітини «ремонтувати» ушкоджену
впливом хімічних або фізичних агентів молекулу ДНК,
і відновлювати таким чином
частково втрачену генетичну
інформацію, є найважливішою
для виживання і розвитку живих видів функцією клітин.
Кілька десятиліть тому успіхи в молекулярній біології та
фізичній хімії піддали сумніву впевненість у тому, що
молекула ДНК є стабільною.
З’ясувалося, що вона легко
розпадається під впливом багатьох зовнішніх чинників. Це
ставило під питання наші уявлення не лише про розвиток
життя на планеті, а й про наше
власне виживання в навколишньому світі. Дослідження
Т. Ліндала в галузі швидкості розпаду молекул ДНК
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хто з нас і донині іноді зарозуміло насміхається над
китайцями?
Утім, до певного моменту
так воно і було, однак довгострокова адекватна політика
в галузі освіти та управління наукою стали приносити плоди.
Із 1957 року китайські учені
отримали дев’ять нобелівських
премій, з яких п’ять – у галузі
науки (чотири в галузі фізики
та одна з фізіології і медицини). А досягнення японських
учених ще солідніше: 24 лауреати (з них 21 у галузі науки, дві премії з літератури
й одна премія миру), починаючи із 1949 року.
Таким чином, за 65 років
Японія за кількістю наукових
досягнень світового рівня випередила такі країни з багатовіковими науковими традиціями, як Канада, Австрія, Італія
і навіть Ізраїль. А Китай за 60
років за цим показником намагається позиціонувати себе
на рівні Данії, Норвегії, Іспанії
та Ірландії.
Утім, культурологи не безпідставно зауважують, що
історичні та культурно-цивілізаційні відмінності між японським і китайським суспільством настільки значні, що
найближчим часом нам навряд
чи варто очікувати від китайських учених на досягнення,
порівняно з японськими.
Підготувала
Діана ШЕМБЕЛЬ
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дозволили ще в середині
1970-х виявити молекулярні
механізми, що перешкоджають цьому процесу. У середині
1990-х йому вдалося відтворити процес ферментативної
репарації ДНК у лабораторних умовах.
А. Санкар і П. Модріч досліджували механізми, що
сприяють зниженню кількості похибок у молекулах ДНК
при їх реплікації при діленні
клітин. Зокрема, Санкар досліджував цей механізм на клітинах, ушкоджених ультрафіолетовим випромінюванням.
Подальше вивчення механізмів репарації, можливо, дозволить нам ефективно компенсувати шкідливі впливи на
організм, виправляти мутації,
підійти до проблем лікування багатьох захворювань, що
вважаються тяжковиліковними
або зовсім невиліковними.
У зв’язку з обговоренням
рішень Нобелівського комітету, цікаво зауважити ще один
важливий факт – зросла кількість нобелівських лауреатів
з Китаю і Японії. Ця тенденція суперечить нашому і взагалі традиційному західному
сприйняттю східної культури,
як вторинної, заснованої на
копіюванні чужих досягнень,
скуповуванні патентів та впровадженні західних винаходів.
Чи давно західні учені посміювалися над японцями – «пожирачами патентів», як багато

5

Ботаніка

«

й
и
»
н
е
огіро
ж
а
к
С
к

ПАРОСТОК

и
полюбляєш
огірки?
Т
Зелені, хрумкі, запашні –
без них не обходиться жоден
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обід. Огірки – справжнісінька
індійська ліана, яка на батьківщині оплітає лісові дерева
та паркани в селах. А назва
огірка не індійська, а грецька:
«огорос» означає «незрілий».
На відміну від динь та кавунів,
огірки їдять зеленими.
А ти знаєш, що окрім городніх є ще і дикі огірки, які називають «скаженими». А знаєш чому? Якщо торкнутись
одного з них, він, наче ракета,
зривається з плодоніжки й із
шипінням летить, розкидаючи
насіння. Річ у тім, що у дозрілого огірка тиск всередині
плода сягає до восьми атмосфер. Адже у процесі дозрівання внутрішня частина плода

перетворюється на слиз, яка
за рахунок дії зовнішніх факторів починає бродити і виділяти газ. Тому його буквально
розриває, коли вже час – такий феєрверк із насіння проходить
швидко,
ефектно
і ефективно.
Тварини не люблять «скажених» огірків не тільки тому,
що бояться їх, а й тому, що
вони неїстівні. Їхнє насіння не
схоже на насіння звичайних
городніх огірків, а швидше
нагадує насіння білої акації.
«Скажені» огірки цвітуть
влітку, як бур’ян біля огорожі,
уздовж доріг, на пустирях, берегах морів і на сухих глинистих схилах в Причорномор’ї,
Криму, на Кавказі.
Підготував
Сергій ТИШКОВЕЦЬ

вом збереглися в самому центрі
густонаселеної України. Земля
тут буквально усіяна археологічними пам’ятками ще з часів
палеоліту. Ці місця вже в кінці
ХІХ ст. – на початку ХХ ст. привертали увагу вчених: біологів,
геологів, географів, археологів,
краєзнавців.
Ще майже за століття до
створення заповідника, у 1832
році Ф. Дюбуа де Монпере
звернув увагу на деформованість поширених тут геологічних порід, що дало початок
вивченню відомих тепер у всьому світі Канівських геологічних
дислокацій. У 1875–1876 роках
професор А. Рогович зібрав
унікальний
палеозоологічний
матеріал і звернув увагу на величезні скупчення у ньому викопних решток різних геологічних епох.
На одній із гір заповідника – Княжій – в результаті археологічних розкопок академік
М.Ф. Біляшівський у 1892 році
відкрив залишки літописного
міста Родня – одного з перших міст східних слов’ян. Під
час пізніших розкопок на території нинішнього заповідника
було виявлено поселення скіфів і полян. Важливою передумовою створення заповідника

була також і потреба захисту
Тарасової (Чернечої) гори від
ерозійної руйнації шляхом вилучення із господарської діяльності навколишніх земель.
Канівський природний заповідник – один з найстаріших
заповідників в Україні. Він був
створений у 1923 р. За останні
92 роки площа заповідника та
статус цієї території неодноразово змінювались. З 1951 по
1968 роки ця територія була
навчально-дослідним лісовим
господарством Київського університету. Площа заповідника
на сьогодні становить 2027,0 га.
Його територія включає так
звану нагірну частину – покриті
лісом яри та пагорби на правому березі Дніпра (1415 га), два
заплавних острови Дніпра –
Круглик (92 га) і Шелестів
(394 га) та Зміїні острови (116
га) в Канівському водосховищі.
Навколо території заповідника встановлено охоронну зону
площею 1353 га.
Основними функціями і завданнями заповідника є охорона і збереження у природному
стані типових та унікальних природних комплексів Лісостепу
України, збереження біорізноманіття, моніторинг динаміки
природних процесів. Заповідник
є також навчальною базою
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка,
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нікальність рельєфу, непоУ
вторна краса ландшафтів,
величезне біорізноманіття ди-
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де проходять польову практику студенти біологічного, географічного та історичного факультетів.
Через значну розчленованість рельєфу на території заповідника спостерігається велика
різноманітність мікрокліматичних умов, ґрунтового й рослинного покривів та тваринного світу.
Ще в недалекому минулому Канівські гори були лісовим
краєм. Ковилово-різнотравний
степ займав переважно верхівки
горбів і південні крутосхили. Та
вже на початку ХХ ст. внаслідок людської діяльності лісовий покрив значно зменшився.
Вирубування лісів призвело до
заміни основної породи дуба
грабом. Після знищення лісів
на крутосхилах почалася сильна ґрунтова ерозія. Тому нині
яри займають майже третину
території заповідника. Глибина
деяких із них – Сухий потік,
Маланчин потік, Комашиний
яр – сягає 30–40 м. До території заповідника входять також
відроги Хмілянського яру – одного з найбільших у Європі.
У лісовому покриві домінує
граб з домішкою дуба звичайного, кленів гостролистого
і польового, липи серцелистої,
берези бородавчастої, ясена
звичайного. Грабова діброва заповідника знаходиться на східній межі суцільного поширення
європейських грабових лісів.
Тут відомі і найбільш північні та

східні місця зростання деяких
європейських рідкісних рослин: підсніжника звичайного,
скополії карніолійської, цибулі
ведмежої, ранника весняного.
На затінених північних схилах
та в тальвегах трапляються реліктові рослини, що збереглися
тут з льодовикових часів: багаторядники Брауна та шипуватий, голокучник дубовий, грушанка мала.
Значний науковий інтерес
становлять екосистеми заплавних островів. Саме їх можна
віднести до еталонних. Після
створення на Дніпрі каскаду водосховищ таких островів практично не залишилося.
На Зміїних островах значну
частину території займають вікові дуби й сосни з багатими
підліском і трав’яним покривом. Тут на одній ділянці можна зустріти сон-траву, очерет
і конвалію. Це пов’язано з підтопленням островів водами водосховища – у типові комплекси
інтенсивно вселяються болотні
види. Відбувається перебудова
природної екосистеми.
На території заповідника охороняються 2 лісових, 1 степове
та 2 водних рослинних угруповання, занесені до Зеленої книги України.
У флорі заповідника нараховується 990 видів судинних
рослин, також виявлено 170
видів лишайників, 138 – мохоподібних, а також 1232 види
справжніх грибів. У заповіднику
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зустрічались змієїд і балобан.
На острові Круглик є велика
колонія чаплі сірої – близько
150 гнізд. На прольоті у порівняно великій кількості бувають
на островах велика та мала
білі чаплі.
Велике значення має заповідник і як місце відпочинку
птахів під час прольотів. Восени
в затоках і затопленому лісі на
Круглику можна бачити великі
зграї качок, куликів, мартинів.
Із ссавців звичними мешканцями заповідника є козулі,
кабани, лисиці, зайці, борсуки,
трапляються лосі. На островах
постійно живуть кілька сімей
бобрів, біля води можна побачити сліди видри та норки.
Із земноводних поширені
жаби гостроморда, трав’яна
і ставкова, ропуха сіра, квакша, часничниця. Трапляються
тритони звичайний та гребінчастий. Серед плазунів найчисленнішими є ящірки зелена та
прудка, вуж, рідше трапляються
веретільниця, мідянка, гадюка
звичайна (чорна та плямиста форми).
Загалом на території заповідника
зберігається
26
видів тварин, занесених до
Європейського червоного списку, 83 види, занесені до Червоної
книги України, та 175 видів тварин, що підлягають особливій
охороні згідно з Бернською
конвенцією.
Оскільки м. Канів є значним
туристичним центром (Тарасову
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зростають 5 видів рослин, занесених до Європейського червоного списку, 29 видів, занесених до Червоної книги України,
6 видів з Додатку 1 Бернської
конвенції.
Багатою є також фауна заповідника. В районі Канівських
дислокацій виявлено понад
10 тис. видів безхребетних тварин (всього по Україні їх нараховується 25 тис. видів).
Тільки комах мешкає у заповіднику близько 8000 видів, з яких
36 видів занесено до Червоної
книги України (дибка степова, красотіл пахучий, жуколень, вусач великий дубовий,
джміль моховий, бджола-тесляр звичайний, сколія-гігант,
ктир гігантський, бражник
мертва голова, ведмедиця
Гера, махаон, поліксена). Тут
охороняється понад 300 видів
павукоподібних, 200 видів молюсків, 130 видів ракоподібних,
49 видів багатоніжок, у тому
числі рідкісний вид полідесмус
український.
Серед хребетних тварин
у заповіднику мешкають 233
види птахів, 53 види ссавців,
11 видів земноводних, 8 видів
плазунів, 37 видів риб та 1 вид
круглоротих, у тому числі чимало рідкісних видів. Щороку на
Дніпрі біля заповідних островів
зимує до 14 особин орланабілохвоста, а з 1996 року цей
птах почав гніздитись у заповіднику. Трапляється на прольоті
чорний лелека. Неодноразово
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гору щороку відвідують до
300 тис. туристів), заповідник частково виконує і роль
національного парку. Науковці
розробили кілька екологічних
стежок для організованих екскурсій. Особливою популярністю у відвідувачів користується
музей природи, розташований
на території садиби заповідника в меморіальному будинку
академіка М.Ф. Біляшівського.
Експозиція музею складається
із 7 відділів (археологічного,
палеонтологічного,
лісового, ботанічного, зоологічного, відділу загальної екології,
відділу вшанування пам’яті
першого ректора Київського
університету – професора М. Максимовича) та двох
меморіальних кімнат академіка М.Ф. Біляшівського. Вона
побудована виключно на багатющому місцевому матеріалі, а деякі експонати могли
б стати справжньою окрасою
провідних музеїв світу. Такими
є кам’яні жіночі фігурки епохи палеоліту, кам’яні знаряддя
праці, кераміка трипільської
культури, елементи прикрас
ранньослов’янського періоду.
У відділі палеонтології вражають людську уяву скам’янілі
бивні та зуби мамонта, роги
гігантського оленя, зуби акули лямна тощо. Лісовий відділ
розкриває перед відвідувачами
таємниці життя лісу, а ботанічний, ніби продовжуючи цю
10 тему, оповідає про рідкісні та

лікарські рослини рідного краю,
про ті величезні можливості, які
має природа у відновленні та
підтриманні нашого здоров’я.
У зоологічному відділі одночасно можна милуватися чудовою
колекцією метеликів, опудалами граціозної козулі, плямистого оленя, лося, кабана, суворого і гордого вовка, могутнього
орла-беркута тощо. Експозиція
відділу загальної екології розповідає про історію охорони
природи, заповідної справи,
про ті біди, яких зазнають люди
від варварського ставлення до
природи, порушення її законів.
У відділі вшанування пам’яті
першого ректора Київського
університету можна дізнатися
про його творчу та велику історико-культурну спадщину.
Невід’ємною частиною історії
заповідника є життя і творчість
великого вченого, історика,
археолога, краєзнавця, фундатора Українського історичного музею, академіка Миколи
Федоровича
Біляшівського.
У двох невеликих меморіальних
кімнатах музею представлено
багато оригінальних документів
про життя і творчість ученого.
Канівський заповідник дає
змогу віч-на-віч спілкуватися
з природою, яка живе за своїми
мудрими законами і навчає нас
пізнавати розумом та серцем
красу і добро цього неповторного світу.
Підготував
Микола СВЯТНЕНКО

Екологія

Шість найнебезпечніших
джерел забруднення
навколишнього середовища
в глобальному масштабі в 2015 році
юрих, Швейцарія – Новий серйозним впливом отруйних
Ц
звіт про джерела за- речовин. Шкідливі речовини,
бруднення
навколишньо- що забруднюють навколишнє

середовище, сьогодні зустрічаються в населених областях
в істотно більших кількостях, ніж
коли б то не було раніше. Без
втілення в життя адекватних заходів протидії кількість людей,
що зазнають впливу небезпечних
рівнів забруднення, продовжуватиме безперервно зростати.
Визначення шести найнебезпечніших джерел забруднення довкілля
Згідно з інформацією авторів
звіту про джерела забруднення
навколишнього середовища за
2015 рік при загальному розгляді шкідливих речовин на перший
план у глобальному масштабі
однозначно вийшли шість токсинів. Це свинець, кадмій, хром, 11
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го сере
довища за 2015 рік,
спільно опублікований організацією із захисту навколишнього середовища «Швейцарський
Зелений Хрест» і розташованою в Нью-Йорку організацією
«Pure Earth», раніше Інститут
Блексміта, ідентифікує шість
найнебезпечніших у світі джерел забруднення навколишнього середовища.
95 мільйонів людей знаходяться в небезпеці через токсини
шести найнебезпечніших у світі
джерел забруднення навколишнього середовища. Ще ніколи
в історії людства малозабезпечені люди не входили в частину
населення, на яку поширюється
ризик у зв’язку з надзвичайно
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ртуть, пестициди та радіонукліди.
У порівнянні з іншими шкідливими речовинами ці шість джерел
забруднення довкілля характеризуються не тільки тим, що зустрічаються в багатьох місцях,
але ще й тим, що від них йде
посилена небезпека для більшої
кількості людей. Їхні всеосяжно досліджені і задокументовані характеристики однозначно
вказують на вихідну від них токсичність.
У звіті про джерела забруднення навколишнього середовища за 2015 рік негативний вплив шести шкідливих
речовин і токсичних субстанцій
на здоров’я зазначено в DALY
(«скориговані роки життя
з непрацездатності», англ.
«Disability-Adjusted Life Year»).
Завдяки використанню показ
ника DALY враховуються втрачені внаслідок передчасної смерті роки життя і погіршення якості
життя внаслідок хвороб. Згідно
з зібраними даними близько
14,5 мільйонів DALY в 49 країнах, в яких проводилися дослідження, пов’язані з токсичними
субстанціями. Звіт про джерела забруднення навколишнього
середовища за 2015 рік можна
завантажити з веб-сайту www.
greencross.ch
Шість найнебезпечніших у світі джерел забруднення довкілля
є небезпекою для 95 мільйонів людей:
1. Впливу свинцю піддаються
26 мільйонів людей: 9 мільйонів
12 втрачених років життя.

2. Впливу ртуті піддаються 19
мільйонів людей: 1,5 мільйона
втрачених років життя.
3. Впливу шестивалентного
хрому піддаються 16 мільйонів
людей: 3 мільйона втрачених років життя.
4. Впливу радіонуклідів піддаються 22 мільйони людей*.
5. Впливу пестицидів піддаються 7 мільйонів людей: 1 мільйон втрачених років життя.
6. Впливу кадмію піддаються
5 мільйонів людей: 250 000 втрачених років життя.
*Радіонукліди – це особливо різнорідна група шкідливих
для навколишнього середовища
речовин. Саме тому на сьогодні
ще не можуть бути отримані дані
щодо показника DALY.
Скільки забруднених місць існує в дійсності?
З 2008 року було ідентифіковано більше 3 200 заражених
місць у 49 країнах. У більш ніж
2 300 з цих місць були проведені дослідження для їхньої оцінки
в рамках конкретних країн. В одних тільки цих місцях потенційна
небезпека існує для більш ніж
93 мільйонів людей. «Але ми виходимо з того, що ці 3200 місць
є тільки незначною частиною
дійсної загальної кількості», –
говорить Річард Фаллер, засновник «Pure Earth».
У Гані під керівництвом «Pure
Earth» цього року у восьми адміністративних районах, обраних за принципом випадковості,
були взяті зразки ґрунту. На базі
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дешевих робочої сили та матеріалів майже половина світової промисловості по дубленню
шкіри і шкіряної промисловості
загалом зосереджена в країнах
з низьким і середнім рівнем прибутків. Залежно від шляху впливу хром може ставати свого роду
«спусковим гачком» для пошкодження дихальної та шлунково-кишкової систем. Крім того,
шестивалентний хром є відомим
людським канцерогеном, який
може викликати захворювання
на різні види раку.
Свинець видобувається на гірничорудних підприємствах для
подальшого використання в цілому ряді виробів, у тому числі
в поєднанні з іншими металами
для отримання сплавів. Не тільки під час видобутку та плавки,
а й при переробці використаних
свинцево-кислотних акумуляторів свинець часто потрапляє в навколишнє середовище. Контакт
зі свинцем при вдиханні забрудненого повітря і попаданні забрудненої землі, заражених води
або продуктів харчування в ротову порожнину, а також при попаданні на шкіру може призвести
до безлічі негативних наслідків
для здоров’я. У їхнє число входять неврологічні ушкодження,
зменшення коефіцієнта розумового розвитку, недокрів’я, нервові розлади і цілий ряд інших
захворювань. У дітей висока
концентрація свинцю може призводити до отруєння і в підсумку
13
до летального наслідку.
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результатів аналізу в порівнянні
з рекомендованим граничним
значенням – наприклад, зі встановленим USEPA (Управління
з охорони навколишнього середовища США) рівнем ризиків – в кожному з місць було
визначено основну шкідливу речовину. В рамках проекту були
ідентифіковані сімдесят два заражених місця, в яких отримані
результати перевищують рекомендовані граничні значення. На
базі подальших розрахунків команда прийшла до висновку, що
в Гані існує 1944 місця, які заражені важкими металами (95 %
CI 812–3075). Цей показник
приблизно в дев’ять разів перевищує кількість забруднених місць,
зареєстрованих в базі даних
«Pure Earth» та «Швейцарського
Зеленого Хреста».
Огляд характеристик шести найнебезпечніших для довкілля речовин у всьому світі
в 2015 році
Шестивалентний хром використовується в різних галузях
промисловості. Це, зокрема,
дубильні цехи, зварювання нержавіючої сталі, виробництво
хромату, а також виготовлення
хромових пігментів. У фарбах
жовтого, помаранчевого і червоного кольору найчастіше містяться хромові пігменти. Внаслідок
цього хром можна виявити в дубленій із використанням сульфату хрому шкірі, в кухонному посуді з нержавіючої сталі, а також
в обробленій дихроматом міді
деревині. У зв’язку з наявністю
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Елементарна ртуть найчастіше
потрапляє в навколишнє середовище при видобутку з родовищ
кіноварі, а також з вугільних
електростанцій. Вона використовується в цілому ряді виробничих процесів, наприклад, при
добуванні золота з золотоносної руди, а також у виробництві
термометрів,
стоматологічних
матеріалів та енергозберігаючих
ламп. Контакт з елементарною
ртуттю може призвести до уражень головного мозку, нирок та
імунної системи, а також мати
негативний вплив на ембріональний розвиток. Органічні сполуки
ртуті утворюються, якщо елементарна ртуть з’єднується з вуглецем. У навколишньому середовищі вони найчастіше представлені
як метилртуть, яка, зі свого боку,
є сильним токсином, специфічно
діючим на нервові клітини.
Пестициди – це субстанції
переважно хімічної природи, які
вже протягом тривалого часу
широко використовуються в сільському господарстві для захисту
рослин від шкідників і, як наслідок, для збільшення врожайності. Але істотна кількість пестицидів потрапляє разом з дощовою
водою у водойми і ґрунтові
води, і таким чином впливає на
людей, які проживають поблизу
таких місць. До гострих негативних наслідків впливу цих хімічних засобів на здоров’я в цілому відносяться головні болі,
нудота, запаморочення і судоми.
14 Хронічна схильність до впливу

пестицидів може призводити до
далекосяжних негативних впливів
на здоров’я людей, зокрема, на
нервову систему, репродуктивну
функцію і покривну систему.
У більшості випадків радіонукліди потрапляють у навколишнє
середовище тому, що використовуються в різних промислових
технологіях. Це, наприклад, видобуток урану, утилізація рудникових відходів, виробництво
та випробування ядерної зброї,
виробництво ядерної енергії,
а також розробка і використання радіологічних матеріалів у медичній техніці. Контакт
з радіонуклідами внаслідок вдихання і попадання в ротову порожнину може мати серйозні наслідки для здоров’я. Це нудота,
блювання і головні болі аж до
хронічних захворювань, таких
як стомлюваність, пригніченість,
лихоманка, випадіння волосся,
запаморочення, дезорієнтація,
діарея і низький артеріальний
тиск. Іонізуюче випромінювання
як наслідок впливу радіонуклідів
може викликати пошкодження
клітин людського організму, які
призводять до виникнення онкологічних захворювань.
Істотною зміною у звіті за
джерелами забруднення навколишнього середовища за цей
рік є включення в нього кадмію
як небезпечної в глобальному
масштабі шкідливої речовини.
При розширенні бази даних
«Pure Earth» кадмій регулярно
звертає на себе увагу, особливо

в ЄС з грудня 2011 року в прикрасах, сплавах і ПВХ. Отруєння
кадмієм у результаті вдихання
пилу кадмію і диму з його змістом або в результаті проковтування сполук кадмію веде до
гострих станів запаморочення,
сухості в горлі і нудоти. Через 24
години можуть виникати бронхіт,
бронхопневмонія і гострий набряк легенів.
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в Азії. Кадмій утворюється більш
інтенсивно як побічний продукт
у зв’язку з глобальним збільшенням обсягів гірничорудних
робіт з видобутку цинку, свинцю
і міді, а також при виготовленні
пестицидів і добрив. Навіть мінімальні кількості кадмію можуть
призводити до тяжких наслідків
для здоров’я. Кадмій через його
високу токсичність заборонений
«Pure
Earth»
(раніше
Інститут Блексміта) є міжнародною некомерційною організацією, що займається рішенням небезпечних для життя
екологічних проблем у країнах,
що розвиваються. Вона займається обстеженням і сануванням найбільш забруднених
місць у світі. «Pure Earth» приділяє свою увагу місцям, де існує найбільша загроза здоров’ю,
зокрема здоров’ю жінок і дітей.
Розташована в Нью-Йорку організація співпрацює з урядами,
міжнародним співтовариством,
неурядовими організаціями та
місцевими органами у питаннях
розробки та впровадження інноваційних, недорогих рішень для
порятунку життів. З 1999 року
організація «Pure Earth» реалізувала більше 50 проектів, а нині
займається більш ніж 40 проектами в 20 країнах.
«Швейцарський
Зелений
Хрест» займається усуненням наслідків промислових та військових катастроф і залишкового

екологічного збитку з часів холодної війни. Першочерговим
його завданням є поліпшення
якості життя людей, які постраждали від хімічного, радіоактивного чи іншого забруднення,
а також підтримка постійного
розвитку в сенсі співпраці замість конфронтації.
«Міжнародний
Зелений
Хрест» (GCI), заснований Ми
хайлом Горбачовим, – це незалежна, некомерційна неурядова
організація, яка за допомогою
представлення інтересів на вищому рівні та місцевих проектів робить внесок у вирішення
пов’язаних між собою глобальних завдань, що стоять перед
усім людством, таких як безпека,
боротьба з бідністю та знищенням навколишнього середовища.
GCI (штаб-квартира в Женеві,
Швейцарія) координує розширення мережі національних організацій у більш ніж 30 країнах.
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Про «Pure Earth» і «Швейцарський Зелений Хрест»
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Рослини для темних кімнат

агато хто нарікає, що
Б
ніяк не виходить розвести красиві кімнатні рослини,
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тому що в квартирі для них
не вистачає світла. Але не
варто засмучуватися, так як
і в слабоосвітлених квартирах
можна влаштувати справжню
оранжерею, важливо лише
правильно вибрати рослини
для розведення.
У цій статті розповідається
про деякі кімнатні рослини,
які не вимагають великої кількості світла для свого росту
і цілком добре себе почувають у темних кімнатах.
Незважаючи на свою невибагливість, вони красиві,
ефектні і стануть справжньою
16 окрасою вашого дому.

У темних приміщеннях добре приживеться сциндапсус – ліана з повітряними
коренями і жовтими або білими «бризками» на листі.
Зазвичай сциндапсус вирощують в підвісному кашпо.
Зростає він швидко, а щоб
рослина добре кущувалася,
потрібно прищипувати листя.
Не переносить сциндапсус
протягів, сухого повітря і потрапляння прямих сонячних
променів. Поливати сциндапсус потрібно рясно, а в період спокою – взимку – помірно. Щоб сциндапсус відчував
себе комфортно, частіше обприскуйте рослину, з весни
до осені підгодовуйте раз
на тиждень, а взимку – раз
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світла втратять строкатість.
Освітлення
для
аглаонеми потрібне протягом доби
лише на кілька годин, причому цілком достатньо штучного світла.
При цьому ви повинні знати, що аглаонема любить
тепло, тому важливо забезпечити рослині комфортну
температуру не нижче +18 °C.
Пересаджують аглаонему не
частіше одного разу на три
роки, а розмножують відростками з корінням або повітряними відведеннями. Причому
рослина найкраще себе почуває в тісному горщику.
Влітку аглаонему потрібно
рясно поливати, а взимку полив повинен бути помірним.
Оскільки вона любить вологе
повітря, тому необхідно регулярно обприскувати і обмивати листя. Є у аглаонеми
і свої примхи, які вам важливо врахувати, якщо вирішили
розвести її у себе вдома: ця
рослина не виносить протягів
і тютюнового диму.
Якщо у вас не вистачає
в квартирі сонячного світла,
то сансев’єра, або, як часто
називають – «щучий хвіст»,
саме та рослина, що потрібна. Сансев’єра дуже невибаглива – вона цілком комфортно почувається в затінку
і на сонці, переносить як сухе
повітря, так і протяги.
Полив
сансев’єри
теж
може бути помірним і навіть 17
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на місяць, рідким комплексним добривом, так як при
нестачі поживних речовин
листя дрібнішають, а стебла
оголюються.
У кімнаті з невеликими вікнами на північну сторону
можна виростити розкішну
аспідістру, адже вона не просто любить тінь, а буквально боїться прямих сонячних
променів, які можуть обпалити її товсте, шкірясте листя.
Тому поставте горщик з аспідістрою на відстані від вікна,
навіть якщо у вас квартира
виходить вікнами на сонячну
сторону.
Зростає аспідістра повільно, але при гарному догляді
дає 5–6 нових листків на рік
і регулярно цвіте. Для вирощування аспідістри підходить
помірна і прохолодна температура (0 °С). Але її потрібно
рясно поливати і тільки взимку, в період спокою, такий
полив потрібно обмежувати.
Запам’ятайте, що аспідістра
не любить пересадок, тому
робіть це навесні, і не частіше, ніж раз на п’ять років.
Для слабоосвітлених приміщень підійде і аглаонема
– красива екзотична рослина з підземним стеблом і довгастим строкатим листям.
Зеленолисті аглаонеми взагалі можуть рости в повній
тіні, а ось аглаонеми з жовтими або біло-зеленими листками при повній відсутності
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рідкісним, але потрібно стежити за тим, щоб вода не
потрапила в розетку між
листками. А перезволоження ґрунту для сансев’єр може
бути згубним.
Пересаджувати
рослину потрібно лише у випадку, коли ви хочете замінити
сам горщик. Розмножується
сансев’єра
діленням
кореневища
або
попередньо підв’яленими бічними
пагонами.
Ще одна рослина – аспленіум, прекрасно приживеться
в слабоосвітлених кімнатах.
Папоротева рослина аспленіум має другу назву – «костенець гніздовий». Аспленіуму
для комфортного існування
потрібна тінь і вологе повітря, так що розміщувати
його треба подалі від радіаторів центрального опалення.
Аспленіум любить вологе повітря, тому регулярно обприскуйте рослину і забезпечте
йому рясний полив. Добре
час від часу замінювати полив
зануренням горщика з рослиною в наповнений водою таз.
Воду для поливу аспленіума
слід відстоювати не менше
дванадцяти годин. Не можна
використовувати для поливу
жорстку і хлоровану воду.
При розведенні аспленіума слід пам’ятати, що рослина боїться протягів, а температура в приміщенні, де
18 стоять горщики з квітами, не

повинна опускатися нижче
+15 °С.Пересаджують його
щороку в трохи більшу ємність. При цьому потрібно
врахувати, що ґрунт для посадки аспленіума повинен
бути слабокислим.
У темних кімнатах можна вирощувати і філодендрон, причому найбільш невибагливий
філодендрон
лазячий – він може рости
навіть у несприятливих умовах. Філодендрон може нормально переносити і холод,
але для його комфорту слідкуйте, щоб температура не
опускалася нижче +12 °С.
Філодендрон слід берегти від
прямих сонячних променів,
так що розміщуйте горщик
з рослиною в тіні або півтіні.
Поливають філодендрон
часто і рясно, та тільки взимку полив скорочують до помірного. Так як рослина любить вологе повітря, тому
потрібно часто обприскувати.
Крім того, горщик з філодендроном можна поставити
у вологий торф або вологу гальку.
Пересаджують
філодендрон не частіше, ніж раз на
два роки в горщик більшого діаметру. Розмножують
рослину живцями або повітряними відведеннями, для
вкорінення яких необхідна
підвищена температура.
Підготувала
Олена ЗАРИПОВА

або як створити підвісний квітник?

І нехай про красу Семі
ра
міди, що існувала в VII
столітті, залишилися лише
спогади, а нам з вами не повторити такий шедевр, але
дещо відтворити все ж можемо. Створити невеликий
підвісний квітник ми цілком в змозі! Зацікавленим
тим, як вибрати рослини
для підвісного кашпо і як
доглядати за власним маленьким «садком в повітрі», пропонуємо прочитати
цю статтю.
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Висячі сади Семіраміди,

Почнемо із азів

заповнила весь піддон – тоді
на підвісній «клумбі» буде
підтримуватися потрібний рівень вологості.
Уважно підбирайте рослини. Основна відмінність від
звичайних клумб у підвісного
варіанта в тому, що на традиційні клумби ми дивимося
зверху, а на підвісні кашпо –
знизу або збоку. Це слід враховувати при виборі рослин,
про них ми докладніше пого19
воримо трохи нижче.
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Підвісний квітник – це ідеальне рішення для балконів,
де немає зайвого місця, щоб
поставити вазони. Відмінно
приживеться підвісна «клумба» також і вдома (як у квартирі, так і в приватному будинку), а також на терасі.
При посадці рослин потрібно враховувати деякі особливості.
У підвісних кашпо ґрунт
сохне швидше, ніж на звичайних клумбах, тому важливо
дотримуватися правильного
режиму поливу – тобто поливати квіти набагато частіше.
Краще всього, якщо кашпо
буде з піддоном. Поливаючи
квіти, слідкуйте, щоб вода

Квітникарство

Спочатку зробіть вибір
рослин, а потім підбирайте
горщики і кашпо, адже різні
рослини потребують різних
об’ємів ґрунту.
Ґрунт для кашпо має бути
легким. Звичайну землю з городу краще не використовувати – вона важка і погано
рихлиться. Віддавайте перевагу покупним ґрунтам, до них
входять речовини, що протистоять залежуванню, а склад
рясніє корисними для рослин
компонентами.
Квіти в підвісних кашпо
частіше потребують підгодівлі – оскільки ґрунту не дуже
багато, а поливи потрібно робити частіше, то корисні речовини швидше вимиваються.
Тому якщо вирішили завести
підвісну «клумбочку», враховуйте, що і підгодовувати
свою «семіраміду» комплексними добривами доведеться
частіше.
Поширені рослини для підвісного кашпо:

красуню! Сніжно-білого або
рожевого з кораловим відтінком забарвлення, ця квітка
в своїй карликовій формі досягає 20 сантиметрів у висоту.
Зазвичай садять її в середину
композиції, а по краях доповнюють підвісну «клумбу» ампельними рослинами.

Бегонія

Бегонія – ідеальна рослина для тих будинків і балконів, де сонце буває нечасто.
Для підвісного кашпо найчастіше вибирають ампельну бегонію, тим більше що і відтінків у неї величезна кількість.
Жовті, червоні, білі й навіть
двоколірні, з різною формою
пелюсток, прості або махрові,
з різними по діаметру квітками (3–20 см). З такого розмаїття цілком можливо вибрати саме «свою» бегонію.

Бальзамін

ПАРОСТОК

Бальзамін, навпаки, квітка
більш ніж сонцелюбна. Якщо
її забезпечити належними умоАстільба китайська
вами для «проживання», а таАстільба китайська стане кож щедрим поливанням, то
головною фігурою для будь- вона віддячить красою. Адже
якої композиції – правда, бальзамін – це витончене
іноді доводиться пошукати строкате листя і красиві квіти
належне насіння, оскільки насичених відтінків (пурпурдля підвісного кошика більше ні, фіолетові, білі, помаранпідходять карликові сорти. чеві). Якщо є бажання бачити
Але якщо знайдеться нагода у своєму підвісному кошику
придбати потрібне насіння, що-небудь незвичайне, то пото погляд будь-якого гостя шукайте насіння бальзаміну
20 буде звернений саме на цю з махровим листям.

Інші ідеї для підвісних кашпо

Для висаджування на «підвісних клумбах» в кімнатних
умовах також підійдуть хлорофітум, пеларгонія, каланхое, аспарагус.
У «балконних умовах» або
на веранді добре приживаються: маргаритки, лобелії,
братки, чорнобривці.
А при бажанні в підвісному кашпо можна створити
маленький сад-город, посадивши карликові рослини: перець, квасолю, помідори або
навіть дрібну полуницю; а також трави для чаю: шавлію,
материнку, м’яту або мелісу.
Підготував
Єгор ГРИЦЮК

Квітникарство

Петунія

Петунія – рослина, яка при
належному догляді розростається настільки, що деколи
помітити саме кашпо буває
нелегко. Квітки петунії бувають як одно-, так і двоколірні. Останні, до речі, особливо
часто використовуються з декоративною метою: поєднання насичених відтінків – наприклад, білого і бордового,
рожевого та лососевого, що
робить «підвісні клумби»
яскравими і святковими. Для
кашпо в повітрі потрібно вибирати ампельну петунію із
красивою формою квіток, наприклад – мініатюрні «грамофончики» стануть гідною прикрасою балкона.

ПАРОСТОК

Ахіменес

Ахіменес недаремно називають однією з кращих
ампельних рослин: великі
яскраві квіти, що мають форму «воронки», білого, блакитного, яскраво-рожевого,
червоного кольорів у поєднанні з тонкими довгастими
стеблами, чудово прикрасять
«підвісні клумби». Щоб додати рослині пишноти, варто
садити одночасно не менше
5–6 кореневищ, і звичайно, правильно доглядати їх.
Регулярно поливати, забезпечувати гарне освітлення, а ось
обприскувати ахіменес водою
не радять.
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Розмарин

і його лікувальні властивості
озмарин
звичайний використати близько 50 кілоР
(Rosmarinus officinalis L.) грамів сировини.
є
єдиним
представником
Розмарин можна вирощу-
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роду Розмарин (Rosmarinus).
Середземноморські
країни,
які багаті на сонячне тепло –
це і є батьківщина розмарину. Цей вічнозелений чагарник може виростати до двох
метрів заввишки, листки його
сіро-зеленого кольору, за виглядом нагадують хвойники.
Квіти розмарину дрібні, злегка голубуваті, зібрані в гроновидні суцвіття. Якщо розтерти в руках листя розмарину,
можна відчути характерний
дуже яскравий запах.
Листя і квіти розмарину
містять ефірні масла, в яких
укладені лікувальні властивості рослини. Для отримання одного кілограма ефірної
22 олії розмарину необхідно

вати як у будинку в горщику,
так і в саду, він прикрасить як
клумбу, так і альпійську гірку.
З давніх часів люди знають
про цілющі властивості розмарину. Ще в Стародавній Греції
лікарі виявили і описали їх
у своїх працях. У наш час розмарин як і раніше вважають
однією з найпопулярніших
і відомих лікарських рослин.
Лікувальні властивості розмарину також використовуються в традиційній медицині.
Настій з листя цієї рослини
застосовують при астмі, захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Ним полощуть
горло при запаленні гортані.
Ефірне масло розмарину використовується при порушенні

Лікарські рослини

додати масло в дитячу ванну.
Ефірне розмаринове масло,
якщо його розпорошити по
квартирі, очистить повітря,
знизить кількість хвороботворних організмів. Під час епідемії на грип особливо корисно
скористатися цією порадою.
Розмаринове масло допомагає поліпшити пам’ять, увагу. Також розмарин стимулює
роботу нервової системи, допомагає людям, які частково втратили нюх, мову, зір.
Розмарин покращує кровообіг, допомагає підвищити артеріальний тиск, це засіб при
холодних руках і ногах.
В аромотерапії використовують ефірну олію розмарину,
листя й квіти.
Кухні країн Середземно
мор’я при приготуванні практично всіх страв використовують розмарин. Цю пряність
і в нашій країні стали все
більш часто вживати гурмани.
При додаванні в їжу, розмарин надає відмінний смак, але
в кулінарії цю траву також застосовують як ліки. Розмарин
славиться як ідеальна добавка
до важких м’ясних страв. Так
як ефірне масло, що міститься в ньому, допомагає стимулювати вироблення жовчі
в роботі печінки, покращуючи травлення. Завдяки своїм
властивостям, розмарин допомагає покращити апетит.
Підготувала
Марія ТИЩЕНКО 23
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роботи нервової системи, для
ванн (1–3 краплі), масажу,
інгаляцій.
При застуді і головному
болю рекомендують приймати настій з листя розмарину.
Якщо вдихнути з відкритого
флакона ефірне масло розмарину, то зникне навіть сильний
головний біль. Засоби з розмарином часто використовують при шлунково-кишкових
захворюваннях.
Людям, які хворіють на
шкірні захворювання, та у яких
погано загоюються рани, рекомендовано використовувати
мазі з розмарином.
Настій розмарину також
допомагає
при
нервових
розладах.
Настоянку розмарину з лавандою також використовують
в косметології для зменшення
жирності шкіри обличчя, цим
засобом радять протирати обличчя перед сном. Засоби для
догляду за волоссям, в які додано ефірне масло розмарину,
сприяють зменшенню випадіння волосся і утворення лупи.
Розмарин включений до
складу загальнозміцнювальних ванн для лікування дітей,
які страждають ослабленням зору.
Якщо у дитини є проблеми
з концентрацією уваги, кілька
крапель ефірного масла розмарину в аромалампі допоможуть у вирішенні цього питання. З цією ж метою можна
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Сергій ІВЧЕНКО, доктор біологічних наук

чині коралі
в
а
М

ригадуєте, яким зіллям
П
квітчає
себе
красуня
Мавка з «Лісової пісні» Лесі
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Українки? Звичайно, калиною! Бо лише калинові червоні кетяги здатні гідно відтінити вроду лісової русалки!
В той час, коли починає
жовтіти на деревах донедавна
зелене листя, а на густі, соковиті трави лягають вже холодні осінні роси, на узліссі
чи коло прохолодного непривітного вже струмка можна
натрапити на розлогий кущ
з гілками, обтяженими червоними гронами. Це калина одягла свої самоцвіти і звеселяє
ними осінній ліс. І дарма, що
дібровою никає доволі холод24 ний вітерець, зриває з дерев

багряне листя, ніби натякаючи на недалеку вже зиму. Не
лякає калину ні осіння негода,
ні зима з її холодами. Стоїть
собі, радіє, пишається своїм
вбранням.
Гарна і приваблива калина восени. І не минають її ні
люди, ні птаство, ні звірина.
Після перших приморозків плоди калини починають
втрачати гіркоту, а добре приморожені, вони вже цілком
їстівні й солодкі.
Калина оспівана в багатьох
народних піснях як символ дівочої вроди, вірності, чистоти.
Більше
двохсот
видів
об’єднали ботаніки в калиновому роді. А розселений
він майже по всьому світові,
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лікарських рослин. Тому калина обов’язково була мало
не в кожній родині як цілюще зілля. У коморі завжди
висіли пучечки її пагонів
з ягодами, що використовувалися при лікуванні багатьох захворювань. Недарма
ще й зараз можна почути вислів, що «червона калина від
ста хвороб рятує».
Родить калина майже щороку і завжди рясно. Ягоди
її й зараз з успіхом використовуються в народній медицині. Цілющі властивості має
кора калини та відвар її сушених квіток.
Ягоди калини мають специфічний запах. А надають його ефірна олія та
валер’янова кислота, що
є в ягодах. Калиновий сік містить цукор, таніди, барвники, вітамін С. Ягоди калини
використовують при виготовленні кондитерських виробів
та прохолодних напоїв.
На заході України, крім
калини звичайної, часто зустрічається калина повстяна, або гордовина. Її розлогі кущі густо вкриває цупке
волохате листя. Плоди гордовини чорні, довгасті, ніби
сплющені, дозрівають пізно
восени і теж використовуються для харчування та як
25
лікувальний засіб.
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хіба що в Австралії та в крижаній Антарктиді немає його
представників. Родичку нашої калини звичайної – калину запашну – можна, приміром, зустріти в Японії і на
Філіппінських островах. Інша
калина – канадська – поширена в Північній Америці.
Калина лавролиста росте
в Південній Америці.
У нашій країні налічується вісім видів дикоростучих
калин. Звичайна калина росте великим розлогим кущем
і полюбляє місце з добре
зволоженим ґрунтом, біля
річок та водойм.
Здавна калину люблять
і вирощують по всій Україні.
Досить часто її можна зустріти як декоративну рослину
в садах і парках, особливо
приваблива її форма з кулястими, мов сніжки, суцвіттями. Садівники називають її
«бульденеж» (снігова куля).
Оригінальні види з золотавожовтим забарвленням плодів, з біляво-пістрявим листям, з компактною, густою,
приземкуватою кроною.
З давніх-давен вирощують
калину в селах. Існував навіть гарний звичай: кожної
весни та осені садити калину біля криниць, річок, на
узліссях, на схилах ярів та
балок. Вона, як і волоський
горіх, горобина, липа, чорна
смородина, здавна вважалася однією з найцінніших

Легенди рідного краю

Легенда про калину
уло це давно. Один
Б
мандрівник
подорожував
Карпатами.
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Довго йшов під палючим сонцем. Йшовйшов, але ніде не міг
знайти вкриття, де міг
би хоч на декілька годин відпочити, бо не
було жодного деревця.
Знесилившись, він ліг
собі на горбочку і заснув. Враз йому приснився чудовий сон.
Над ним схилилась
дуже красива дівчина.
– Як тебе звати,
мила дівчино?
– Моє ім’я Калина.
– Як
ти
знайшла мене?
– Я побачила, що
ти дуже втомився. Мені
стало шкода тебе і я вирішила над тобою зробити захисток від сонця. Відпочивай
собі спокійно.
Відпочивши, хлопець встав
і побачив над собою деревце – калину. Це деревце допомогло йому, бо захистило
від палючого сонця.
Вставши, мандрівник зайшов у село. В селян він почав
питатися, чи не знають вони
дівчину на ім’я Калина. Селяни
показали йому хатинку, в якій
жила самісінька дівчина. Вона
26 була сиротою. Побачивши її,

він відразу зрозумів, що ця
красива дівчина є його суд
женою. Тільки така дівчина
могла допомогти одинокому
мандрівнику пережити спеку.
Поговоривши з нею, він вирішив назавжди поєднати свою
долю з нею.
З того часу до калини приходять дівчата і тихо розмовляють з нею про свою долю,
про те, як з ними поводяться хлопці.
Підготувала Кароліна
БОБОНИЧ

аж до зони Полярного кола.
А найперші відомості про
аґрус відносяться до 13 століття. Одним із перших вчених, які займалися селекцією
аґрусу, був В.В. Мічурін. Він
вивів новий сорт, схрестивши
стійкий американський із місцевим, внаслідок чого було
отримано знаменитий Чорний
негус.

Догляд за аґрусом

Аґрус любить розсипчастий, дуже пухкий ґрунт, без
присутності бур’янів. І краще,
щоб під кущем нічого не росло. Він потребує регулярного

проріджування гілок, оскільки
загущення впливає на якість
і розмір ягід.
Поливати потрібно нечасто,
але щедро. Якщо осінь стоїть
суха, то добре буде сприйнятий рослиною рясний передзимовий полив.
Раз на два-три роки, в осінній період, під кожен аґрусовий кущ слід вносити органічні
добрива, підгодовувати також
потрібно і аміачною селітрою.
В суху пору року аґрусу
потрібне дощування: листя
омиваються і фотосинтез йде
швидше. Робити це бажано
рано-вранці і увечері, коли
спаде спека.
Перезволожений
ґрунт
культура переносить дуже 27
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атьківщиною
аґрусу
Б
є Канада. У дикорослому
вигляді його можна зустріти

Садівництво

Агротехніка вирощування аґрусу
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погано. Під аґрус відводять
помірно зволожені ділянки,
з хорошою повітропроникністю. Якщо земля перезволожена, то кущі розвиваються слабо, покриваючись при цьому
лишайниками. На заболочених і низьких місцях рослини
хворіють, погано ростуть, можуть навіть загинути. Ґрунтові
води не повинні стояти ближче півтора метра від поверхні землі.
Надлишок вологи в поєднанні з добривами може призвести до того, що ріст рослин затягнеться, тканини не
визріють, а це, зі свого боку,
негативно позначиться на зимостійкості аґрусу.
Від
чергування
відлиг
з низькими (до - 25 °С)
температурами в кінці зими

рослини пригнічуються. Якщо
коренева система не пошкоджена, то кущі швидко відновлюють надземну частину.
Аґрус чудово розвивається
і плодоносить при температурі, що не перевищує +20 °С.
Рослини негативно реагують
на високі температури повітря
в літній період.

Ґрунтові умови для вирощування

Аґрус вимагає наявності
родючого ґрунту і добре відгукується на високу культуру
землеробства. Добре росте
на дерново-підзолистих ґрунтах з родючим шаром 30–40
сантиметрів. Рослини можуть
переносити слабокислі ґрунти. Підґрунтя також має велике значення. Воно має пропускати воду, але в той же

Шкідники і хвороби

Аґрусова вогнівка – мешкає в нечорноземній зоні, виїдає ягоду із середини.
Аґрусовий пильщик –
зелена гусінь, яка з’їдає
все листя.
Антракноз – грибне захворювання, в результаті хвороби кущ втрачає до 90 %
листя, що призводить до зниження зимостійкості і врожайності рослин.
Септоріоз – біла плямистість листя, завдає шкоди не
тільки аґрусу, але і смородині.
Борошниста роса – одне
з найнебезпечніших грибкових захворювань, вражає
не тільки аґрус, але знову
ж і смородину.

Садівництво

Боротьба зі шкідниками

Ранньою весною, до моменту розпускання бруньок,
кущі потрібно обробити бордоською рідиною.
Все заражене антракнозом
листя збирають і спалюють.
Не можна допускати засмічення ділянки бур’янами, особливо пирієм.
Ранньою весною, а краще
пізно восени, потрібно насипати під кущ шар перегною,
на зиму шкідники йдуть глибоко під землю, а навесні їм
не вистачає сил, щоб вибратися назовні.
Якщо буде дотримана вищезазначена агротехніка вирощування аґрусу, то кущі неодмінно обдарують смачними
і соковитими ягодами.
Підготувала
Марина ГОНЧАРЕНКО 29
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час її потрібно затримувати, тому найкращим
підґрунтям є суглинок.
Як підґрунтя непридатний пісок, який не
утримує вологи, і глина, яка затримує надлишок вологи.
Головною ознакою,
що визначає врожайність сорту, є кліматичні
умови, родючість ґрунту, вік рослин, особливості догляду за ними.
Тривала посуха погано
позначається на середній вазі ягід, призводить
до їх осипання, тим самим знижується врожайність
майбутнього року.

Мікологія

Вся правда про гриби:

створили життя і навчилися зомбувати
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Екс-рослини:
створили життя
Скажемо відверто: гриби
стали грибами трохи більше 50
мільйонів років тому. До цього вони були рослинами. І хоча
Еліас Фріс і Карл Лінней почали в цьому сумніватися ще
в XIX столітті, довести вони
нічого не змогли. Втім, і зараз
вчені не знають, хто ж вони, ці
дивні істоти, і розташовують їх
десь між рослинами і тваринами. Так, частина грибів сидить
на місці. Але добувати їжу зі
світла, як рослини, вони не можуть. Зате відмінно під’їдають
те, що рослини і тварини виробляють, так що їхня біохімія
схожа на нашу.
Гриби всюди. Усередині нас
(в мозку, крові, кишечнику),
в нашій їжі. Світ кишить грибами різних видів і модифікацій. За сучасними оцінками,
на Землі існує від 100 тис. до
1,5 млн видів грибів. Частина
пішла в «грибоподібні організми», частина ще кудись, причому самі мікологи поки до
кінця не знають, куди саме,
а значить, можуть з’явитися
нові розумні слова, які нам
з вами, втім, ні до чого.
Гриби разом з водоростями
створили життя на Землі. Вони
ж її і переварюють після смер30 ті разом з бактеріями. Їхні

грибниці створюють гігантські
мережі, об’єднуючи практично весь родючий шар в єдине
ціле. Так що коли вам кажуть,
що планета – це єдиний живий
організм, десь так воно і є.
Міцелій:
малює карти транспорту
Грибниця, яку вчені називають міцелієм, вміє планувати
наперед, збирати інформацію,
розуміє, де вона знаходиться,
і навіть передає все це своїм
нащадкам. Довели це в 2008
році в Університеті Хоккайдо.
Зробив це професор Тосіюкі
Накагакі, який одного разу
прокинувся і вирішив, що мишей у лабіринті йому достатньо, пора б видресирувати
щось більш екзотичне.
Накагакі взяв грибницю цвілевих грибів і посадив ЕЕО
в лабіринт. На інший кінець
прилаштував шматочок цукру.
І став чекати, поки еволюція
зробить свою справу, гриб
мутує, відростить ноги і побіжить його гризти. Замість цього, втім, сталося щось більш
дивне: міцелій почав рости.
Причому відразу в потрібному
напрямку. І на «дорогу» пішло
всього кілька годин.
Професор вирішив повторити експеримент. Взяв вже
«досвідчений» міцелій і поклав

Мікологія

Бонуси:
алкоголь і ліки
До речі, про мухомори та
інші гриби. По суті, це плодове тіло. Як яблуко у яблуні,
груша у груші і папая у папаї.
Тільки, на відміну від даремного яблука, воно ще володіє
безліччю функцій. Рухається,
передбачає погоду, приманює
комах – всі функції грибів
поки не визначені.
Звичайно, навіть у XXI столітті ми не знаємо, як використовувати всі-всі грибні бонуси
за призначенням. Наприклад,
до рівня лишайників (симбіоз
водоростей з грибами) людству ще рости і рости (хоча
які перспективи – фантазія
малює цілі грибні будинки,
вирощені під землею). Як і до
«мікоризи» – союзу гриба
і дерева (перші отримують
продукти
фотосинтезу,
другі – вологу і дефіцитні
мікроелементи).
Зате ми відмінно зійшлися
з дріжджовими і пліснявими
представниками. Адже саме
дріжджі відповідальні за веселощі (вино), їжу (хліб)
і похмільний порятунок (кефір
або квас). Причому вже багато-багато тисячоліть і нічого
не просять натомість. А цвілеві гриби реально рятують життя – адже саме з них роблять
всі антибіотики (борються
з бактеріями) і мікотоксини
(рятують від грибкових захворювань). І найсмішніше, 31

ПАРОСТОК

його в точно такий же лабіринт з цукром. І швидко побіг
по корвалол (або його японським аналогом), бо гриб відразу помчав вперед, не звертаючи уваги на умовності. На
місце він прибув через годину,
але... його випередив інший
шматок міцелію: він вирішив
взагалі не заморочуватися
на лабіринті, видерся на стелю і проповз над лабіринтом
прямо до омріяного цукру. Це
була перемога! Адже миші,
щури, хом’яки... Та що там,
навіть люди виявилися нездатні запам’ятати лабіринт такої
складності з першого разу.
Але істинним проривом стала «схема залізничного сполучення Японії». Професор
розклав по карті шматки цукру в районі великих міст і відправив міцелій в дорогу. Той
кинувся в бій і вже незабаром
створив план маршрутів, який
за економічністю та ефективністю перевершив сучасну дорожню схему.
Вчені довго думали, як
же так виходить. І в підсумку створили теорію: грибниця – це аналог людського
мозку, який проводить прості
сигнали по мільйонах клітин.
А значить, володіє якимсь розумом. Якщо на цьому місці
у вас включилася паніка, вимикайте: якби гриби вирішили
помститися за кожен збитий
ногою мухомор, вони б уже це
зробили.

Мікологія
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що ми їх... навіть не відкривали. Спочатку гриби все робили самі – змушували бродити
сік і випадково падали в чашки Петрі.
Не відьмацькі кола
Напевно, всі чули легенди про відьомські кола, де
танцюють мавки і збирається
нечисть. Знайте: ніякої містики в цьому немає. Просто
грибниця росте від центру
з однаковою швидкістю,
утворюючи коло. Потім центральна частина відмирає,
а крайня – плодоносить. Так
що відьмині кільця – це просто нормальний ріст грибів,
яким ми зазвичай заважаємо. Розумієте тепер, чому
вони з поганок? Тому що їх
ніхто не їсть.
Ніч живих мурах
Уявіть собі, що ви – простий мураха. У міру великий,
в міру сильний, за плечима –
цілий мурашник таких же, як
і ви, звичайних роботяг. Ви
займаєтеся своїми мурашиними справами: ганяєте по тропічному лісі, тягаєте в будинок
їжу, час від часу зупиняючись
і вдихаючи задушливе повітря.
Навколо безліч смакоти і весело. Не життя – казка. Але
в якийсь момент ви відчуваєте,
що щось не так. Ніби хтось інший вліз у вашу мурашину голову, змусив кинути все, піти
з дому, залізти на 30-сантиметрову висоту і чекати, поки
32 з голови не виросте гриб.

Страшно, правда? Адже це
не фантастика про зомбі, а сувора реальність знайомства
з Кордицепсом однобоким.
Гриби-кордицепси у світі
поширені широко (зазвичай
живуть там, де мешкають їхні господарі-комахи),
але найбільше їх в тропіках.
Паразитують вони на метеликах, мухах і мурашках. Спори
потрапляють на комаху, інтегруються в тіло – і все, прощавай свобода.
Учені називають це «адаптивною маніпуляцією паразита». Кордицепс однобокий,
найвідоміший
представник
свого сімейства, вибирає як
жертв саме мурах-деревоточців, змушуючи їх залишати колонію і робити те, що
вигідно грибу: шукати місце,
зручне для росту і поширення спор. Тобто вище. Мало
того: саме тіло мурашки стає
захисним футляром для кордицепса, який виростає в два
рази більше за носія. А наостанок – шокуюча подробиця: так гриби розважаються
вже 48 мільйонів років. Про
що говорить скам’янілість,
знайдена на території кар’єра
Мессель.
Хвилюватися не варто:
вважається, що люди дуже
складні, щоб піддатися маніпуляціям якихось там грибів.
Підготував
Олексій ГЕРАЩЕНКО

Дегу – мешканці куточка живої природи
(Octodontidae).
Водяться
звірята в Південній Америці,
в Перуанських і Чилійських
Андах, іноді зустрічаються на
висоті 1,5 кілометрів. Дикий
дегу – активна тварина, яка
живе групами з 5–10 особин,
хоча іноді зустрічаються колонії до сотні звірків. Ці тварини активні протягом усього
дня, але особливо рано-вранці та пізно ввечері. Вони живуть у своєрідних грядках, що
складаються з цілої системи
нір. Кожен самець споруджує
валик біля входу в нору; розмір валика показує статус
його власника. Соціальні відносини цих звіряток складні й цікаві: чого варта тільки

церемонія купання в піску,
якими не може манкірувати
жоден член родини! Як майже всі гризуни, що живуть
колоніями, дегу аж ніяк не
мовчуни – звірята використовують для спілкування велику
кількість різноманітних сигналів – від тихої ніжної трелі до
дуже гучного крику, що попереджає про небезпеку або
намір побитися.
У живому куточку дегу краще утримувати в клітці, а не
в акваріумі – звірята люблять
дертися по стінках. Оскільки
вони дуже активні, тварини
потребують просторе приміщення з поличками і жердинками – дегу подібно птахам
обожнюють сидіти на них.
Особливо приваблює їх натягнутий поперек клітки канат. 33
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егу (octodon degus) відД
носиться до ряду гризунів, родини Восьмизубові
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На дно клітки насипають шар
тирси. Необхідно регулярно
міняти підстилку. Непогано
б поставити колесо, таке ж,
як для шиншил, але якщо тваринок регулярно випускають
з клітки, воно необов'язкове.
Для догляду за хутром дегу
необхідно купатися в дрібному піску або пилу.
Дегу – звірята товариські й потребують компаньйона. Якщо ви утримуєте одну
тварину, таким компаньйоном
неодмінно станете самі. Пара
дегу також легко приручається, але людині вони приділяють менше уваги. Дегу рідко
кусається, але, маючи гострі
кігті, може досить сильно дряпатися. Дегу не можна хапати
за хвіст, особливо молодих
тварин – їх легко позбавити
кінчика хвостика – пензлика,
який може відірватися разом
зі шкіркою. Ця особливість,
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як і у ящірок, служить дегу
захистом від хижаків.
У природі дегу поїдають цибулини і бульби рослин, пагони і кору чагарників. В умовах
куточка живої природи дуже
складно скопіювати цю дієту.
Додаткові калорії швидко ведуть до ожиріння. Звірятка
не здатні засвоювати цукор,
навіть з плодів – при його
надлишку вони можуть стати
діабетчиками. Вихід досить
простий – дегу відмінно засвоюють спеціалізовані корми
для шиншил і морських свинок. Ну а як ласощі шматочок
бісквіта або пара родзинок не
заподіють вашим вихованцям
шкоди. Дегу не можна давати
корм, що містить велику кількість жирів – горіхи, насіння
соняшнику і гарбуза – у звірків можуть бути проблеми
з печінкою. Дегу багато п'ють,
води повинно бути завжди
вдосталь.
Дегу – незвичайні гризуни, це дуже мирні тварини. Дорослі, незнайомі один
з одним звірята зближуються
швидко – тому підбір пари зазвичай неважкий. Крім того,
і самець, і самка – турботливі
батьки, старанно доглядають
за малюками. Правда, останніх у віці 6–7 місяців краще
відсадити від осіб протилежної статі – у цьому віці дегу
стають статевозрілими.
Підготувала
Валентина ЖЕСТЕРЬОВА
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Червона панда – чудернацьке звірятко
пандових. Інша назва – мала
панда. У Китаї через забарвлення і подібність за розмірами із лисицею червону панду
ще називають hunho – «вогняна лисиця» (англ. Firefox).
Малу панду спочатку відносили то до єнотових, то до
ведмежих, то виділяли в окреме сімейство. Однак генетичні дослідження показали, що
мала панда створює власне
сімейство малопандових, яке
разом з родинами єнотових,

скунсових і куниць утворюють
надродину куницеподібних.
Ареал малої панди обмежений провінціями Юньнань
і Сичуань у Китаї, північчю
Бірми, Бутаном, Непалом
і північним сходом Індії. На
захід від Непалу вона не зустрічається. Живе в гірських
бамбукових лісах на висоті
2000–4000 м над рівнем моря
в умовах помірного клімату.
Предки нинішніх панд були
набагато поширеніші; їхні
останки знаходять і в Східній
Європі, і в Північній Америці.
Однак ці тварини, очевидно, 35
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ервона панда (лат. Ailurus
Ч
fulgens – вогняна кішка) – тварина сімейства мало-
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були пристосовані до певного
типу клімату, зі зміною якого
різко скоротився і їхній ареал.
Мала панда веде переважно нічний (точніше сутінковий) спосіб життя, вдень спить
у дуплі, згорнувшись і накривши голову хвостиком. У разі
небезпеки також залазить на
дерева. По землі панди рухаються повільно і мляво, зате
відмінно лазять по деревах,
хоча годуються переважно
на землі.
Хоча мала панда належить
до роду хижих, 95% її раціону – це молоде листя і пагони
бамбука. Решта 5% – плоди,
ягоди, гриби, пташині яйця
і навіть дрібні гризуни.
Мала панда досить перебірлива в харчуванні. На від36 міну від великої панди, яку

ще називають «бамбуковим
ведмедем» і яка їсть практично всі частини бамбука, мала
панда вишукує ніжніші пагони.
На споживання їжі мала панда
витрачає по 13 годин на добу.
У спокійному стані малі
панди видають короткі звуки,
що нагадують пташине щебетання. Мала панда доволі миролюбна і легко приживається в неволі.
Хоча ареал малої панди
займає дуже велику територію і природних ворогів у неї
небагато, цей вид включений у списки Міжнародної
Червоної книги зі статусом
«піддаються
небезпеці»,
оскільки щільність звірків
у природі дуже невисока.
Підготувала
Інна КОТЛЯРЕНКО

а протилежному березі,
Н
засипаному галькою, йшли
три ведмеді. Один з них –

велика ведмедиця – в цей
момент переходив убрід нешироку, але сильну річку, що
впадає в Іман.
Шльопаючи на мілкій воді
широкими лапами, ведмедиця
дійшла до середини річки, а потім раптом занурилася у воду
і вийшла на протилежний берег. За ведмедицею перейшов
річку і другий, невеликий, мабуть, однорічний ведмідь. На
правому березі річки залишилося мале ведмежа. Воно також спробувало побрести по
воді, але, дійшовши до глибокого місця і не насмілюючись
іти далі, спинилося і жалібно
заревло. У цю ж мить сталася,
мабуть, звичайна для цих четвероногих сімейна сцена.
Ведмедиця блискавично опинилася біля
середнього
ведмедя
і передньою лапою дала
йому такого ляща, що
той полетів на обмілину.
Перекинувшись і схопившись обома лапами
за ліве вухо, він заревів
диким голосом. Потім,
тримаючись лапою за
вдарене місце, він стрімголов кинувся через річку, схопив маленького

братика за шиворот і, все ще
муркаючи крізь зуби, перетяг
його через глибоке місце. Уся
сім’я зникла в хащі.
Сімейне життя цих тварин
складніше, ніж ми звичайно
уявляємо. Вже дорослий ведмідь ще довго залишається
з матір’ю. А коли в наступному році ведмедиця народжує
знову ведмежа, однорічний
підліток, так званий пестун,
повинен няньчити молодшого
братика чи сестричку.
Як бачите, порушення цих
звіриних правил або недбале виконання обов’язків іноді
дорого обходиться легковажному пестуну.
Сидячи в таборі і спостерігаючи за ведмежою сім’єю,
я сміявся від усього серця.

Зоологічні етюди

Легковажний пестун
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День домашнього улюбленця

орічно 30 листопада
Щ
в багатьох країнах відзначається Всесвітній день
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домашніх тварин (World Day
Pets). Ідея про заснування
цього свята була озвучена на
Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що проходив у Флоренції
(Італія) в 1931 році. Тоді
різні екологічні організації
та природоохоронні товариства заявили про готовність
організовувати різноманітні
масові заходи, спрямовані на
виховання у людей почуття
відповідальності за все живе
на планеті, у тому числі і за
домашніх тварин. З тих пір
свято проводиться щорічно
і присвячується всім одомашненим людиною тваринам,
щоб ще раз нагадати всьому
людству про відповідальність
за «братів наших менших».
Не дивно, що девізом цього
Дня стали слова Маленького
принца з твору Антуана де
Сент-Екзюпері: «Ти назавжди
у відповіді за тих, кого приручив», які звернені до всіх нас.
Заходи, присвячені Дню,
дуже різноманітні і в кожній
країні проходять по-своєму.
Десь проводяться пікети на
захист тварин від жорстокого
поводження, десь флешмоби
на підтримку створення при38 тулку або клінік для тварин,

десь виставки кішок і собак
тощо. А хтось у цей день дозволяє своїм домашнім вихованцям робити все, що було
заборонено раніше (рвати
шпалери, гризти меблі та
капці, лазити по шторах,
їсти зі столу...), або купує
своєму улюбленцю величезну
кількість смаколиків, а хтось
просто приділяє максимум
уваги своєму пернатому, рибкам або чотириногому другові. До речі, серед акцій останніх років, яка набуває все
більшого поширення по всьому світу, – акція «Дзвіночок»,
коли в зоопарках будь-якого
міста чи країни протягом однієї хвилини діти дзвенять
у дзвіночки, привертаючи тим
самим увагу всіх до проблем
захисту тварин. Свято присвячується всім одомашненим
людиною тваринам, щоб ще
раз нагадати всьому людству
про відповідальність за «братів наших менших».
Але, як би ми не відзначали цей день, головна мета
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переглянути
цікаві
фотосюжети, які були викладені
в Інтернет людьми з різних
країн світу (див. кольорову
вкладку).
Восьмирічній Маттео Вальч
(Matteo Walch) чотири роки
тому виявив альпійських бабаків і почав спостерігати за
ними. Зараз він став мало не
членом їхньої сім’ї, бабаки не
бояться його і підпускають на
близьку відстань.
Щороку в перебігу двох
тижнів батьки Маттео і він сам
приїжджають в колонію бабаків у Groslocker (Австрійські
Альпи), щоб поспостерігати
за тваринами.
Він по-справжньому любить
бабаків, – розповів в своєму
інтерв’ю для преси батько
хлопчика. – Їхня дружба триває вже більше чотирьох років. Таке відчуття, що бабаки
розуміють, що він налаштований до них доброзичливо і не
заподіє їм поганого. Так дивно спостерігати цей зв’язок
між тваринами і людиною.
Бабаки досить великі тварини, які досягають у довжину до 50 см і важать до 8 кг.
Коли восьмирічний хлопчик
сидить серед них, то здається
не набагато більшим за них.
Коли Маттео приходить
до бабаків, вони збираються навколо нього, дозволяють себе гладити та годувати і навіть пробують гратись
з ним. Цікаво, що при появі 39
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проведення всіх акцій і заходів – актуалізація уваги широкої громадськості (і насамперед – молодого покоління)
до проблем домашніх тварин
(у тому числі бездомних);
виховання дбайливого ставлення до них (і взагалі, до
живої природи), відповідальності за їх зміст і розуміння
того, що вони – «брати наші
менші», а не об’єкт розваги.
Як відзначають власники домашніх тварин, знайти підхід
до будь-якого домашнього вихованця легко – треба просто
любити його, і він відповість
взаємністю. В Україні День
домашніх тварин відзначається з 2000 року за ініціативою
Міжнародного фонду захисту
тварин, хоча, на жаль, поки
не затверджений офіційно. Не
дивлячись на це, у нас кішок,
собак, кроликів, папуг і іншу
живність люблять, і щорічно
в День домашніх тварин силами громадських, екологічних,
освітніх організацій і структур
проводиться безліч заходів –
круглі столи та семінари на
тему турботи про домашніх
тварин; виставки кішок, собак та інших домашніх вихованців, конкурси та вікторини,
присвячені їм; акції зі збору
коштів та кормів для тварин,
що мешкають у притулках.
І сьогодні ми також закликаємо усіх приєднатися до цього
доброго і важливого свята...
Пропонуємо
вам
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інших людей – вони відразу
ж тікають.
Ці фотографії вдалося
зробити 46-річній Міхаелі,
шкільному вчителеві Маттео
з Інсбрука. Жінка дуже рада,
що їй вдалося зняти унікальний момент спілкування людини з тваринами в природному
середовищі існування.
Без чого не може жити
людина, щоб відчувати себе
справді щасливою? Звичайно,
це близькі, вірні друзі, дім
і сім’я. Родина – це ті, хто
піклуються і переживають за
тебе, уболівають і співчувають.
Але іноді трапляється так,
що людина залишається самотньою. І щоб уникнути самотності, люди заводять тварин. Це прекрасні істоти, які
дарують радість спілкування,
відчуття, що ти не один, що
ти комусь потрібний. Не встигаєш переступити поріг, а до
тебе кидається твій улюбленець. Він з нетерпінням чекав
на твоє повернення. А тепер
вимагає, щоб і йому приділили увагу. Хто б то не був,
ця істота прекрасно знає, що
є повноправним членом твоєї родини, де його люблять
і ніколи не образять, а головне – не зрадять, бо він довірився тобі і не має нікого
ближчого за тебе.
Кожна тварина має свій характер, свої особливості поведінки, уподобання. Беручи
40 в дім будь-яку живу істоту, ми

беремо на себе велику відповідальність. Бо всі тварини
беззахисні перед людиною,
а ми дуже часто зловживаємо цим. Люди забувають,
що тварини – їхні найближчі друзі, які не мають звички зраджувати. Буває навпаки – люди зраджують своїх
домашніх тварин: зневажають їх, викидають на вулицю,
віддають іншим, не думаючи
про те, що серце цієї істоти вже навіки віддано своїм
господарям. Взявши додому маленьке цуценятко, людина милується ним та його
пустощами, але тільки-но це
цуценятко виростає у велику
собаку, то починає набридати
господареві – і опиняється на
вулиці. І цей господар не хоче
знати, що його підопічний уже
встиг прив’язатися до нього
і що він непристосований до
життя на вулиці. Люди не відчувають відповідальності за
свої вчинки.
Тварини теж мають значний
вплив на життя людини, бо
для неї, особливо для дітей,
дуже важливо про когось піклуватися, виявляти свою любов. Саме спілкування з ними
допоможе вирости доброю,
чуйною, відповідальною людиною, небайдужою до інших. Головне – це пам’ятати,
що ми відповідальні за тих,
кого приручили.
Підготувала
Ксенія ІВАНОВА

Бабусині казки

Наталія ГУРІН-САМБОРСЬКА

Мале, веселе, темнооке мишеня
Уранці з ліжка швидко встало.
Бо вже до нього з самого рання
У нірку сонце ясне завітало.
Всю мишеняткову хатинку
Яскравим світлом освітило
І за якусь таку хвилинку
Його маленького й збудило.
По всій кімнатці застрибали
Жовтогарячі сонячні зайці.
І мишеня відразу всіх впізнало:
Це були діти Сонця – промінці.
Вони йому всі весело всміхались,
По вушках, хвостику і носику літали,
Один за другим бігали, ганялись
Та пісеньки про день ясний співали.
А потім стали з ліжка підіймати,
Бо час було вставати й умиватись,
Вдягнутися, у нірці все прибрати,
Поїсти і до школи вже збиратись.
Тож мишенятко швидко встало,
У тумбу постіль всю прибрало,

ПАРОСТОК

Казка про щире серце і добру душу

41

Бабусині казки
ПАРОСТОК
42

Умилося, вдягнулося й поснідало,
Затим до школи на автобусі поїхало.
Лише записку на своїм столі лишило
Таким любимим і ріднесеньким батькам,
Що він уміє все робити, як навчили,
Уже дорослий і справлятись буде САМ.
Та мама з татом дуже здивувались,
Коли з роботи повернулися додому.
Вони у ліжку мишеняти не застали,
Тож не у захваті обоє були цьому.
Трішки подумали і вирішили вдвох
Його зі школи лісової дочекатись
Та пояснити, що живуть вони утрьох:
Повинні всі один за одним піклуватись
І не примушувати інших хвилюватись.
А сіре мишенятко у цей час...
Забігло в школу, потім в клас,
Побіля білочки і місце зайняло,
Відкрило ранець, самописку узяло.
Виклало книжку, гумку, олівець
І зошит із домашнім завданням,
Щоб перевірив його вчитель Горобець
Та розписав усе по числах і по днях.
Як тільки-но дзвіночок продзвенів,
Звірята швидко повсідалися за парти.
Ніхто уроки пропускати не хотів
Та і робити це було зовсім не варто.
Адже у школі тих наук навчали,
Що завжди пригодяться у житті.
Усі звірята дуже добре знали,
Як тяжко буде жити в майбутті.
Тому сиділи всі тихенько, не крутились,
Коли учитель їм про щось розповідав.
Всіма знаннями, що одержали, гордились
Та ще й удома кожен завше щось читав.
Свого учителя звірята поважали
За всі знання, котрі їм віддавав,
Порадам вірили і дуже шанували,
Уважно слухали усе, що він казав.
– Сьогодні, мої любі діти, розповім
Одну історію про їжачка малого,

Бабусині казки
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Який завжди допомагав навколо всім,
Хто б не звертався із проханнями до нього.
Бабусь усіх через дорогу переводив,
А дідусям нести сумки допомагав.
Таким, як сам, ніколи він не шкодив,
Менших ж від себе завжди захищав.
Його у лісі всі любили й поважали
За добрі справи, ввічливість й люб’язність,
Бо завжди в нашім лісі всіх лякали
Зла непривітність, хамство і розв’язність.
А саме найстрашніше – це байдужість:
Коли сліпий ти і глухий до чужих бід.
В такі хвилини серце з розумом не дружать –
Тож піддаватись почуттю цьому не слід.
Та їжачок до чужих бід не був байдужим.
Коли його сусід одного разу попрохав,
Щоб дідусеві допоміг, який нездужав,
То він швиденько, без вагань, туди помчав.
Недовго їжачок й хатиночку шукав,
Де жив старий і хворий той дідусь.
Знайшовши дім, там дідуся застав,
Якого знав з дитинства, ще колись.
Старенький занедужав на ангіну.
Був немічний, слабий і дуже хворий.
Не мав ні чаю, ні лимонів, аспірину.
Ніхто до нього не заходив від учора.
Від жалю стиснулося серце в їжака:
Не можна полишать в біді старого –
Спіткати доля може кожного така,
Та й совість, якщо є, заїсть до всього.
Тож діду кинувся у всім допомагати –
Сходив в аптеку, чай з лимоном заварив
І заходився у кімнатах прибирати.
Все, що потрібно, він для хворого зробив.
Їжак до нього кожен день приходив,
А по дорозі завжди ліки купував.
Харчі із дому дідусеві він приносив
Та ще кімнати у будиночку вбирав.
Хоч дуже тяжко було їжаку малому,
Не говорив про це ніде він і нікому:
Ні мамі з татом, ні найкращим друзям –
Та слава знову прокотилась по окрузі.
(Далі буде)
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Антарктида. Кривавий водоспад

риваво-червоний потік, який
К
витікає з льодовика Тейлора
(англ. Taylor Glacier) в Сухих
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долинах у Східній Антарктиді,
було іменовано як Кривавий
водоспад. З чим це пов’язано?
Багата на залізо солона
вода час від часу виходить із
невеликої тріщини в крижаному водоспаді. Джерелом води
є озеро, оповите 400 метрами
криги, яке розташоване за кілька кілометрів від водоспаду.
Це озеро сформувалося ще
у той період, коли сухі долини
були затоплені морською водою, а коли вода відступила,
а на зміну прийшли льодовики
(4–1,5 млн років тому), воно
виявилося закритим товстим
шаром льоду. Солоність води
в озері перевершує таку в океані в 4 рази, тому вода не замерзає навіть при температурі
мінус 10 градусів за Цельсієм.
Це дивовижне червонувате
родовище відкрив у 1911 році
австралійський геолог Гриффіт
Тейлор (англ. Thomas Griffith
Taylor). Перші дослідники
Антарктиди доводили, що
червоний колір утворився внаслідок наявності там червоних водоростей, проте згодом
було підтверджено, що колір
з’являється від оксидів заліза,
які є наслідком рідкісного ме44 таболічного циклу.

Проаналізувавши хімічний
та ізотопний склад у струменях
води, яка витікає з озера, група науковців під керівництвом
Джилл Мікуккі з Гарвардського
університету змогла надати докази, що озеро заселене мікроорганізмами, які за браку
сонячного світла, потрібного
для фотосинтезу, а також поживних речовин, що прибувають ззовні, отримують життєву
енергію, відновлюючи розчинені у воді сульфати до сульфітів
із подальшим їх окисленням
іонами тривалентного заліза,
що надходить у воду з донного ґрунту.
Цей метаболічний цикл унікальний і не має аналогів в інших земних екосистемах, але
організми, які адаптувалися
до таких жорстких умов життя, є нащадками мікробів, що
мешкали колись в океані.
На це вказують генетичні
дані, отримані з аналізу біологічних молекул, що містяться у воді, яка просочується
з льодовика.

до раю. Мешканцю помірних
широт є чому дивуватися:
м’який клімат дозволяє забути про зиму, ласкаве море
кличе викупатися і насолодитися теплою водою, налиті соком плоди звисають з дерев,
а спів птахів звучить, як симфонічний оркестр. Недарма
тропічні курорти відомі всім:
Малібу, Гавайські і Канарські
острови, Фіджі, Таїті – ці назви надзвичайно приємні.
Тропіками називають пояс
суші, розташований саме посередині Землі – по екватору, а також на північ і південь
від нього. Тут цілий рік тепло
і сиро, навіть узимку.
Природа тропіків зачаровує розмаїтістю фарб і форм:
у тропіках налічується більше
видів рослин і тварин, ніж на
решті поверхні Землі. Риби,
птахи, комахи тут дуже яскраві – як інакше привернути до
себе увагу на цьому вируючому ярмарку життя?

Але є у тропіків і неприємні риси. Дрібні кусючі комахи, наприклад, москіти, заважають людині, а у вологих
заростях і болотах можна заразитися тропічною лихоманкою та іншими хворобами.
У тропічних лісах висока вологість. Але розмаїтість
флори і фауни тут просто неймовірна.
Тропічний ліс поділяється
на три яруси. Верхній складається з крон найвищих дерев,
верхівки яких переплетені ліанами. Тут живуть деякі птахи
і кажани. Середній ярус тропічного лісу найщільніший –
дерева стоять «пліч-о-пліч».
Тут живуть усі основні види
птахів і тварин, серед яких
змії, ящірки, гризуни й інші.
Величезна тут розмаїтість комах. На нижньому ярусі – лісовій підстилці – мешкають
ті, хто підбирає рештки їжі
жителів верхніх ярусів лісу:
черви, плазуни, деякі ссавці і,
звичайно ж, знову комахи.
У тропіках знаходяться
45
найкращі курорти світу.
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юдині, що вперше опиниЛ
лася в тропіках, здається,
що вона потрапила просто

Юний мандрівник

кові тропіки
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Незвідана Україна

«Український Версаль»

Україні є свій Версаль, що
Іщимвраніше
був практично крапалацовим комплексом

ПАРОСТОК

Європи! Він славився пишністю
і витонченістю, розташуванням
у живописній місцевості, поєднанням стилів бароко і ренесансу. Протягом століть замок був
практично кращим палацовим
комплексом Європи. Замок відвідували європейські вельможі
і монархи, у ньому проходили
прийоми і паради, був організований театр з оркестром.
У селі Підгірці Бродівського
району Львівської області на
висоті 399 м над рівнем моря,
неподалік від долини верхів’їв
річки Стир знаходиться замковий комплекс, що складається
з триповерхового палацу, костелу, італійського парку, заїжджо46 го двору і в’їзних воріт. З вікон

замку відкривається чудовий
краєвид. Замок був збудований
на місці дерев’яного дворища,
яке, ймовірно, існувало тут ще
у XV столітті.
У XVІІ сторіччі, коли місцевість належала до володінь польських панів Конєцпольських, тут
починають споруджувати справжній замок. Будівельні роботи
проходили під керівництвом
відомого архітектора з Венеції
Андреа дель Аква, проект оборонних укріплень розробив
архітектор Гійом Лавасер де
Боплан. Напис латинською мовою при вході «Вінець ратних
трудів – перемога, перемога –
тріумф, тріумф – відпочинок»
визначав призначення маєтку
у Підгірцях. Споруда являла поєднання магнатської резиденції
і оборонної фортеці.

Незвідана Україна
шедевром паркової архітектури, що поєднав у собі цілісність художнього задуму
і продуманий зв’язок рельєфу, архітектури, скульптури
й рослинності. У його частині
розмістився «італійський дворик», прикрашений фонтаном
та мармуровими скульптурами,
які були привезені аж з Італії.
Довгі зелені алеї запрошували
на приємні вечірні прогулянки.
На жаль, до наших днів «італійський дворик» не зберігся,
але Підгорецький парк належить до пам’яток садово-паркового мистецтва державного
значення.
Підгорецький комплекс сьогодні входить до туристичного маршруту «Золоте кільце
України».
Підготувала
Олександра БЄЛОУСОВА 47
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Заможні польські роди,
у власності яких був маєток,
не шкодували на нього грошей. У різні часи тут правили Конєцпольські, Собєські,
Жевуські
та
Сенґушки.
Портрети власників прикрашали стіни залів, оббиті дорогими тканинами. Поряд
з ними – дзеркала із позолоченими рамами.
Звичайно, як і будь-який старовинний замок – Підгорецький
оточений легендами, переказами і привидами – працівникам
музею не раз доводилося бачити тут «Білу Пані» – дружину
Яна III Собеського – Марисю.
Довкола розкинувся розкішний красивий «італійський
парк», який оточує замок з усіх
боків. Парк був закладений
у XXYII сторіччі і одразу став
відомим у Європі справжнім

Валеологія
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Лимон дозволить уберегти зуби від карієсу
ілосніжна усмішка, здорові
Б
і красиві зуби – важлива
складова частина іміджу для
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будь-якої людини. Для цього
необхідно, як мінімум, чистити
зуби 2 рази на день, відвідувати стоматолога кілька разів на
рік і їсти менше солодкого.
Крім всіх цих, що вже стали
традиційними, методів, є ще
один простий, але достатньо
дієвий спосіб зберегти зуби
міцними і здоровими.
Всього два рази на день
необхідно з’їдати по одній скибочці лимона. Його сік здатний
нейтралізувати дію 300 млн
бактерій, які викликають карієс. Такий ефект досягається за
рахунок високого вмісту вітамі48 ну С в плодах лимона.

Крім того, якщо ви не можете їсти лимон у чистому
вигляді:
 можна додавати його сік
в овочеві або фруктові салати;
 м’якоть лимона можна перемішати з сиром або кашею
і в такому вигляді вживати на
сніданок;
 сік лимона можна розбавити теплою кип’яченою
водою у співвідношенні 1 до
3 і пити зранку натщесерце;
 і, звичайно ж, багатьма
улюблений чай з лимоном тут
також буде до речі. Однак
чай не повинен бути гарячим, оскільки вітамін С руйнується під впливом високих
температур.

зашкодити здоров’ю. Якщо
полюбляєш ховатися з нею
під ковдрою (щоб мама не
сварила), то ризикуєш порушити свій нормальний сон.
Американські лікарі застерігають: після читання з електронного екрана ти довго не
засинатимеш. А отже – вранці прокинешся невиспаним
і вже… втомленим.
Ти, як і всі люди, маєш свій

внутрішній годинник, що орієнтується на світло. Блакитне
світло (його випромінюють
планшети, смартфони, лампи LED) можуть порушити
ритм його роботи. Учасники
експерименту п’ять днів читали електронні книжки і п’ять
– паперові. З’ясувалося: читання з електронних носіїв
сповільнює вироблення гормону сну, після нього потрібно більше часу, щоб заснути.
А порушений сон – загроза
здоров’ю.
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книжка має чиЕба лектронна
мало переваг. Однак трезнати й те, як вона може

Валеологія

Обережно:
електронна книжка
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Шкільна
освіта
в
світі:
французьких дітей навчають мистецтву,

а в Японії за відмінниками стежать майбутні боси

сі знають, як прохоВ
дить навчальний процес в Україні: до школи

йдуть з 6 років, навчаються 11 (12-річка в черговий раз стартує з 2015
року). У школі в учнів
в середньому 10–13 дисциплін, і по закінченні
9 і 11 класів учнів чекають
іспити – державна підсумкова атестація (а 11-класників, які планують вступати
до вузів, – ще й зовнішнє незалежне оцінювання). Рівень
знань українські школи дають
різний: у деяких все стандартно, а в деяких є здібності
до відповідної галузі знань.
У підсумку українці отримують різний багаж знань, умінь
та навичок і варіантів залишається два: одні йдуть вчитися
в середньоспеціальні навчальні заклади, опановуючи найчастіше робітничу професію,
а інші – до вузів. Однак так
справи йдуть далеко не в кожній країні.
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«призов» батьки можуть, але
для цього потрібні аргументи.
Вчаться у Фінляндії 9 років,
і за все – навчання, книги,
харчування, ремонт, позакласну діяльність (екскурсії)
– платить держава. Купити
доведеться тільки спортивну форму.
Навчальний день не надто
напружений: у школярів до
4 класу – 3–4 уроки на день,
у старших – 4–5 (іноді 6,
якщо стоять відразу 2 уроки
фізкультури). Оцінки починають виставляти з 4-го класу, і виправити їх не можна.
До цього всіх дітей готують
з малих років, привчаючи все
робити добре з першого разу.
Фінляндія: витягує коректор
Є у фінів й інші правила.
Навчальний процес у фінНаприклад,
в класі всі сидять
ських школах дуже консерваза
партами
по
одному, не спитивний. У 7 років дитині приходить документ-«повістка» сують і не підказують, а якщо
в школу (зазвичай найближ- бачать, що хтось шахраює,
розповідають
50 чу до дому). Оскаржити обов’язково

Це цікаво

готуватися серйозно», – розповідає Майя Толстих, яка
живе у Фінляндії 6 років.
У деяких школах практикується не просто навчання,
а навчання за темами, яким
присвячуються всі 4–5 уроків
на день. Це методика, до речі,
показує високі результати по
запам’ятовуваності і успішності. Випускні іспити в школах необов’язкові, контрольні
та проміжні – на розсуд вчителя. Після школи учні йдуть
до ліцею за обраним профілем, а потім можуть записатися до вузу – туди іспити теж
непотрібні.

Китай: здоров’я важливіше

У цій країні освіта повністю платна (і шкільна, і вузівська). Китайцеві середнього
достатку потрібно щомісяця
викладати приблизно третину
сімейного бюджету на навчання однієї дитини, тому дати
освіту дітям, особливо якщо
їх декілька, можуть далеко не
всі. Однак вивчити дитину –
мрія всіх батьків, і вони заради цього лізуть зі шкіри.
Навчання в Китаї починається з 6 років і триває
9 класів. Кожен навчальний
день складається з 6–7 уроків. З пропусками тут суворо: навіть якщо сім’я справно
платить за навчання, але допущено 12 пропусків без поважної причини, дитину відрахують. Також у місцевих 51
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вчителю. Всі результати, а також зауваження (запізнився,
не підготувався) батьки бачать в електронному щоденнику, які ведуть класні керівники. Якщо дитина чогось не
засвоїла, вчителі швидко це
помітять і складуть індивідуальний план корекції. У кожній школі для цього працює
педагог-дефектолог
(його
у Фінляндії ще називають
коректором. Він же допомагає учням визначитися
з майбутнім, нахилами та
здібностями). Тих, хто відстав від програми, забирають з уроків на 20–30 хвилин
і «наздоганяють» з ним тему.
«Коректори – справжні чарівники! Завдяки їм в школах
майже немає невстигаючих.
А саме навчання орієнтоване
на переваги і здібності дитини. Якщо до 4-го класу учень
показує здібності в математиці, то акцент буде робитися на неї, а гуманітарні науки
проходять без поглиблень.
Крім того, фінських дітей
в школі вчать реальному життю: що таке податки, банки,
довідки, комунальні платежі. І молоді фіни точно знають, наприклад, скільки потрібно платити податків, щоб
отримати спадщину. Ті, хто
до випуску не вирішив, куди
буде вступати, можуть піти
в десятий клас. Це не вважається непристойним, адже
до дорослого життя потрібно

Це цікаво
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школах досить суворі вимоги
до зовнішнього вигляду учнів:
наприклад, якщо дитина прийшла в шкарпетках не того кольору, що прописаний шкільним статутом, ці шкарпетки
конфіскують, а саму дитину
можуть оштрафувати.
У всіх навчальних закладах
величезна увага приділяється здоровому способу життя
(концепція виховання заснована на євгеніці – теорії
про спадкове здоров’я людини і шляхи його поліпшення),
працьовитості й моральному
розвитку. Майже у всіх школах на кожному уроці вчитель
влаштовує спортивну розминку (5–10 хвилин), а парти
в багатьох класах обладнані
спеціальною підставкою, щоб
дитина не могла надто нахилитися до книги чи зошита
і тримала спину рівно. У 8-му
класі школярі здають серйозні
іспити майже з усіх предметів.
Батьки докладають всіх зусиль,
щоб їхня дитина витримала ці
випробування, адже той, хто
не склав іспит, не допускається до навчання в школі вищого ступеня. Для китайців це
означає, що гроші на навчання
були витрачені даремно, а вуз
і престижна робота все одно
не доступні. Обдаровані доучуються ще 2 роки, здають єдиний держ
іспит, і потім кращі
з кращих зараховуються до вузів. Після них відмінників роз52 бирають роботодавці, а деяким

навіть повертають витрачене на
навчання. До слова, китайці настільки старанні у навчанні, що
в країні навіть не вистачає фахівців середньої та низької кваліфікації.

Франція: великий акцент –
на мистецтві

Французи рано віддають
дітей в ясла (з тримісячного віку) або дитячі садки (від
2 до 6 років відвідування
садка обов’язкове). Там діти
освоюють творчість, а найстарших вчать читати, рахувати й писати, готуючи до швидкого вступу до школи. Освіта
до 16 років теж обов’язкова
і платна. Система наступна:
початкова школа (6–11 років), коледж (11–14 років),
ліцей (14–16 років) і університет (4 роки).
У дітей 6–16 років багато
контрольних і досить сувора система оцінювання. Тому
деякі залишаються на другий
рік, але від пропозиції зробити це можна відмовитися:
не прийняти в наступний клас
у Франції не можуть. Щоб
стимулювати учнів вчитися
краще, в початкових школах
тримають... собак, яких старанний учень може погладити або погодувати. Крім того,
нерідко в початковій школі
вчителі пропонують «перескочити» через клас тим,
хто розумний не за роками.
У предметах великий акцент

Японія: відмінників
розбирають боси

Система освіти в Японії
формує виконавчих і відповідальних людей, а батьки
вчать дитину з пелюшок, що
освіта – запорука успіху. До
6 років дитина повинна навчитися читати, інакше не зможе
вступити до школи і доведеться робити це наступного
року, а це знижує шанси на
успішну кар’єру. У початковій
школі (до 6 класу) домашніх
завдань не дають. Зате в середній (до 9 класу) і старшій
школі (до 12 класу) домашні
завдання об’ємні, тому вважається, що японські старшокласники – найбільш зайняті люди в країні. Освіта
в початковій і середній школі
обов’язкова і безкоштовна,

Це цікаво

а от за останні 4 роки навчання треба заплатити. Основні
предмети в школах Японії
– математика, японська, англійська, соціальні науки,
ремесло, домоводство (для
його викладання залучають
літніх японців і японок), музика, а також традиційні мистецтва – каліграфія і поезія
хайку. У тих, хто «з’їжджає»
по навчанню, є шанс підтягнутися в репетиторських
школах дзюку, але це – теж
мінус в очах майбутнього роботодавця. Учні складають іспити в середині і наприкінці
кожного триместру. У Японії
працює принцип довічного
найму (за учнями зі шкільної
лави стежать роботодавці.
Вони вибирають відмінників, яким оплатять навчання
в школі і вузі), і корпораціям потрібні працівники, які
роблять все добре з першого разу. Розумним школярам
практично гарантована робота на престижній посаді.
Протягом усього періоду
навчання у японців плекається культ здоров’я – в школі
працює не просто медкабінет,
а ціла поліклініка зі стоматологом, фармацевтом, дієтологом. Побут у навчальних закладах також відрізняється
– там не зустрінеш прибиральниць: все до блиску прибирають самі учні.
Підготував
Сергій ПЕТРИК 53
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робиться на історії, географії,
фізиці та хімії. Дітей вчать
мислити логічно, вести дебати
і вільно читати по нотах, розбиратися в мистецтві.
Випускники ліцеїв здають
єдиний держіспит. Той, хто
його здав, має право без вступних випробувань записатися
в будь-який університет свого
профілю. А ті, хто здав держ
іспит на 15–20 балів, можуть
записатися на підготовче відділення в елітні університети –
вищі школи. Це – вершина
французької освітньої системи,
і випускники таких шкіл отримують найпрестижніші посади.

Культура

Україна очима Куїнджі

Архипа Івановича був осоУ
бливий духовний зв’язок
з рідними місцями. В усіх
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його пейзажах, присвячених
Україні, відчувається тремтливість і ніжність до зображуваних місць.
У пейзажах Куїнджі перед
очима глядача чи не вперше
в образотворчому мистецтві
розкрилася в таких яскравих
і поетичних образах природа
України. Квітучий степ, осяяна сонцем, спокійна гладь
Дніпра, місячне сяйво – все
це образи української природи, в яких художник не ставив
собі завдання зберегти в пейзажі «портретну» схожість
з певним місцем. Він створював узагальнені образи, прагнучи в кожному творі розкрити властиву певному мотиву
поетичність.
Архип Іванович Куїнджі народився в Маріуполі. Предки
Куїнджі проживали в передгірській частині Криму, в районі Бахчисарая. У десятирічному віці Архип Іванович почав
працювати, але згодом за порадою Аморетті відправився
до Феодосії до знаменитого
живописця
Айвазовського.
Куїнджі відразу вразила краса міста, омиваного смарагдовим морем. Провівши там
деякий час, він перебрався до
54 Одеси. Весь цей час Куїнжді

не розлучався з пензлями
і в 1866 році він вирішує поїхати до Санкт-Петербурга для
вступу до Академії мистецтв.
Однак йому це не вдалося.
У 1868 році він вирішує
отримати звання вільного
художника, виставивши на
конкурс картину «Татарське
село при місячному освітленні на південному березі
Криму». Картина, написана
з усім старанням і з усією
любов’ю на мотив рідної йому
південної природи, допомогла
йому знайти бажане звання.
Отримавши в 1870 році диплом, що засвідчує присвоєння йому звання некласного
художника, Куїнджі написав
кілька картин, від яких, за
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Манін у своїй монографії назвав картину «Українська
ніч» «недозволено розкішною». Газети писали, що цей
пейзаж абсолютно вбиває всі
інші пейзажі, які знаходяться
на виставці. Звичайний, невидатний образ Куїнджі зобразив так, що, дивлячись на
картину, глядач може почути
звуки тієї самої української
ночі. «Українська ніч» стала
якимось новим художнім одкровенням. Художники прагнули розгадати секрет його
колірних ефектів.
У
1880
році
Архип
Іванович влаштовує персональну виставку, на якій виставляє лише одну картину – «Місячна ніч на Дніпрі».
Обраний мотив знову повертає нас до природи України.
Петербург повнився чутками,
мовляв, за величезні гроші
художнику Куїнджі з Японії
та Китаю привезли спеціальні
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словами Рєпіна, всі були в захваті. Так почалося сходження живописця.
У 1875 році Куїнджі на 4-ій
Пересувній виставці демонструє картину «Чумацький
трактат в Маріуполі». Плавні
переходи світла й тіні приховують відтінок трагічності
і надають пейзажу співчутливий настрій.
Продовжуючи
працювати над українським пейзажем, художник все частіше
і частіше звертається тепер
до обрання таких мотивів, які
здатні пробудити у глядача
відчуття краси і величі природи батьківщини. Його мистецтво набуває позитивних
ідеалів і оптимістичних ноток
в сюжеті.
У 1876 році на 5-ій
Пересувній виставці Куїнджі
показав картину, яка дійсно
вразила громадськість. І знову
зі зверненням до рідних місць.

Українська ніч
55
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світла, але зберіг властиву
його картинам глибину і просторовість. Частина пагорба,
зображеного на передньому
плані, робить природним композиційну побудову пейзажу.
Світле небо займає більшу
частину полотна. Завдяки
низько взятої лінії горизонту
простори рівнини здаються
в пейзажі майже безкрайніми.
Після виставки 1882 року
в творчості Архипа Івановича
Куїнджі почався період під
назвою «мовчання». Він не
виставлявся, але, як стало
відомо пізніше, продовжував
працювати. Цей період не
є чимось абсолютно відмінним від усіх попередніх творчих шукань митця. Але якщо
раніше кращі його твори, наповнені величезним почуттям
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фарби з перламутром, і тепер його картина випромінює
світло. Охочі подивитися
на таку дивину шикувалися
в чергу. Глядачі намагалися
зазирнути за неї, щоб переконатися, що там немає
майстерно захованого ліхтаря. Тільки картина написана з любов’ю буде пускати
до себе глядача і настільки
яскраво світитися.
У 1882 році Куїнджі знову
влаштував персональну виставку, де було виставлено
всього три картини. Однією
з них була «Дніпро вранці».
Саме вона повинна була привернути найбільшу увагу до
себе. Вона разюче відрізнялася від інших полотен живописця. У ній він практично
не використовував ефектів

Місячна ніч на Дніпрі
56
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у період «мовчання», належить і пейзаж «Нічне» 1908
року.
Глибоко
поетичне
сприйняття природи немов зімкнулося з романтичною тенденцією, породивши твір зі
складною романтико-реалістичною структурою образу.
У цій картині втілилися спогади дитинства і пристрасть до
споглядання неба. Куїнджі передав ту тишу, якою наповнена природа в передсвітанкову
годину. На тлі неба виступають темні силуети коней, що
пасуться в степу.
Можливо, саме рідні мотиви, дитячі враження і любов до вітчизни допомагали
художнику творити шедеври.
Підготувала
Вікторія ПЕТЛИЦЬКА
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життя, ставали справжнім
апофеозом природи, то тепер
Куїнджі все частіше і частіше захоплюється передачею
зовнішніх світлових ефектів.
Куїнджі проводить багато
часу в рідних місцях у пошуках сюжету.
У 1901 році на світ
з’явилася картина «Вечір на
Україні», яку художник представив у кілька переробленому вигляді, після того як експонував картину в 1878 році
під назвою «Вечір». У доопрацьованій картині з’явилися
додаткові кольори, які ще
сильніше заливають світлом
простір. Але, не дивлячись на
ефект горіння, картині притаманні спокій, якась зачарованість.
До числа картин, написаних

Вечір
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Як ми оцінюємо себе…
продовж всього життя,
У
взаємодіючи і спілкуючись з іншими людьми, ми
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свідомо чи інтуїтивно пізнаємо і оцінюємо себе, знаходимо схожість і відмінність.
Чи вчиняємо так, як інші, чи
можемо пояснити свої дії та
вчинки? Самосвідомість допомагає людині пізнати себе
і підказує, як треба ставитися
до себе, як діяти у багатьох
ситуаціях.
Кожна людина усвідомлює себе як особистість.
Усвідомлення себе – це пізнання власного образу «Я».
Ось я такий близький і рідний
собі, а іноді не можу пояснити, що відбувається зі мною.
Існує думка, що людина
стала по-справжньому людиною у той момент, коли у неї
сформувалося поняття «Я».
58 Поміркуємо, які ж складові

«Якою б цікавою не була
для людини її власна особа,
вона завжди наткнеться
на кордони самопізнання.
А щоб здолати ці кордони,
треба, по-моєму, виробити самооцінку. Це вимагає
сміливості...»
(Януш Леон Вишневський)
образу «Я». Фізичне «Я» – біологічна стать, стан здоров’я,
характеристика нервової системи. Психологічне «Я» – це
набір характеристик, за допомогою яких кожен з нас описує себе як індивідуальність із
своїм характером, здібностями, нахилами. Соціальне «Я»
– взаємини з іншими людьми,
світом. Почуття свого власного «Я» – найдорожче для
людини і надзвичайно чутливе
до образ.

Психологія

собою являє. Людина з високою самооцінкою бачить себе
господарем становища, вона
розуміє, що є неповторною
особистістю і може багато
дати іншим людям. Така людина відчуває себе впевненою
і добре знає, чого хоче. Для
неї в житті існує менше розчарувань. Людина з низькою
самооцінкою відчуває себе
невдахою, не ризикує, не
хоче братися ні за що нове,
оскільки боїться, що в неї нічого не вийде. Вона не має
бажання змінити що-небудь
в своєму житті.
«Будь-яка людина, що
міркує логічно, повинна бачити речі такими, які вони
є, а недооцінювати себе –
рівно так само далеко від
істини, як і перебільшувати свої можливості».
(Артур Конан Дойл)

Секрет позитивної самооцінки полягає в тому, щоб
сприймати себе таким, який
ти є. Усвідомлювати в собі
як позитивні, так і негативні якості. Спокійно ставитися
до того, що в кожному з нас
є сильні і слабкі сторони.
І якщо слабкі сторони справді
заважають жити, розвиватися,
налагоджувати стосунки, тоді
слід працювати над собою.
Підготувала
Тетяна ФРОЛОВА, психолог 59
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Знання про себе, поєднане з певним ставленням до
себе, становить самооцінку
особистості. Самооцінка – це
сукупність оцінок себе, своїх можливостей, діяльності, ставлення до інших. Вона
є важливим регулятором поведінки: від самооцінки залежать взаємовідносини людини
з оточуючими, її критичність,
вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач.
Наші відчуття, уявлення, вчинки, переживання допомагають
у формуванні самооцінки.
Термін «самооцінка» прирівнюють до терміну «самоповага». Самоповага – основа
почуття власної гідності.
А як формується наша самооцінка? Під впливом оцінки
оточення, взаєморозуміння,
співпраці, результатів діяльності в особистості поступово
складається власне ставлення
до себе і оцінка себе, а також
окремих форм своєї активності: спілкування, поведінки,
праці, переживань. Людина
оцінює себе двома шляхами:
шляхом порівняння себе з іншими, шляхом співставлення
рівня своїх домагань з результатами своєї діяльності.
Самооцінка не є постійною,
вона змінюється залежно від
обставин.
Самооцінка може бути
правильною (адекватною),
коли думка людини збігається з тим, що вона насправді

Психологія

Методика «Визначення рівня
своєї самооцінки»
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(розроблена Г.М. Казанцевою)
13. Мене мало турбують
Методика пропонує певну
кількість тверджень, навпроти можливі невдачі.
яких ставиться один із трьох
14. Мені
здається,
що
варіантів відповідей: «так» успішному виконанню дору(+), «ні» (-), «не знаю» (?), чень чи справ мені заважаякі відповідають власній пове- ють перешкоди, яких мені не
дінці в аналогічній ситуації.
подолати.
Бланк запитань
15. Я рідко жалкую про те,
1. Звичайно я розраховую що вже зробив.
на успіх у своїх справах.
16. Оточуючі мене люди
2. Більшу частину часу
я знаходжуся у пригнічено- більш привабливі, ніж я.
17. Я думаю, що я постійно
му стані.
комусь
необхідний.
3. Більшість ровесників зі
18.
Мені
здається, що я намною радяться.
4. У мене немає невпевне- вчаюсь гірше за інших.
19. Мені частіше щастить,
ності в собі.
5. Я настільки ж здібний ніж не щастить.
20. У житті я завжди чоі винахідливий, як більшість
оточуючих мене людей.
гось боюся.
6. Часом я почуваю себе
Підрахунок результатів
нікому непотрібним.
Підраховується
кількість
7. Я все роблю добре позитивних відповідей (+),
(будь-яку справу).
спочатку за непарними но8. Мені здається, що я нічо- мерами, а потім за парними.
го не досягну в майбутньому. Від першого результату відні9. У будь-якій справі я вва- мається другий. Кінцевий режаю себе правим.
10. Я роблю багато такого, зультат знаходиться в інтервалі від –10 до +10.
про що потім жалкую.
Інтерпретація
11. Коли я дізнаюсь про

від
–10 до –4 свідчить
успіхи
кого-небудь,
кого
я знаю, то сприймаю це як про занижену самооцінку;
 від –3 до +3 – про
власну поразку.
12. Мені здається, що всі адекватну самооцінку;
 від +4 до +10 – про занавколо дивляться на мене
вищену самооцінку.
60 з осудом.

ні минали, схожі один на
Д
одний, дивні полярні дні
без сходу і заходу сонця, які

відокремлювались один від
одного тільки показом годинника. Я літав з Костею,
коли холодні бурі не гуляли
по Арктиці. Щоразу ми відправлялися з ним у різні райони Нової Землі, вивчаючи
суворий клімат острова і його
природу. Арктика, хоч і неохоче, але відкривала нам свої
таємниці.

Літературна сторінка

Без ворожих намірів

Одного
разу
я помітив, що за нами
пильно хтось стежить. Я вийшов з нашої льодової хатинки
прогулятися і, повертаючись, побачив білого ведмедя, який
ішов до літака. Я пришвидшив хід, щоб
раніше від непроханого гостя дійти до
хатинки, де залишився Костя, чекаючи на
моє повернення. Але
ведмідь не пішов до
житла. Він обережно почав ходити навколо літака, з цікавістю
розглядаючи
його. Нарешті, усівся
біля нього і, мабуть,
надовго.
Я вскочив у хатинку
і негайно витяг звідти Костю
з рушницею. У першу мить
я подумав про майбутнє легке
полювання, але, коли ми підійшли до ведмедя, він, на моє
здивування, не втік, і я вирішив не стріляти. Мені стало
шкода убивати цього звіра,
що добродушно розглядав
нас. Та й не було в цьому потреби. У нас було досить про61
довольства.
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Літературна сторінка
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Під охороною Кості з рушницею напоготові я обережно підійшов до нього ближче. Але ведмідь явно не мав
ворожих намірів. Він сидів
і дивився на нас з великою
цікавістю.
Я кинув йому сухар. Він
підняв його і, хрускаючи,
з охотою з’їв. Я кинув другий сухар. Видно, сухарі
сподобалися йому, бо він
усівся і почав чекати наступної порції.
Я підійшов до ведмедя зовсім близько. Нас розділяло
не більше від десяти метрів;
ми розглядали один одного,
як приятелі.
Дуже мені сподобався
цей цікавий звір. Ми віддали
йому рештки тюленя, якого
я вбив у дні голоду. Він почав

уминати м’ясо з апетитом,
а тікати й не думав.
Ми з Костею повернулися
в льодову хатинку, міркуючи,
що ж робити з непроханим
гостем. Коли через кілька годин ми вийшли з будиночка,
він все ще сидів біля літака.
Було дуже приємно, що ведмідь не тікав від нас, але я боявся, щоб він, освоївшись, не
попробував на смак літака…
Коли ведмідь побачив нас, він
не поспішаючи відійшов, ліг
за тросами і почав звідти стежити за нами.
Дружба з ним тривала досить довго. Він приходив
і чекав, щоб йому дали сухар.
У той день, коли ми піднялися
у повітря, він злякався гуркоту
мотора, утік кудись в глиб острова і більше не повертався.

Гумор
***
– Хіба твій тато не може
тобі допомогти, коли ти виконуєш завдання з математики?
– запитує Василька вчителька.
– Він більше не хоче –
ви йому позавчора поставили двійку.
***
– Тату, чому півні кричать
так рано?
– Щоб їх можна було почути. Опісля, коли прокинуться кури, це буде неможливо.
***
Розмовляють друзі:
– У мене вдома миша
з кішки знущається.
– Це як?
– Сир в мишоловці валеріанкою мастить!
63
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Скакав три дні і три ночі
Іван-царевич.
Поки скакалку в нього не
відібрали…
***
Учитель пояснює дітям явища природи.
– У ясний день ми бачимо над головою сонце і синє
небо, а що у дощовий?
– Парасольки! – хором
відповідають учні.
***
– Дмитрику! Скажи, що
тобі нагадують обриси півострова, на якому розташована
Італія? – запитує учитель.
– Гумовий чобіт, адже навкруги вода.
***
Петрик у магазині:
– У вас є папуга, що володіє англійською?
– Ні, але в нас є дятел!
– А чим він володіє?
– Абеткою Морзе!
***
– Катрусю, ти чому не записала домашнє завдання? –
запитує вчителька.
– Ви сказали, що на свята
уроків не задають, а в мене
завтра день народження!

Кросворд

Що ви знаєте про гриби?
2
1
3
4

5
7

6
8
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9
Запитання:
По горизонталі:
1. Нитки грибниці.
4. Гриб, плодове тіло якого перебуває під землею.
5. Гриб, який завдає шкоди деревним рослинам.
6. Отруйний гриб із червоною шапкою.
8. Речовини, які вбивають або гальмують ріст і розмноження хвороботворних мікроорганізмів.
9. Симбіоз міцелію гриба й коріння рослини.
По вертикалі:
2. Гриб, який викликає захворювання картоплі й томатів.
3. Сукупність гіфів.
7. Гриб, який не утворює грибницю.
Відповіді.
1. Гіфи. 2. Фітофтора. 3. Грибниця. 4. Трюфель. 5. Трутовик.
6. Мухомор. 7. Дріжджі. 8. Антибіотики. 9. Мікориза.
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