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24 квітня – Всесвітній день захисту лабораторних тварин
ей день був заснований Міжнародною Асоціацією проти болісних експериментів
Ц
на тваринах (ІнтерНІЧ) в 1979 році і підтриманий ООН. Спочатку він «відзначався» зоозахисними організаціями у низці країн. Зараз же уже по всьому світу активно розвивається рух проти вівісекції (експериментів і дослідів над лабораторними тваринами), який підтримують активісти різних громадських і зоозахисних
організацій.
Зазначимо, що тварини використовувалися в дослідах з давніх часів, але ці
роботи носили епізодичний характер. Поняття «лабораторна тварина» склалося
в кінці 19 століття у зв’язку з бурхливим розвитком експериментальної біології
і медицини, а з другої половини 20 століття метод наукового експериментування на
тваринах виокремився.
Сьогодні лабораторні тварини використовуються для моделювання патологічних
процесів і випробування ліків, косметичних засобів, сигарет, харчових добавок,
речовин побутової хімії. Основними замовниками досліджень виступають великі
фармацевтичні та косметичні корпорації. Серед найчастіше використовуваних в дослідах тварин – миші, кролики, мавпи і собаки.
За даними « Британського союзу за скасування вівісекції» (BUAV) і Nuffied
Council on Bioethics по всьому світу щорічно використовується до 100 млн. лабораторних тварин. Окрім того, тварин використовують під час навчання майбутніх
медичних працівників і ветеринарних лікарів.
Звичайно, на початковому етапі розвитку науки про лабораторних тварин етичні
питання не були актуальними, оскільки і розмах даної «галузі» не був такий великий. Зараз же питання біоетики в даній сфері стоїть в центрі уваги і науковців,
і громадськості. Жорстокі досліди і тести на тваринах продовжують своє існування
в першу чергу тому, що багато споживачів взагалі не знайомі з цією моральною
проблемою, а виробники не зацікавлені доносити її до кінцевого покупця. Саме
з метою привернення уваги світової громадськості до даної проблеми і був заснований Всесвітній день захисту лабораторних тварин.
Біоетика експериментування на тварин вимагає використання всіх останніх досягнень для покращення благополуччя лабораторних тварин, удосконалення технології їх змісту, забезпечення їх гуманного і адекватного використання в експериментах, зменшення кількості таких тварин, зменшення їхніх страждань і болю в процесі
експерименту і т. д. Також біоетика розглядає моральні, юридичні, філософські,
соціальні та релігійні проблеми, що виникають у зв’язку з неминучим використанням тварин в ролі засобу для прогресу біології і медицини.
Уже в середині минулого століття в багатьох країнах розгорнувся могутній громадський рух під гаслом «Краса без жорстокості», в результаті чого значна кількість косметичних підприємств перейшла на рослинну сировину (тобто без тваринних компонентів) та альтернативне тестування (без використання тварин).
Сьогодні таку продукцію позначають фірмовим знаком: кролик в колі і напис «Not
tested for animals» («Не випробувано на тваринах»), або знаком «V» (веган).
Також ІнтерНІЧ розгорнула свою діяльність у багатьох країнах світу щодо пошуку альтернатив вівісекції для занять в навчальних закладах. Багато ВНЗ Європи
заявили про відмову від проведення дослідів на тваринах. Студентам натомість

надаються відеоматеріали та комп’ютерні програми, які замінюють препарування
тварин. Практичні ж навички вони можуть набути, препаруючи трупи тварин, які
померли природною смертю, загинули в результаті нещасного випадку або були
приспані через невиліковну хворобу. Все це, безсумнівно, дозволяє зберегти життя
багатьом представникам тваринного світу.
Але якщо в навчальному процесі можна обійтися без живого організму, то, на
жаль, багато наукових експериментів досить важко провести без участі тварин. Але
і тут зоозахисні організації за роки своєї роботи досягли багатьох позитивних результатів. Наприклад, в 1998 році Великобританія першою заборонила тестування
косметики на тваринах і ввела закон про обов’язкове знеболювання при експерименті, після неї це зробили й інші країни; в деяких державах існують організації, які
спеціалізуються на захисті прав лабораторних тварин; в США велика увага приділяється розробці альтернативних методів тестування.
У Всесвітній день захисту лабораторних тварин противники вівісекції і прихильники гуманної науки в багатьох країнах проводять різні масштабні просвітницькі
акції та заходи, аби ще раз привернути увагу громадськості до проблем «братів наших менших», приречених на досліди, і нагадати, що існує альтернативна медицина,
косметика, побутова хімія і засоби особистої гігієни. У захисті прав лабораторних
тварин багато неясностей і протиріч, але вирішити їх зможе лише співчутливе і гуманне суспільство.
Ольга ІЛЬКІВ

ЦІКАВИНКИ
Китайські вчені заявляють, що розробили сонячні батареї, які виробляють електроенергію вночі
Нещодавно в кількох відомих міжнародних наукових журналах («ACS Nano», «Nano Energy»,
«Chemistry: A European Journal») з’явилася інформація про винахід китайських вчених. Вони стверджують, що розробили інноваційні сонячні батареї,
які можуть генерувати електрику навіть вночі і за
похмурої дощової погоди.
«Для того щоб сонячні панелі могли виробляти енергію без сонячного світла, в їх склад додали
спеціальний люмінофор з тривалим післясвіченням.
Коли світить сонце, коефіцієнт корисної дії таких
панелей підвищується незначно, однак енергія непоглинутого фотоелементами сонячного світла

зберігається всередині люмінофора і переробляється вночі», – каже професор Китайського університету океанології Тан Цюньвей, один з головних конструкторів інноваційної технології.
Збережена енергія виділяється одноколірним
видимим випромінюванням, яке поглинає абсорбент і передає у вигляді електрики. У такий спосіб панелі виробляють електроенергію цілодобово за будь-яких погодних умов. За відсутності
Сонця ефективність перетворення сонячної енергії в електрику на нових панелях становить понад
25%. У такому режимі вони можуть працювати
кілька годин.

Вінницькі студенти переробляють макулатуру в блокноти з насінням, яке проростає
Студенти Вінницького технічного університету
переробляють старі газети, реферати та списані
зошити у нові блокноти з насінням, яке проростає.
У такий оригінальний спосіб вони намагаються привернути увагу вінничан до необхідності сортувати
відходи і берегти природу.
Як зазначає студентка техуніверситету Яна
Чайковська, яка ініціювала проведення відповідних майстер-класів серед представників різних громадських об’єднань, технологія переробки макулатури у нові листи досить проста:
«Використаний папір рвуть на невеликі шматочки,
перемелюють його з теплою водою у блендері,
отриману масу рівномірно розподіляють на ситі,
аби стекла вода, та додають насіння (наприклад, матіоли). Суміш висушують праскою або
ж природним шляхом. Після цього виходить досить щільний, всіяний зернятками аркуш паперу,
з якого можна виготовити вітальну листівку або
ж обкладинку для блокнота».
Коли рослинка проростає, її пересаджують
з паперового ґрунту у звичайний. «Кожен вибирає

самостійно, що посадити, – каже Яна Чайковська. –
У деяких учасників наших занять вже проросла редиска і пробився паросток майбутньої матіоли».
Ініціаторка майстер-класів зауважує, що екоблокноти або листівки з «новим життям» дуже полюбляють виготовляти діти і молодь.
«Зазвичай наші школярі не знають, навіщо, приміром, збирати макулатуру, – нарікає студентка, –
ми ж намагаємося мотивувати дітей до сортування
сухих відходів, до виготовлення з використаного паперу нового аркушу і вирощування рослин».
За словами Яни Чайковської, ідея використовувати макулатуру як «ґрунт» для проростання рослин
виникла після поїздки до Канади – команда майбутніх інженерів виграла національні змагання студентського конкурсу соціальних проектів «Енактус».
«Нас надихнула екосвідомість канадців – і ми вирішили різними креативними та творчими заходами
спонукати українців до збереження природи, – розповідає дівчина. – Технологію підгледіли у аргентинців, які вирощували дерева з книг, у Японії зараз
дуже популярні газети з насінням дерев».

Наразі без жодної фінансової підтримки вінницькі студенти наполегливо працюють і будують грандіозні плани на майбутнє. Найбільше мріють про
те, щоб запустити масове виробництво сувенірної
продукції з переробленого паперу з насінням. Перші
вироби обіцяють представити на екофестивалі, який
відбудеться у Вінниці наприкінці літа.
Підготувала Ольга ІЛЬКІВ
(Фото: http://ecotown.com.ua/)

Екзотичний гість
У світі існує велике різноманіття гібіскусів
(близько 300 видів), які користуються великим
попитом серед місцевого населення. Вони
зростають в тропічних та субтропічних регіонах.
В Україні зараз у відкритому ґрунті культивують
гібіскус сирійський, гібіскус трійчастий, бамію,
гібіскус сонячний, у закритому ґрунті – гібіскус
китайський, або китайську троянду.
а Гавайських островах китайську троянду називають «квіткою прекрасних жінок», оскільки місцеві красуні люблять вплітати її в своє чорне волосся. А ось на Фіджі існує ціле свято, присвячене
гібіскусу! У День вогняного гібіскуса місцеві жителі
прикрашають свої будинки яскравими квітковими
гірляндами і стрічками, а на вулицях влаштовують
урочисту процесію з дівчат, які обвішані китайськими трояндами.
Колірна гамма гібіскуса – це тисячі комбінацій, а розмір квіток – від 5 до 30 см. Але гібіскуси можуть привертати увагу не тільки квітами, а ще
й строкатими листками. Є серед цих дивовижних
рослин строкаті сорти, правда, квіти у них не такі
ефектні. Ця рослина останнім часом широко використовується у ландшафтному дизайні.
Уже в XVIII столітті європейські ботанічні сади
рясніли яскравими гібіскусами. У кімнатній культурі
ця рослина вирощується з 1831 року. Масовий інтерес до гібіскуса виник на початку ХХ століття, саме
тоді ця невибаглива рослина поширилася по всьому
світу як «кімнатна». Здавна окремі види гібіскуса
використовувалися для виробництва парфумерії,
інші – в їжі. Наприклад, гібіскус сабдаріфа – це
і є та сама суданська троянда, з якої роблять чай
Каркаде.
Легенда з далекої Східної Азії розповідає нам
про подорожнього, який був знесилений довгим
переходом через джунглі. Несподівано в казанок,
коли він благав богів про їжу, впало кілька червоних квіток, наситивши воду рубіновим кольором.
Подорожній покуштував питво, яке на смак виявилося ароматним і дивовижно смачним чаєм. З кожним
ковтком він відчув новий приплив сил і бадьорості.

Н

Бамія (гібіскус їстівний)

Китайці ім’ям гібіскуса назвали навіть міста
(Жунжен – місто Гібіск). За легендою, коли це
місто ще тільки будувалося, фундамент був закладений неміцно, тому практично всі зведені будинки
обрушилися. На допомогу жителям прийшла чарівна
черепаха, яка показала, як потрібно правильно будувати місто. Сліди від лап цієї черепахи за формою
нагадували квітку гібіскуса.
Східні народи вважають, що гібіскус несе енергію
руху, насичуючи нею все навколо себе. Він схожий
на язики вогню, а вогонь – це сила, мужність, активність. Медики підтверджують, що гібіскус китайський
покращує атмосферу приміщення, розсіюючи по кімнаті фітонциди, і знищує деякі канцерогени, що містяться в лакофарбових покриттях. Астромедицина
вважає, що гібіскус стимулює роботу серця, його
добре мати вдома людям з кардіологічними захворюваннями і зниженим кров’яним тиском.
Бамія, або гібіскус їстівний – відмінний продукт
харчування при кишкових захворюваннях. З неї
готують супи, салати, пюре, а сухе насіння використовують як замінник кави. Ця рослина поширена
в Америці, Азії, Африці, Закавказзі. В залежності
від сорту може бути заввишки від 30 см до 2,5 м.
Має великі жовтуваті квітки з темною серединкою,
плоди – у формі стручків з гранями. У кореня
мало відгалужень, він стрижневий. Стебло товсте,
древ’янисте.
Вирощування бамії – справа нескладна. Але не
варто забувати, що ця культура любить світло, тепло і вологу. Земля для посадки потрібна родюча.
На глинистому ґрунті росте погано, не переносить
заболочування і засолення. Можна використовувати при окультуренні землі добре перепрілий компост і перегній. Краще підібрати місце з південного
боку, щоб не дули північні вітри. Добре росте при
температурі +20 – +25 °С, а насіння проростає
при +13 – +15 °С (але краще при +20 °С).
Батьківщина гібіскуса сирійського – Китай та
Індія. Через Пакистан по Великому Шовковому шляху потрапила ця рослина в Грецію і на Близький
Схід. Сирійський гібіскус вимагає не малого догляду. Головною умовою при його висадки в ґрунт є хороше освітлення. Квітка не любить тінь, тільки при
достатній кількості ультрафіолету вона буде радувати вас пишним цвітінням в саду. Гібіскус сирійський
прекрасно сусідить з будь-якими сортами троянд.
Він виростає не більш ніж на 1,5 метра у висоту
і має досить компактну форму. Гібіскус вважається
ідеальною рослиною для розарію, або альпінарію.
Також він дуже добре виглядає як одиночна рослина при декоруванні ландшафту ділянки. Якщо ви

Гібіскус сирійський махровий

Гібіскус трійчастий

живете в теплому кліматі, висадіть навколо нього
кущі лаванди. Це дуже гарно, а також аромат лаванди буде захищати гібіскус сирійський від попелиці
і комах. Рослина ця існує 2-х видів: махрових і немахрових сортів. При придбанні рослини потрібно
пам’ятати, що махрові сорти краще переносять зиму
і є більш морозостійкими.
Для сирійського гібіскуса не потрібен особливий
ґрунт. Зазвичай поливають помірно. Треба стежити
за швидкістю пересихання ґрунту, тому що влітку
в жаркому кліматі рослині може бути необхідний
щоденний полив. У період активного росту і цвітіння (червень-вересень) ця садова культура потребує періодичного підживлення садовими добривами
з високим вмістом фосфору. Зазвичай гібіскус сирійський підливають раз в два тижні. А щоб зима не
стала для рослини стресом, восени підгодовують її
калійним добривом.
Якщо ви вперше вирощуєте цю рослину, краще
придбати вже готові міцні саджанці з стійко розвиненою кореневою системою. Особливо якщо ви
хочете виростити гібіскус сирійський в холодному
кліматі. Рослина за літо приживеться, зміцніє, ви її
підготуєте до зими, і вона благополучно її переживе. Незважаючи на те, що рослина розмножується
переважно саджанцями та живцями, є ще один варіант вирощування садової культури – з насіння.
Висаджують у ґрунт їх навесні, коли вже немає нічних заморозків і земля достатньо прогрілася.
Відмінною особливістю гібіскуса є те, що тривалість життя його квіток дуже коротка, але не дивлячись на це, на місці попередньої квітки швидко
розквітають нові. Цього не потрібно боятися. Гірше,
коли починається рясне засихання квіток. У такому
випадку рослині найімовірніше не вистачає поливу
і вона перебуває у сухій землі.
Якщо ви дуже хочете мати гібіскус, але проживаєте в суворому кліматі, ви можете його посадити, але
на зимовий період доведеться викопувати і ставити
в підвал або в будинок до весни. Гібіскус – багаторічна рослина і може обходитися без пересаджування до 20 років. При гарному догляді гібіскус
сирійський може продовжити цвітіння у вашому будинку взимку.
У домашніх умовах гібіскус, який відноситься до
невибагливих рослин, може прожити дуже довгий
час. Якщо ви вирішите все-таки завести його у себе
вдома, то будьте готові до того, що він буде постійним об’єктом захопливих поглядів.
Наталія АВРАМЕНКО,
Ірина ПРИСТУПА

Гібіскус сирійський немахровий

Гібіскус китайський

Що робити, якщо безсоння стало хронічним?
Погодьтеся, що одна безсонна ніч – це не так і погано. Є можливість
помріяти, подумати про майбутнє, спланувати вихідні. Але що робити,
якщо безсонні ночі не закінчуються? Де шукати першопричину такого
явища та як із ним боротись?

Хронічне безсоння

Хронічне безсоння [інсомнія] – це майже повна відсутність сну в житті людини. Для того аби добре почуватися та мати високий рівень працездатності,
живому організму потрібно 5–6 годин спокійного сну. Що мається на увазі під
поняттям «спокійний сон»? Це сон, який не переривається частими безпідставними прокиданнями, моторошними снами та видіннями. Людина мусить відпочивати, а разом із нею – мозок та тіло.
Бувають випадки, коли люди приписують собі хронічне безсоння. До прикладу, якщо випити чашку кави пізніше 18:00, ймовірність заснути значно зменшується. Це саме стосується і енергетичних напоїв та рідин, до складу яких
входять кофеїн, гуарана, мелатонін тощо.
Спеціалісти пояснюють, що хронічне безсоння спричиняється непосильними фізичними й розумовими навантаженнями, стресовими ситуаціями, важкими
психологічними травмами, переживаннями та надмірними збудженнями. Тобто
причиною безсоння у кожної людини є різні фактори, тому не потрібно дослухатись до чиїхось мудрих порад, не проконсультувавшись із лікарем.

Визначаємо діагноз

Щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги у вашого безсоння, проведіть експеримент:
• простежте за тим, як ви харчуєтесь протягом дня: які овочі та фрукти вживаєте, яким напоям надаєте перевагу;
• оцініть рівень стресових ситуацій, які протягом дня вас відволікають від
роботи (за шкалою від 1 до 12);
• простежте за тим, які думки виникають у вас після того, як хтось або щось
псує вам настрій;
• зверніть увагу на те, чи відразу ви забуваєте про неприємну ситуацію чи
продовжуєте виношувати її далі;
• запишіть на папір причини, які не дають вам спокійно засинати (думки про
навчання/роботу, образа подруги/керівництва, низька заробітна плата,
сумніви у вірності чоловіка/дружини тощо).
Проаналізувавши ситуацію зсередини, спробуйте подивитись на все по-іншому. Наприклад, ви не можете забути неприємну фразу подруги, вона застрягла
у вашій голові. Чи зміниться щось від її «постійного прокручування»? Ймовірно,
ні. Тому чи не краще викинути її на смітник?
«Я намагаюсь фільтрувати позитивні й негативні емоції у дві корзини.
Перша – червона, друга – біла. У білу я відправляю позитивні емоції, у червону
– ті, які приносять мені смуток. Протягом дня я прагну якомога більше «накидати» світлих зарядів у білу корзину. До прикладу, якщо мене образить хтось,
я споживаю улюблений фрукт чи плитку шоколаду. Люди зазвичай звертають
увагу лише на масштабні події, залишаючи поза увагою дрібні, котрі несуть
в собі дуже багато позитиву», – запевняє банківський працівник Світлана.

За допомогою до лікаря

Але трапляються випадки, коли жодні практики не допомагають. Життя людини перетворюється на суцільне жахіття: немає сил працювати, нічого не хочеться, а з голови не виходить одна й та ж думка: «Я хочу заснути». Якщо ви
вбачаєте у цих фразах свій портрет, ідіть за порадою до дипломованого спеціаліста.
За статистикою, 10–15% дорослого населення страждає від хронічного безсоння. Але більшість людей соромляться звертатись із такими «дрібницями» до
лікаря. А дарма. Безсоння можна позбутися за 4–8 тижнів, звісно, за умови,
якщо лікар підібрав правильну систему лікування.
Для того щоб медикаментозне лікування давало більш помітні результати,
можна дотримуватись деяких простих правил:
• перед сном приймати теплу ванну з додаванням ефірних масел;
• використовувати саше з м’ятою, лавандою, материнкою;
• пити настойку з шишок хмелю;
• випивати перед сном склянку води з медом. Мед здавна відомий українцям
не лише як смачний продукт, а і як дієве снодійне. Також він зміцнює нервову
систему.
Але варто пам’ятати, що перед виконанням будь-яких процедур, потрібно
проконсультуватись із лікарем. Не забувайте, що лікарі існують для того, аби
нам допомагати. Не соромтесь питати поради та хвилюватись через дрібниці.
Ваше здоров’я у Ваших руках!
Тетяна КРИСЮК

Південна казка, або подорож до країни Тилігулія
– Цього літа ми поїдемо на Тилігул! – сказала мені мама.
– Куди? – здивувалась я (таку назву я вперше чула). З цієї хвилини і розпочалася моя подорож до країни Тилігулія. А тепер все по черзі…
Тилігульський лиман, або Тилігул, знаходиться на межі Миколаївської та
Одеської областей і вважається одним з найчистіших лиманів Північно-Західного
Причорномор’я. А якщо точніше – це найчистіший лиман України та екологічна
перлина Європи. Його довжина сягає 60 км, ширина – до 4,5 км, максимальна
глибина – 21 м, прозорість води – до 7 м. Це найглибший прозорий лиман
цього регіону.
Назва лиману походить від тюркської Deli Göl – «скажене озеро». Туземці
цю місцевість називають ще Долиною вітрів. Це тому що вітри в цих краях постійно, і я мала можливість відчути себе Мері Поппінс, яка літала з парасолькою.
Лиман являє собою старе русло річки Тилігул, бо утворився завдяки затопленню морем пониззя цієї річки. У кінці 50-х років лиман з’єднали з Чорним
морем глибоким відкритим каналом, завдяки чому рівень води в лимані відповідав рівню моря. Наразі цей зв’язок втрачено, що загрожує висиханню
Тилігульського лиману.
Прогулюючись степовими масивами, можна відмітити багатство флори лиману. Тут росте велика кількість рідкісних і зникаючих видів, занесених до
Червоної книги України та Європейського Червоного списку: астрагал одеський,
горицвіт весняний, ковила волосиста, сон лучний та багато інших. Серед рослин,
які потребують регіональної охорони – льонок великохвостий, півники солелюбні, чебрець молдавський та інші.
Особливу цікавість у мене викликало дерево-кущ, яке має назву «лох сріблястий». Це вічнозелений колючий кущ, листочки якого вкриті срібним волоссячком. Плоди його, кістянки, мають еліптичні кісточки і солодку мучнисту

м’якоть. У цьому регіоні його ще називають «дикою маслиною». Під вітами
цього куща можна вдало ховатися від палючого сонця та дощу.
Увесь тилігульський степ вкривається килимами безсмертника однорічного.
Дивно, звідки в таких маленьких тендітних рослинок стільки сил для цвітіння?
Хочеться відмітити також, що Тилігул – місце масового гніздування та концентрації птахів під час сезонних міграцій. Тут часто гніздяться кулик-довгоніг, дерихвіст лучний, гуска сіра, косар. Довелося мені зустріти й чаплю сіру.
Загальна чисельність птахів, що зупиняються в межах лиману, іноді сягає 50 тис.
особин. Загалом сезонні скупчення утворюють мартин звичайний, баклан великий, чапля сіра. Також зустрілася з полозом сарматським, який дуже вправно
вміє обідати лиманськими бичками.
Та особливо важливим є те, що цілющим тут є все: повітря, сонце, трави,
вода, грязь і навіть глина. Запаси грязі і глини перевищують 14 млн т і є найбільшими не тільки в Україні, але і в країнах Східної Європи. Ці грязі можуть
широко використовуватися для лікування захворювань опорно-рухового апарату, нервової системи, захворювань шкіри. Все це забезпечує широкі можливості
для розвитку туризму та рекреаційної діяльності.
Ще дуже багато хочеться розказати і про дорогу на хмаринки, і про рибалку, і про дощові хмари, і про дивні квіти розторопші, і про велику кількість
водоростей, в яких я відчувала себе царівною лимана, і про безмежні почуття
та враження, які мене переповнюють й досі. Та одне я зрозуміла: Тилігулія – це
південна казка, до якої хочеться повертатися знову і знову, тому впевнено можу
сказати: «Далі буде!»
ГУБАРЬ Олександра,
учениця 5-Б класу Дмитрівської середньої школи І-ІІІ ступенів
Києво-Святошинського району

КОЛЬОРОВИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
За церковною традицією, фарбувати яйця
потрібно напередодні Великодня, в Чистий
четвер, у день, коли заведено прибирати в домі,
купатися й стригтися. А ще саме писанка, або
крашанка, є оберегом і найкращим великоднім
подарунком друзям і близьким. Саме тому
питанню, як фарбувати яйця, потрібно приділити
максимум уваги.
езалежно від обраного варіанту, яйця необхідно
правильно підготувати. Ось декілька порад:
– щоб яйця не лопнули під час варіння, дістаньте
їх з холодильна щонайменше за півгодини до варіння. Або можете потримати їх в холодній воді протягом 15 хвилин;
– перед самим фарбуванням добре вимийте яйця
з милом. Краще використовувати для миття стару
зубну щітку;
– після того як ви пофарбуєте яйця, натріть кожне з них серветкою, просоченою рослинною олією;
це надасть глянцевого блиску;
– необов’язково пофарбовані натуральними
барвниками яйця мають бути однотонними. Можна
обмотувати їх рисовими зернятами, стрічками або
нитками і лише тоді опускати у барвник. Так на поверхні з’являться цікаві візерунки.

Н

УНІВЕРСАЛЬНА ПОРАДА:
краще спочатку зварити яйця, а потім їх ще гарячими покласти в теплий відвар натуральних барвників.
Так ви досягнете рівномірного зафарбовування.
Тепер можна переходити безпосередньо до фарбування яєць.
• Фарбувати яйця за допомогою цибулиння –
це найвідоміший і найпростіший спосіб. У результаті можна отримати яйця коричневого, червоного,
жовтого кольорів або їх відтінків – все залежить
від інтенсивності фарби і тривалості процедури
фарбування.
Налийте в каструлю воду і додайте лушпиння цибулі. Червоно-коричневий колір вийде, якщо взяти
лушпиння восьми цибулин і залити двома склянками води. Виходячи з цього, можна розрахувати
кількість води і лушпиння для конкретного випадку. Воду з лушпинням потрібно довести до кипіння
і прокип’ятити 30–40 хвилин. Дати відвару відстоятися. Відвар потрібно процідити, звільнивши від лушпиння, і варити в ньому підготовлені яйця 7–10
хвилин. Для отримання більш інтенсивного кольору
яйця, можна повернути їх у відвар і залишити доти,
поки вони не набудуть бажаного відтінку.
• Якщо проварити сирі яйця зі шпинатом або кропивою, вони вийдуть зеленого кольору. Залийте 1 кг
шпинату (свіжого або замороженого) 2 л води та
поставте на малий вогонь до тих пір, поки вода не
стане зеленого кольору. Додайте 1 столову ложку
лимонного соку та 2 столові ложки оцту. Опустіть
(фото 1)

у відвар зарання приготовлені та зварені яйця. Чим
довше ви їх триматиме, тим яскравішим буде колір.
Шпинат можна замінити на кропиву. Її можна придбати в сухому вигляді у аптеці. Пачки такої кропиви
вистачить на 3–4 літри води.
• Жовті яйця вийдуть, якщо проварити їх у куркумі, фіолетові – якщо фарбувати їх у фіалках. Треба
взяти квіти фіалки, залити їх гарячою водою, дати
розчину настоятися й замочити в ньому яйця на ніч.
Якщо додати у воду трохи лимонного соку, вийде
лавандовий колір.
• Якщо варити зі шкаралупою волоського горіха,
яйця вийдуть світло-кремові або коричневі.
• Рожевий колір можна отримати за допомогою
журавлинного соку. Робимо так: видавлюємо сік,
відварюємо в ньому яйця, залишаємо на ніч.
• Сині яйця або сині розводи на них можна отримати, якщо натерти вже відварені яйця листям червоної капусти.
• Якщо яйця проварити в молотій каві, можна отримати крашанки бежевого або коричневого
кольору.
• Яйця в цятку також легко зробити: обваляйте
мокре яйце в рисі, гречці або інший крупі, щільно
загорніть його в марлю, зав’яжіть міцно, зваріть
в будь-якому барвнику. Отримаєте симпатичне і незвичайне яйце.
• Щоб на яйцях вийшов абстрактний малюнок,
оберніть їх у лушпиння цибулі й загорніть в марлю,
проваріть в лушпинні або будь-якому барвнику.
• Візьміть листочки петрушки й кропу, загорніть
в них яйце, покладіть його в панчоху і проваріть
в цибулинні. Вийде яйце з красивим малюнком.
• «Шовкове» фарбування (фото 1–4) – модний
сьогодні спосіб фарбування великодніх яєць, хоча
й не зовсім нешкідливий. Беремо білі сирі яйця, загортаємо в шматочки натурального шовку, наприклад,
ріжемо для цього старі краватки. Потім закріплюємо
нитками або іншою тканиною. Варимо, додавши оцет.
• Одягніть на яйце кілька гумок і так його пофарбуйте у барвнику. Вийде яйце в смужках.

(фото 2)

(фото 3)

• Білі візерунки на крашанку можна нанести за
допомогою цукрової пудри. Беремо склянку цукрової пудри, додаємо трохи води, щоб суміш вийшла
дуже густа. За допомогою кондитерського шприца
наносимо візерунок на відварені й пофарбовані яйця.
• Справжня писанка вийде, якщо попрацювати
трохи з воском. Беремо вже зварене яйце й палаючу свічку. За допомогою сірника наносимо малюнок. Потім опускаємо яйце у фарбу, але не гарячу,
інакше віск розплавиться. Не зафарбовані місця забарвлюються, а завдяки воску на яйці залишається
малюнок. Потім віск акуратно здряпуємо або нагріваємо трохи на свічці й витираємо.
• Яйця-царапанки виходять, якщо на крашанки за
допомогою голки або іншого гострого предмета нанести будь-який візерунок.
• Також можна прикрасити яйця елементами декору. Наприклад, за допомогою тонких паперових
смужок в техніці квілінгу (фото 5).
• За допомогою акрилових фарб можна зробити
яйця в цяточку. Просто візьміть фарби, розведіть їх
до рідкої консистенції й за допомогою зубної щітки
побризкайте на відварені яйця, розставлені в підставки. Дайте фарбі просохнути – і яйця готові. Так
вийде, що і яйця прикрашені, і шкідливої фарби мінімально використано.
• Гляньте, як гарно можна пофарбувати яйця за
допомогою пасхальної глазурної посипки (фото 6).
Виявляється, вона може стати в нагоді не тільки на
пасках і печиві. Беремо зварене яйце, тюбик клею,
пакетик різнокольорової посипки – і вперед!
• Розфарбувати яйця можна і за допомогою дитячих нешкідливих маркерів на водній основі або за допомогою таких же фарб. Для цього знадобляться фарби й тонкий пензлик. Щоб малюнок вийшов акуратним,
нанесіть його для початку на зварене яйце олівцем.
• А як вам ідея зв’язати для пасхального яйця
справжній костюмчик? Всілякі курчата, кошенята,
овечки або, наприклад, такий прикольний зайчик
(фото 7).
Розалія КРАСІВСЬКА
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