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КАЛЕНДАР ПРИРОДИ 

Зима 
Довго тепло не пускало зиму: снігу не 

було, а без нього і зими немає. Але ось на-
сипало, завалило – встановився стійкий 
сніговий покрив. Обновилися поля, засяяли 
далечінню, зачарованими деревами-
фонтанами стали берізки, вкрили білим 
пухом зелену хвою сосни… Затріщали мо-
рози, зима стає на ноги. Відходять тусклі 
дні: сонце потроху починає підніматись 
вище. Недаром в народі кажуть: «Сонце 
повертає на літо, а зима – на мороз».  

Коли починається зима? Див-
не питання! За календарем – 1 гру-
дня. 

Астрономічна зима почина-
ється 22 грудня. В цей день Земля 
проходить те місце в своїй річній 
мандрівці, де північний полюс най-
більше відхиляється від Сонця. На-
стає сама довга ніч і самий корот-
кий день в нашій півкулі. 

Але ми знаємо, що справжня 
зима зі снігами та морозами при-
ходить в різний час. У природи свій 
календар, і в цьому календарі «рік 
на рік не приходиться». 

Згадайте рядки з «Євгенія 
Онєгіна» О.С. Пушкіна: 

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе. 
Зимы ждала, ждала природа, 
Снег випал только в январе 
На третье в ночь… 

За якими ознаками ми може-
мо впевнено сказати, що настала 
зима? 

Перші морози – це ще не зи-
ма: вони часто реєструються задов-
го до її початку. Заморозки зміню-
ються теплом, сніг випадає і розтає 
декілька разів. Ось коли випаде 
постійний сніговий покрив та заме-
рзнуть водойми – інша справа. 

А які ознаки говорять про за-
кінчення зими? 

Кінець зими настає з появою 
перших проталин. Темні плями 
оголеної землі спочатку з’являють-
ся на південних косогорах. Потім 
ними починають пістрявіти рівні 
поля, а на північних схилах та в гу-
щині лісу сніг тримається найдов-
ше. 

За період 2006-2013 рр. на 
території Мезинського НПП 
найнижча зимова темпера-
тура зафіксована 3 лютого 
2012 р. -30,5 °С, а найвища – 

5 грудня 2008 р. +11,8 °С. 
Найхолоднішим місяцем був 
січень 2010 р. з середньомі-

сячною температурою         
-12,4 °С, а найтеплішим – 

грудень 2006 р. з середньомі-
сячною температурою +1,2 
°С. Найбільша кількість опа-

дів випала 29 грудня 2009 
року – 32 мм.  

Фото Назарова Н.В. 

Фото Назарова Н.В. 
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В фенології («фенологія» – від грецького 
«феномен» – явище та «логос» – вчення, галузь 
біології, яка досліджує залежності між терміна-
ми прояву явищ у природі та певними змінами 
пір року) зима продовжується від випадання 
стійкого снігового покриву (встановлення санної 
дороги) до перших проталин та поділяють її на 
три фенологічні фази: первозим’я, корінна зима 
та перелом зими. 
 

Первозим’я 
 

Первозим’я починається з випадінням пос-
тійного снігу і продовжується до зимового сонце-
стояння. 

В цей період сонце має найнижче поло-
ження над горизонтом і тому найменші дні та 
найдовші ночі. Зимова погода нестійка, але нев-
пинно холодає. На стоячих водоймах утворюєть-
ся перша міцна крига і відкривається пора під-

льодного лову риби. Вовки збираються у зграї і 
кочують. 
 

Корінна зима 
 

Підсезон продовжується від 20 чисел груд-
ня до лютого, коли починає співати велика сини-
ця. 

Фаза характеризується заметілями та силь-
ними морозами. Життя завмирає... 
 

Перелом зими 
 

Початком фази є перша пісня великої сини-
ця, а закінченням – поява перших проталин. 

Різкий приріст світового дня, починає капа-
ти з дахів, вдень сонце помітно пригріває. Сніг 
осідає і покривається настом. Весело співають 
великі синиці та вівсянки, у лисиць та вовків 
шлюбні ігри. 

Зима в Зима в Зима в фенологіїфенологіїфенології   

Народні приказки та прислів'я про зимуНародні приказки та прислів'я про зимуНародні приказки та прислів'я про зиму   

Прийшла зима – не відкрутишся. 
Зима літо будує. 
Готуй зимою віз, а літом – сані. 
У зими черево велике. 
Якщо снігова зима – буде в полі ярина. 
Якщо вродилося ледащо – йому й морози 
кращі, ніж літо, – щоб не косити жито. 
Не той сніг, що мете, а той, що зверху йде. 
Усе, що літо запасає, зима з’їдає. 
Морозе, сичи не сичи, коли я на теплій печі. 

 

Грудень 
 

Грудень рік кінчає, зиму починає. 
Смутно, як в грудні пополудні. 
Добрий той сніг, що в грудні ліг. 
Сподівайся од нього добра, як од грудня 
тепла. 
Грудень – ніч року. 

 

Січень 
 

Січень – року початок, зими середина, до 
весни поворот. 
В січні і горщок на печі замерзне. 
Холодні січні підряд майже не повторюють-
ся. 
Січень з груднем прощається, а на лютий 
очі косує. 
Як у січні тріщать морози, так влітку від хлі-
ба тріщатимуть вози. 

 

Лютий 
 

Питає лютий, чи добре взутий? 
Сонце в лютому блищить а мороз тріщить. 
Лютий знай собі дме, зерно із засік видме. 
Довгі лютневі бурульки – довга зима. 
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Народні прикметиНародні прикметиНародні прикмети   
Мороз посилиться якщо: 
- в небі яскравий круторогий місяць; 
- двоє тьмяних червонуватих кільця навко-

ло місяця; 
- зорі яскраво блищать; 
- сильний буревій вдень; 
- дрова горять червоним вогнем з тріском; 
- вікна потіють при подвійних рамах; 
- кішка лягає клубочком біля печі і ховає 

мордочку; 
- півень або гусак стоять на одній нозі і пле-

скають крилами; 
- кури рано сідають на сідало; 
- кричать поросята; 
- вранці сильно пищить синиця і каркають 

ворони; 
- горобці ховаються в хмизі або зносять пух 

в гнізда; 
- сороки сідають на верхівки дерев; 
- ввечері птахи кормляться довше звичай-

ного; 
- вовки виють біля оселі; 
- дерева в інію тріщать в лісі; 
- дим з димаря вгору стовпом в’ється; 
- вода в колодязі піднялася; 
- чистий захід сонця в морозну погоду. 
Потепліє якщо: 
- небо затягло хмарами; 
- вітер дме з півдня; 
- на кризі виступила вода; 
- по землі стелиться туман; 
- сорока сідає на сніг; 
- горобці дружно чивкають; 
- півень вночі невчасно співає; 
- гуси гогочуть; 

- горобці перебирають пір’я; 
- кішка спить животом вверх; 
- миші вилазять з-під снігу на поверхню; 
- кінь лягає; 
- тютюн, сіль, цукор зволожуються; 
- в печі вогонь більший, дрова погано спа-

лахують, шиплять, димлять, швидко згасає жар; 
- ліс чорніє, в безвітря сильно шумить; 
- зранку пішов сніг; 
- дим із димаря коромислом; 
- обриси місяця розпливчасті, ріжки затуп-

лені. 
Буде снігопад якщо: 
- сонце сіло за хмару або його захід в хма-

рах; 
- місяць блідий; 
- шкіряні речі зволожилися; 
- дим стелиться по землі; 
- собаки качаються по землі; 
- синиці хвилюються, кружляють, дзьоба-

ють кору; 
- зірок на небі мало. 
Скоро хуртовина якщо: 
- туманне кільце навколо сонця або розір-

ване біля місяця; 
- рідкі зорі; 
- хмари пливуть низько; 
- при південному вітрі знижується атмосфе-

рний тиск; 
- кінь хропе; 
- кішка шкребе долівку; 
- собака качається по снігу; 
- кури махають крилами, крутять хвостами; 
- сорока лізе під стріху; 
- каркають ворони; 
- птахи настовбурчують пір’я. 
До сильного вітру: 
- небо при заході сонця яскраво-оранжеве; 
- сороки сідають на нижні гілки дерев; 
- пташки граються; 
- дим із труби іде косо; 
- білі хмари на небі. 
Чекайте негоди якщо: 
- чітко чути звуки, які майже не помітні при 

стійкій, хорошій погоді; 
- сильно гудуть проводи; 
- вітер змінює напрямок. 
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР 

Зима 
Територія Мезинського національного 

природного парку простяглася на 53 км 
уздовж правого берега Десни. Назва річки 
походить від слов’янського «дєснъ» – пра-
вий, права рука. В IV – VII ст., коли слов’ян-
ські племена розселялись по Дніпру на пів-
ніч, то річка знаходилась праворуч від 
шляху їх розселення.  

Грудень 
 

1. Платон і Роман 
Який Платон і Роман, такою й уся зима буде. 
Платон і Роман кажуть зиму нам. 
Останні проводи осені. 
Якщо в цей день буде зміна погоди, то стільки 
раз за зиму змінюватиметься вона. 
 

3. Прокл 
Якщо піде сніг, то буде дощ 3 червня. 
Прокли – проклинали нечисть під землею, щоб 
не виходила. 
 

4. Введення або Третя Пречиста 
В пам'ять про віддання батьками в Ієрусалимсь-
кий Храм на виховання трьохлітньої Марії, після 
чого Бог вибрав її, як земну матір Ісуса-Спасителя 
людства. 
На Введення робились пробні виїзди на санях. 
Введення накладає на воду товсте леденіння. 
Коли на Введення відлига, то кажуть: «Введення 
ламає леденіння». 
Третя Пречиста снігом покриває. 
Як буде на Введення в снігу вода, то на Юрія – 
трава. 
Введенські морози ще зими не роблять. 
Як на Введення буде вода, то влітку буде молоко. 
Відкривались Введеньскі ярмарки та торги. 
 

5. Прокоп 
Пришов Прокоп – розрив замет, по снігу ступає – 
дорогу копає. 

Намітає багато снігу, встановлюється добрий сан-
ний путь. Розставляли на дорогах віхи, щоб манд-
рівники не збилися. 
 

6. Митрофан 
Якщо 6 грудня моросить сніг і вітер з півночі, то 6 
червня буде вітер з півночі і дощ побризкає. 
Підходять до кінця сватання. 
З цього вечора починають дівчата гадати. 
 

7. Катерина-санниця 
Організовували перегони на санях. Дівчата гада-
ють на женихів. Починаються народні гуляння. 
Продовжують молотити хліб. Молотять натщесе-
рце, щоб легше рухатись. 
Жінки починають прясти, ткати, вишивати. 
 

9. Георгій-Побідоносець, Єгорій (Юрій) осінній, 
холодний 

Який на Юрія день, така і зима. 
Якщо Юрій замостить, то Миколай (19 грудня) 
приб'є цвяхами. 
Вода в колодязі не шевельнеться – до теплої зи-
ми, видає звуки – до сильних морозів та лютих 
хуртовин. 
 

10. Роман 
До дня Романа риби повинні заховатися в зиму-
вальних ямах та вирах, підготуватися до зимівлі. 
Починають йти на нерест мині. 
У лосів відпадають старі роги. 
Святому Роману моляться від безпліддя та без-
діття. 

Малюнок з сайту www.news.kh.ua 
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12. Парамон 
Земля каменіє, річки остигають. 
В ополонці видно, як в’юни та маленькі рибки 
верхом ходять, а великі осіли в зимувальних 
ямах. 
Кривава зоря передвіщає вітер, а якщо сніг іде, 
то буде він до Миколая (19 грудня). 
 

13. Андрій Первозванний 
На Андрія треба кожуха-добродія. 
Перевіряють воду (як на Юрія), слухають воду під 
льодом в озерах, в ставках: тиха вода – хороша 
зима, шумна – морози, бурі, хурделиці. 

Ввечері дівчата молились Андрію «о даровании 
хороших женихов». 
Розпал гадань на женихів. 
 

14. Наум-грамотник 
Вдень святого Наума добре починати вчитись: 
наука на ум піде. 
Починали дітей учити грамоті. 
Під час навчання не можна їсти, бо з’їси вивчене. 
Якщо вчиш по книжці, то закінчивши, повинен її 
закрити, бо забудеш все вивчене. 
 

16. Софон 
Якщо ввечері небо в зорях – чекай холоду, а тем-
не й сліпе – відлиги. 
 

17. Варвара 
Встановлюються справжні морози. 
Тріщить Варюха: бережи ніс та вуха. 
Прийшла Варвара – ніч увірвала. 
На Варвару крекчуть баби старі на гарячому че-
рені: 
- Ох і холодно! 
 

18. Савва 
Що Варвара заварила, Савва засолив, то Мико-

лай закує. 
Іній вказує на хороший овес. 
На день Савви зима річки засолить. 
На Савву не можна лаятись тому господарю, в 
якого є кінь. 
 

19. Микола-Чудотворець, Микола холодний 
Святий Миколай – другий після Бога заступник, 
покровитель землеробства та скостраства, хазяїн 
земних вод, заступник від всіх лих та нещасть. 
Починався розпродаж зайвого хліба. 
Миколин день – початок зимового сватовства. 
Служать молебні ті, хто думає одружуватись чи 
одружувати. 
Миколаївські морози – не введенські: Єгорій і 
Варвара мостили, Савва цвяхи гострив, Микола 
забиває, коня на двір заганяє. 

Який день на Миколу зимового, такий і на весня-
ного (22 травня). 
На Миколу в складчину варили пиво, скликали 
гостей. 
Іній на Миколу – до врожаю. 
Хвали зиму після Миколи. 
Перший весняний Микола весну відкриває, а 
другий – зиму ставить; один Микола – з травою, 
другий – із зимою. 
 

22. Ганна 
На Ганну осінь кінчається, а зима розгін набирає. 
Починали годувати курей гречкою, щоб раніше 
почали нестись. 
На Ганну вовки збиралися ватагами і були особ-
ливо небезпечними. Розбігалися вони тільки піс-
ля пострілів на Хрещення. 
Ясно і світло – до рясних врожаїв. 
Цей день відмічався вагітними жінками та бджо-
лярами. 
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25. Спиридон-сонцеворот 
Сонце повертає на літо, а зима – на мороз. У цей 
день відзначався сонцеворот, коли «хоч на горо-
биний скік та прибуде дня». 
День вважається початком найсильнішіх зимо-
вих холодів і морозів. 
Починали різати птицю та колоти свиней, готую-
чись до Різдвяних свят. 
Ведмеді в барлозі ворочаються, а вовки – ста-
дяться. 
 

26. Євстрат, Євгеній, Лука 
З Луки день прибавився на п’ядь. 
Мученик Євстратій сонечку радий. 
З цього дня 12 днів спостерігають за погодою. 
Яка погода в кожен день, така буде і того місяця. 
Який Євстрат, такий і січень. 
 

27. Фирс 
Яка погода на Фирса, такий і лютий. 
 

28. Трифон 
Який Трифон, такий і березень. 
 

29. Огій 
Огій – іній сій. 
Який Огій, такий і квітень. 
Коли сильний мороз, то стояти йому до Хрещен-
ня. 
Якщо на деревах іній, то Святки будуть теплими. 
 

30. Ананій, Азарій, Місаїл, Даниїл 
Ананій, Азарій, Місаїл, Даниїл на травень вказу-
ють. 
Якщо на деревах іній, то Різдво буде тепле. 
 

31. Модест 
Модест – покровитель скота. 
Який Модест, такий і червень. 
 

Січень 
 

1. Новий рік 
Якщо весь день ясний, то буде увесь рік прекрас-
ний. 
Який день, такий і липень. 
 

2. Гнат 
В цей день забороняється прясти. Жінки робили 
печиво, а дівчата «павуки» та «їжаки» - різдвяні 
прикраси з соломи. 

Який день, такий і серпень. 
 

4. Анастасії-узорниці – заступниці вагітних 
Про цей день в народі казали: «Скоро Настя на 
помості запросить три празники в гості». Відтак 
майже протягом двох тижнів люди гучно святку-
вали празники. Ось чому до Анастасії селяни на-
магалися запастися відповідними припасами – 
нарубати дров, нарізати січки. 
Святій Анастасії моляться при пологах. 
Славлять матір, думають про свій рід. 
Яка Настя, такий і жовтень. 
 

5. Федул 
Прийшов Федул – вітер надув. 
Який Федул, такий і листопад. 
 

6. Святвечір, Багата Кутя, Вілія 
Різдва Христового завжди чекали з нетерпінням, 
адже починалися веселі народні гуляння. 
Ввечері з зоряним небом закінчується піст. 
Увечері родина збиралася за сімейним столом. 
Хлопчик або юнак ставить кутю в рукавицях. На 
рушник під кутю кладуть трохи сіна, яке потім 
згодовують скотині від падежу та для високих 
надоїв. Стукають, звуть Мороза їсти кутю, задоб-
рюють холод, щоб не псував восени і літом горо-
ду. 

Кутю їдять мовчки, щоб під час сіву була тиха по-
года. 
У Святвечір носили вечерю своїм знайомим, рід-
ним, обов’язково хрещеним батькові й матері. 
Якщо ясний день – до хорошого врожаю, якщо 
стежки чорні – буде врожай на гречку, небо зо-
ряне – на великий приплід скота та врожай ягід. 
Який цей день, такий і грудень. 

Фото з сайту www.zapysy.com.ua 
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7. Різдво Христове 
Одне з найбільших релігійних свят. З ним пов’я-
зують народження Ісуса Христа. 

Починалося святкування Різдва рано-вранці, ко-
ли зграйки дітей із зіркою ходили по будинках, 
славили народження Ісуса Христа, посипали в 
хаті зерном жита, пшениці, вівса і вітали госпо-
дарів, бажали врожаю та всіх благ. Господарі 
одарювали колядників. 
З початком Різдва вже можна їсти скоромину. До 
цього свята кололи свиней, різали птицю. Зазви-
чай ходили один до одного в гості. Щоправда до 
обіду намагалися не відвідувати сусідів. Особли-
во це стосується жінок та дівчат. Якщо жінка чи 
дівчина першою заходила в хату, то неодмінно 
приносила «лихо», а тому запримітивши 
«небажаних гостей», замикали двері. Коли ж 
оселю до обіду відвідував хлопець чи чоловік, то 
його частували. 
Якщо тепло – буде холодна весна, темно – моло-
чні корови, світло – несучі кури, заметіль – бджо-
ли будуть добре роїтися, іній – хліб вродиться, 
зоряне небо – до врожаю гороху, дорога добра – 
до врожаю гречки. 
Якщо ще видно траву, то сніг буде на Паску. 
 

8. Бабині каші 
В цей день готували каші і пригощали рідних. 
Якщо ясно – на добрий врожай проса, похмуро – 
на недорід. 
 

9. Степан 
Повинен бути морозяний день, а тому казали: 
«Прийшов Степан, а на ньому червоний жупан». 
Поїли коней через срібло. 
В цей день наймали батраків та пастухів. 
 

12. Онися-шлуночниця 
Ріжуть свиней та птицю. Варять свинячі шлунки. 
 

13. Меланки, Щедра Кутя 
Зранку починали готувати другу обрядову кутю- 
щедру. На відміну від багатої, її можна було за-
правляти скороминою. 
В обід для врожаю, щоб не ламалися гілки від 
сніжної ноші, струшують яблуні. 
Дівчата гадають на женихів. 
В Щедрий вечір відьми крадуть місяць. 
Якщо в цей день вітер з півдня – на жаркий, бла-
гополучний рік, із заходу – на достаток молока та 
риби, зі сходу – на врожай фруктів, зоряно – на 
врожай ягід. 

 
14. Василя 

Сильний мороз і маленький сніг – до хорошого 
літа, тепло і нема снігу – до холодного літа, ту-
манно – до врожаю, зоряно – до ягідного літа. 
До дня прибула година, а від ночі пішла. 
 

15. Сильвестр 
Куряче свято. Чистять та окурюють стіни курятни-
ка, ремонтують сідала. 
Заговорюють лихоманку. 
 

16. Малахія 
Голодні відьми в цей день задоюють до смерті 
корів. 
Ганяють дідька з села. 
 

18. Другий Святий Вечір, Голодна Кутя 
У цей день готують третю і останню обрядову 
кутю різдвяних свят. Називається вона голод-
ною: бо з цієї пори й до наступного дня, доки не 
освятять воду в річці, люди говіли, тобто не їли. 

Фото з сайту www.ykrnews.com 
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19. Хрещення Господнє, Водохреща, Йордана 
Це третє, завершальне свято різдвяного циклу. З 
ним пов’язують хрещення на Йордані Христа. Ві-
дтак у всіх селах, де були церкви, святили воду. 
Зранку чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубу-
вали з криги хреста-«йордана», ставили його по-
руч з ополонкою, і обливали червоним буряко-
вим квасом. Під обід священик, виголосивши мо-
литву, освячував воду. Після цього випускають 
голубів чи стріляють з рушниць. 

Свято Хрещення – обряд, що символізує очищен-
ня людей від первородного гріха. У цей день не 
торкаються їжі не випивши освяченої води. Од-
ноденний піст. 
Про що вранці, коли небо відкриється, помолять-
ся, те і збудеться. 
Зазвичай тріщать «хрещенські» морози. 
Ясна й холодна погода передвіщає посушливе 
літо й неврожай, а похмура, тепла з інієм і снігом 
– рясний врожай хлібу. 
Якщо в цей день хуртовина, то вона буде і на Ма-
сляну. 
Якщо собаки багато гавкають, буде багато звіра й 
птиці. 
Починаються весільні неділі, що продовжуються 
до Масляної. 
В Чернігові був трьохтижневий ярмарок. 
 

20. Івана Хрестителя 
Другий день після Хрещення – Івана Хрестителя 
або «посвятки». 
У цей день вранці господар давав той хліб-сіль, 
що лежав під образами ще від Багатої Куті, ніс до 
хліва, ламав на шматки і роздавав худобі разом 

із сіном як останні різдвяні дари – щоб плідною 
була. 
Вважалося, що на всі великі свята – Різдво, Васи-
ля, Водохреща – жінкам гріх ходити по воду. Цю 
роботу вони передоручали парубкам, а вже на 
«посвятки» ставили їм могорич – «за те, що вони 
воду носили справно». 
З цього дня жінкам дозволялося прясти та шити. 
З цього дня і до Масляної можна справляти ве-
сілля. 
 

21. Пів-Івана, Різдвяний день 
Різдвяний день святкують переважно жінки, бо 
кажуть: «Пів-Івана полоще ложки». 
На Різдвяний день повністю завершуються свят-
ки. 
 

23. Григорій-літовказівник 
Іній випадає – до вологого літа, вітер з півдня – 
до грозового літа. 
Багато інію на деревах – буде багато меду. 
 

24. Феодосій 
Якщо в цей день тепло, то буде рання весна. 
 

25. Тетяни 
Якщо світить сонце – пташки рано прилетять з 
вирію; якщо сніг – літо буде дощове. 
 

28. Павла 
Вітер на Павла – рік вологий. 
Зоряна ніч – на врожай льону. 
Якщо опівдні сонце – рання весна, заметіль – піз-
ня. 
 

29. Петра Вериги 
Перевіряють запаси кормів: якщо більшу полови-
ну з’їдено, то зменшують норму. 
Коли є метла і костра – буде хліба до Петра, а си-
нець да звонець – доведу хлібу кінець. 
 

30. Перезимник 
Пререзимник обнадіє, зігріє, а потім обдурить – 
усе морозом стягне. 
 

31. Опанаса і Кирила 
Чекай лютих морозів, від яких шкіра з носа може 
злізти. 
Цей день переважно холодний, а тому казали: 
«на Опанаса-ломиноса – бережи носа», «З Пана-
совими морозами жарти лихі». 

Фото з сайту www.zaholovok.com.ua 
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Лютий 
 

1. Макар 
Який перший день, такий і весь місяць. 
Якщо ясно і капає з стріх – весну чекай рано, а 
хуртовина – всю Масляну так буде мести. 
У давнину казали: «Який Макар, такий і товар». 
 

2. Юхим 
Опівдні сонце – до ранньої весни і дощового літа, 
вітер – до сирого року, а заметіль – всю Масляну 
местиме. 
Чим більше випаде снігу, тим більший врожай 
зернових. 
 

4. Тимофій-напівзимник 
Тимофіївські морози з хуртовинами. 
Якщо схопиться хуртовина, то весь тиждень буде 
мести, а коли сонце, то весна буде рання. 
Пасічники оглядають бджіл, неспокійне гудіння 
яких свідчить про не благополучність. 
 

6. Оксани-Дороти 
Яка Оксана, така й весна. 
 

7. Григорій Богослов 
Який день з ранку до півдня – такою буде перша 
половина наступної зими, а з півдня до вечора – 
передбачає другу половину весни. 
 

9. Пістрявий тиждень 
Пістрявий тиждень – останній тиждень перед 
Масляною. В цей тиждень не одружувались та не 
шили, щоб не було біди. 
Ввечері перед масляною, заготовляють на сир та 
масло. 
 

8. Напівхлібниці 
З цим днем пов’язували перелом зими, тому ка-
зали: «Який день – така й весна». 
 

10. Юхим-заплічник, цвіркуновий заступник 
В цей день домовика закормлювали кашою. 
Якщо вітряно – то літо буде мокрим. 
 

12. Трьох Святих 
У цей день не прядуть, щоб не було наривів. 
 

14. Трохим 
В цей день заговорювали мишей. 
Якщо небо зоряне – весна буде пізньою. 

 
15. Стрітення 

Стрітення у народі ще називали Громниці. В цер-
квах правили службу, святили воду та свічки. Ці 
свічки запалювали під час грози, щоб блискавка 
не влучила в хату. 
Зі Стрітенням пов’язували надії на весну. Вважа-
лося, що в цей день зустрічається зима з літом. 
Перша зустріч весни. Зима весну зустрічає, замо-
розить хоче, а сама від цього тільки потіє. 
Якщо півень нап’ється водиці, то на Юрія (6 трав-
ня) кінь наїсться травиці. 
 

16. Симон-саламат, Масляна 
Ладять літню збрую. Щоб домовик не катався на 
коні, до нього прив’язували пугу, рукавиці та ону-
чі. 
Ясний і тихий день – на хороший врожай і гарне 
роїння бджіл. 
Якщо на деревах іній – зародить добре гречка й 
картопля. 
Масляна – м’ясопутний тиждень, починається за 
8 тижнів перед Паскою. Кожен день цього тижня 
мають свої традиції. 

Понеділок – Зустріч. Цього дня влаштовували й 
розкочували снігові гірки. 
Вівторок – Заігриш. Починалися всенародні ігри-
ща. Сміливців у змаганнях та потішаннях частува-
ли млинцями і брагою. 
Середа – Ласунка. Пригощали один одного смач-
ними млинцями в маслі. 
Четвер – Розгуляй-четверок. Парубки й дівчата 
забиралися на снігові гори, каталися на конях. 
П’ятниця – Тещині вечори. Зяті ходили до тещі в 
гості на млинці. 
Субота – Зовицині посиденьки. У цей день відві-
дували рідних. 

Фото з сайту www.mw.com.ua 
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Неділя – Прощений день. Прощалися з Масля-
ною, просили вибачення за колишні образи в 
рідних та знайомих. Організовували веселі ігри-
ща та палили опудало Морени-зими. 

 
17. Микола Холодний 

День вважається одним із найхолодніших у лю-
тому, стоять сильні морози. 
Ударять морози, снігу навалить гору. 
Настає час звіриних весіль. 
 

18. Агафія-корівниця, Феодосій Чернігівський 
Треба берегти корів від хвороб: в цей день коро-
в’яча смерть ходить. 
 

19. Вакула Телятник 
На Вакулу початок весняного отелення корів, 
з’являється приплід. 
 

20. Парфенія, Лука 
На Луку полуденний вітер – до врожаю ярових. 
В цей день пекли пиріжки з цибулею. 
 

21. Захар Серповидець 
До 27 лютого зосталось сім морозних ранків. 
У цей день діставали серпи, оглядали їх і кропи-
ли хрещеною водою, готували до роботи. 
Не тоді ж серп гострити, як на жнива йти. 
 

22. Панкрата-Никифора 
Не всякий Панкратій хлібом багатий. 
На Никифора плели лапті. 
Зима втікає темними ночами. 
 

23. Прохор і Харлампій, Початок Великого Пос-
ту 

До Прохора баба охала: «Ой, холодно», а прийш-
ли Прохір і Влас: «Вже весна у нас». 
На Прохора поворот до тепла. 
Після Масляної починається Великий Піст – 7 ти-
жнів. Не їдять скоромного, відмовляються від 
розваг, каються в гріхах, не ходять в гості. 

 
24. Влас – збий ріг з зими 

Святий Влас, як і Юрій, вважається захисником і 
покровителем свійських тварин. В цей день мо-
лились в церквах про плодючість худоби, а вдо-
ма кропили худобу святою водою. 
Ще будуть морози, але невеликі. З відлигами зи-
ма убере ноги. 
 

25. Олексій 
Якщо день погожий – літо буде гарне, але моро-
зи триватимуть. 
 

27. Мелетій 
Три ранки підряд виставляють на мороз насіння 
– щоб краще родило. 
Три дні виносять в двір мотовило з пряжею, щоб 
мати біле, чисте, рівне полотно. 
 

28. Онисим-вівчар-зимобор 
Вівчарі заклинають зірки, щоб вівці окотились й 
приносили великі здорові приплоди. 
 
29. Касян завидний, злопам’ятний, немилости-

вий, скупий 
Він припадає раз на чотири роки і вважається 
нещасливим днем. 

Фото з сайту www.meria-sumy.ua 
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ЗБЛИЗЬКА... 

Десна 
Територія Мезинського національного 

природного парку простяглася на 53 км 
уздовж правого берега Десни. Назва річки 
походить від слов’янського «дєснъ» – пра-
вий, права рука. В IV – VII ст., коли слов’ян-
ські племена розселялись по Дніпру на пів-
ніч, то річка знаходилась праворуч від 
шляху їх розселення. З давніх часів Десна 
була важливою транспортним шляхом, 
що з’єднував Київщину з басейном Дону 
(по Сейму) та басейном Оки (по Болві).  

Десна бере початок з болота 
«Голубий Мох» в околицях с. 
Юр’єво Єльнинського р-ну Смо-
ленської області (Росія), а впадає в 
Дніпро в околицях с. Осещина 
Вишгородського р-ну Київської 
області. 

Заплава річки заболочена, 
місцями має багато проток, ста-
риць та озер. Русло звивисте, ши-
риною до 450 м. Середня глибина 
річки 2 – 4 м, максимальна – до 25 
м. Дно в основному піщане або 
мулисто-піщане, в районі м. Нов-
город-Сіверського є виходи крей-
ди та мергелю. Льодостав з груд-
ня до початку квітня. Гідрологіч-
ний режим визначається весня-
ною повінню та низьким літнім 
рівнем. Амплітуда коливань рівнів 
води досягає 3 – 4 м. 

Десна приймає 18 правих 
(найбільші – Судость, Убідь, Мена, 

Снов) та 13 лівих (найбільші – Івот-
ка, Шостка, Єсмань, Сейм, Остер) 
притоків. 
 

Десна в межах 
Мезинського НПП 

 
Для Десни в межах парку 

характерне звивисте річище. Меа-
ндрованість русла пов’язана із на-
явністю у заплаві фрагментів щіль-
них порід, які огинаються річи-
щем. Однак, на ділянках між села-
ми Мезин – Радичів та Бужанка – 
Придеснянське русло є відносно 
вирівняним: річище підрізає пра-
вий корінний берег із щільних ва-
пняків, крейди та моренних відк-
ладів. Ширина Десни коливається 
від 60 до 210 м, в середньому – 
близько 100 м. Середня глибина 2 
– 3 м, максимальна – 14 м. 

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОВЖИНА: 1130 КМ 

ПЛОЩА БАСЕЙНУ: 88900 КМ
2 

ВИТРАТИ ВОДИ: 324 М3/СЕК 

ШВИДКІСТЬ ТЕЧІЇ: 0,3 – 1,0 М/С 

ПРОЗОРІСТЬ ВОДИ: 50 – 90 СМ 

На території Мезинського 
НПП Десна скресає на 2 доби 

пізніше, ніж у Новгород-
Сіверському, та на 3 доби 

раніше, ніж у Чернігові. 
Товщина криги в середньому 
становить 30 – 40 см, але в 
окремі роки може сягати 80 

см. 

Весняна повінь на Десні. Заплав-

ні луки повністю залиті павод-

ковими водами 

Фото Назарова Н.В. 
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Майже на всьому своєму шляху правий бе-
рег Десни являє собою крейдяні оголення й за-
рослі чагарником та лісом стрімкі схили високої 
тераси, порізаної ярами та балками. Вздовж лі-
вого берега – мальовничий зелений килим 
(завширшки 2 – 3 км) заплавних луків та пасо-
вищ, перемежованих з тихими озерами, стари-
цями та заплавними болітцями. 
 

Деснянські озера 
 

Долина Десни багата на заплавні озера 
(загалом на території парку розміщено 17 озер). 
Особливо їх багато на ділянці між селами Курилі-
вка та Радичів. Генетично, водойми є старицями 
р. Десни, що від’єдналися від річища. Більшість 
озер мають низькі, часто заболочені береги, гус-
то зарослі кугою, осоками, рогозом та очеретом. 
Весною ці озера заливаються паводковими вода-
ми і є прекрасними нерестовищами для більшос-
ті риб. 

На лівому березі Десни навпроти села Ра-
дичів, розкинулося одне з найбільших деснянсь-
ких озер – Хотинь. Його площа перевищує 40 га. 
Східний берег озера витягнутий вздовж сосново-
го бору, а західний – низький, заболочений, гус-
то порослий прибережною рослинністю. Озеро 

цілорічно з’єднано з Десною вузьким проточним 
рукавом. 
 

Малі річки 
 

На території Мезинського парку в Десну 
впадають 6 маленьких річок: Студінка, Криска, 
Хвостинка, Восковаха, Глушиця та Бистриця. 

Студінка бере свій початок в околицях с. 
Покошичі, а впадає в Десну в околицях с. Курилі-
вка. Довжина річки близько 27 км. Між селами 
Студінка та Покошичі на річці побудовано каскад 
з трьох ставків. 

Озеро Хотинь – одне з 

найбільших заплавних 

озер долини Десни 

Правий берег Десни 

являє собою кручі, що 

порізані ярами та 

балками, а лівий – 

розкішні заплавні 

луки 

р. Студінка 

Фото Назарова Н.В. 
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Криска (в с. Свердловка її називають Голо-
весна) бере свій початок в с. Іваньків, а впадає в 
Десну в с. Свердловка. Довжина річки 23 км. На 
річці збудовано два ставки в околицях хутора 
Сміле. 

Хвостинка бере свій початок з болітця пів-
денніше хутора Сміле та впадає в Десну між се-
лами Свердловка та Радичів (ур. «Пузирьова го-
ра»). В особливо жарке літо може пересихати. 

Восковаха бере свій початок в ярах на за-
хід від с. Радичів і в цьому ж селі впадає в Десну. 
Довжина річки 3 км. 

Глушиця бере початок на схід від Городи-
ща і впадає в Десну в районі гирла Бистриці. До-
вжина струмка 9,2 км. 

Бистриця (Ровчак) бере початок на північ-
ному-заході від с. Будище та впадає в Десну між 
селами Городище та Оболоння. Довжина річки 
20,6 км. 
 

Десна – шлях міграції птахів 
 

Заплава Десни має першочергове значення 

для перелітних водно-болотних птахів, що здійс-
нюють сезонні переміщення по Дніпрово-
Деснянському міграційному шляху. Багато птахів 
(гуси, качки, кулики тощо) використовують за-
плавні біотопи як місця зупинок для відпочинку 
під час міграцій. 

Крім того, по долині Десни в південному та 
північному напрямках проходить розселення 
деяких гніздових видів. Так, у північному напря-
мку розширюють свої ареали баклан великий 
(Phalacrocorax carbo L.), чапля велика біла 
(Egretta alba L.), крячок білощокий (Chlidonias 
hibridus Pall.), бджолоїдка звичайна (Merops api-

aster L.), а на південь розселяються види північ-
ного походження – норець червоношийний 
(Podiceps auritus L.), свищ (Anas penelope L.), мо-
родунка (Xenus cinereus Güld.), мартин сивий 
(Larus canus L.), мартин малий (Hydrocoloeus 
minutus Pall.). Заплава Десни відіграє також знач-
ну роль як одне з небагатьох постійних місць ме-
шкання в Україні рідкісного кулика - дупеля 
(Gallinago media Lath.), що занесений до міжна-
родної Червоної книги України, Червоної книги 
МСОП та списку глобально вразливих птахів Єв-
ропи. 

р. Криска 

р. Хвостинка 

р. Бистриця 

Весняний проліт в заплаві Десни 

Фото М.О. Тищенка 

Фото Назарова Н.В. 
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ССАВЦІ 

Заєць сірий 
Зайчик-пострибайчик – персонаж ба-

гатьох казок, пісень, приказок. Що ми зна-
ємо про нього? Всього боїться, швидко бі-
гає, косоокий, на зиму змінює хутро – це 
всім відомо, але наскільки ці риси відпові-
дають дійсності? Справжній заєць виявля-
ється зовсім іншим і дійсність інколи не-
ймовірніша за казку... 

Як виглядає заєць знають 
напевно всі. Це доволі велика тва-
рина: довжина тіла 50 – 70 см, ва-
га 3,5 – 6 кг. Забарвлення хутра 
дуже мінливе: від вохристо-сірого 
до іржасто-бурого чи жовтувато-
сірого кольору з пістрявим малю-
нком, що утворюється чорними чи 
чорно-бурими кінчиками волосин 
підшерстя. Хутро зайця хвилясте, 
підшерстя м’яке, шовковисте. По 
зовнішньому краю вуха проходить 
чорно-бура смужка, а біля перед-
нього краю ока – темна пляма. 
Нижня частина тіла та внутрішні 
поверхні ніг білуваті. Хвіст клино-
видний, зверху чорний чи чорно-
бурий, а знизу – чисто-білий. 

В залежності від пори року 
змінює своє забарвлення і заєць-

русак. Забарвлення зимнього хут-
ра на півдні ареалу схоже до літ-
ньої, на півночі – біліше, але спина 
та вуха завжди темнуваті. Підшер-
стя набуває рудуватого відтінку, 
що надає зимовому забарвленню 
зайця вохристий наліт. Сірий за-
єць ніколи не буває чисто білим. 

Поширений заєць сірий на 
півдні лісової, в лісостеповій та 
степовій зонах Європи, Західного 
Сибіру, Північного Казахстану, Ма-
лої Азії. В 60-х роках XX ст. акліма-
тизований на півдні Сибіру та Да-
лекого Сходу. В Україні пошире-
ний скрізь, крім суцільних лісових 
масивів. 

На території Мезинського 
НПП заєць-русак – звичайний вид, 
що зустрічається на всій території. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

КЛАС: ССАВЦІ 

РЯД: ЗАЙЦЕПОДІБНІ 

РОДИНА: ЗАЙЦЕВІ 

ЛАТИНСЬКА НАЗВА:  

Lepus europaeus PALLAS, 1778 

Кролики, хоч і близькі родичі, 
але все ж відрізняються від 

зайців. По-перше, у кроликів 
вухо коротше голови, а у зай-
ців довше, по-друге, кролики 
– колоніальні тварини і жи-

вуть в норах, кроленята наро-
джуються сліпі та недорозви-

нені. 
Дикі кролики поширені в при-

середземноморських райо-
нах Європи та Північної Афри-
ки, звідки були завезені в Пів-

денну Африку, Австралію, 
Нову Зеландію. В Україні ди-
кого кролика акліматизували 
в XIX ст. в південно-західних 

областях. 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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Фото з сайту www.lis-upmc.snv.jussieu.fr 

На півночі України можна зустріти 
інший вид зайця – зайця білого або зай-
ця-біляка. Розповсюджений біляк в 
тундровій, лісовій і частково в лісосте-
повій зоні Євразії. В Україні населяє 
північні райони Сумської, Чернігівської 
та Житомирської областей. На Чернігів-
щині відмічався в Новгород -
Сіверському та Семенівському районах. 

Від зайця-русака відрізняється дещо 
меншими розмірами (довжина тіла 44 
– 74 см, вага 1,6 – 4,5 кг), коротшими 
вухами (у біляка довжина вуха 7,5 – 10 
см, а у русака 10 – 12 см) та чисто-білим 
забарвленням хутра взимку. 

Біляк, на відміну від русака, лісовий 
звір, що найчастіше зустрічається в роз-
ріджених хвойних та мішаних лісах, 
чагарниках в долинах річок та балках. 

Заєць білий занесений до Червоної 
книги України (категорія – рідкісний). Фото з сайту www.biolib.cz 

Біляк взимку... … та влітку 

Де його можна зустріти? 
 

Найбільш типовими місцями проживання 
зайця сірого є степові ділянки, в умовах яких і 
формувалися його видові особливості. Тому на 
Поліссі він тримається у відкритих біотопах: рід-
колісся та чагарникові зарості, що прилягають 
до полів, луків, річкових долин та городів. Особ-
ливо полюбляє русак ділянки, де сільськогоспо-
дарські угіддя перемежовуються з невеликими 
перелісками, заростями чагарників з ярами та 
балками. Уникає суцільних лісових масивів, осо-
бливо хвойних. 

Зазвичай сірий заєць – осіла територіаль-
на тварина. В залежності від кормності угідь, 

одна особина постійно тримається на ділянці 30 
– 50 га. Восени та взимку зайці часто відкочову-
ють поближче до населених пунктів, узлісь та 
височин, де менша товщина снігового покриву і 
легше знайти поживу. 
 

Придивимось уважніше 
 

Заєць сірий рухлива та доволі граціозна 
тварина. При небезпеці, на коротких дистанці-
ях, може розвивати швидкість до 50 – 60 км/
год., непогано плаває. Із органів чуття прекрас-
но розвинений слух, слабкий зір та досить гар-
ний нюх. Русак веде сутінковий спосіб життя, 
активний вечором та вранці, іноді (особливо в 
взимку) – всю ніч. Вдень відлежується під ку-
щем, в заростях високої трави, на узліссі, взим-
ку може закопуватися в сніг. 

Лежка русака влітку – це, як правило, не-
велика ямка, викопана під кущем, біля повале-
ного дерева чи куртиною високої трави. Часто 
може залягати просто під кущем чи на межі по-
ля, займати покинуті нори борсуків і лисиць. 
Зимою лежка розміщується на снігу в закритих 
від вітру місцях, часто залягає в стогах сіна чи 
соломи на окраїнах населених пунктів; при гли-
бокому снігу може копати нори. Взагалі, місце 
для лежки залежить від погодних умов: весною 
– це добре прогріті сонцем височини, в дощову 
погоду – сухі пагорби, а в спеку – низини. Переліски та сільськогосподарські угіддя – найкращі місця 

для сірого зайця 

Фото Назарова Н.В. 
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Фокуси з перевдяганням 
 

Як і у всіх інших зайців линька відбувається 
весною та восени. Весняна линька починається у 
другій половині березня та продовжується 75 – 
80 днів, закінчується в середині травня. Особли-
во бурхливо вона протікає в квітні, коли шерсть 
випадає жмутками. Линька протікає від голови 
до хвоста. Восени літнє хутро поступово зміню-
ється густим та пухнастим зимовим. Направлення 
осінньої линьки протилежне весняної – вона по-
чинається зі стегон, потім переходить на хребет, 
передні лапи та боки. Найдовше літнє хутро три-
мається на спині та біля очей. Початок осінньої 
линьки припадає на вересень, закінчується вона 
в кінці листопада. 
 

А що у нас на обід? 
 

Живляться зайці рослинною їжею. Основу 
раціону складають трав’янисті рослини, молоді 
пагони та листя дерев і чагарників, якими він жи-
виться з ранньої весни до пізньої осені. Охоче 
поїдає овочеві та баштанні культури. Взимку ви-

копує з-під снігу суху траву та насіння, озимину, 
залишки овочевих рослин на городах. При випа-
дінні глибокого снігу, переходить на живлення 
деревно-чагарниковою рослинністю (пагони, ко-
ра). 
 

Безвідповідальні батьки 
 

Період розмноження сірого зайця дуже ро-
зтягнутий. Перші виводки можна зустріти в кінці 
березня на початку квітня, а останні – в кінці ве-
ресня. Як правило, перший гін у зайців відбува-
ється в лютому – березні, другий – в квітні – на 
початку травня, третій – в червні, а четвертий – в 

кінці липня – серпні. Вагітність триває 45 – 48 
днів. Кількість зайчат у виводку коливається від 1 
до 9. 

Перед пологами самки роблять примітивні 
гнізда з трави, викопують ямки чи неглибокі но-
ри. Зайчата народжуються зрячими, вкриті гус-
тим м’яким хутром. Зайчиха покидає їх, і прибігає 
щоб покормити молоком один раз на добу, а іно-
ді і рідше – один раз на 2 – 4 дні. На п’ятий день 
зайчата вже активно рухаються навколо гнізда, у 
віці 2 тижнів починають поїдати молоду траву, а 
ще через 1 – 2 тижні вже стають самостійними. 
Статевої зрілості досягають наступної весни. 

Інколи зайчиха може годувати чужих зайче-
нят, якщо вони приблизно одного віку із її вивод-
ком. Але це відбувається набагато рідше, ніж у 
біляків. 

Тривалість життя сірого зайця невелика, 6 – 
7 років (в неволі зайці живуть до 10 – 12 років), 
але в природі рідко яка тварина живе більше 4 – 
5 років. 

Погано, коли хутро вже зимове, а снігу ще нема. Тоді хи-

жаки легко знаходять зайців у світлому вбранні 

Фото з сайту www.biolib.cz 

Під час гону серед самців спалахують жорстокі бійки 
Фото з сайту www.biolib.cz 

Фото з сайту www.biolib.cz 

Зайченята народжуються зрячими та вкриті хутром 
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Господарське значення 
 

Сірий заєць – цінна промислова тварина, 
що є об’єктом спортивного та любительського 
полювання. Щорічно добувається в значній кіль-
кості заради м’яса та хутра. З пуху виробляють 
найкращі сорти фетру. 

В роки значної чисельності, особливо зи-
мою, наносить значну шкоду озимим культурам, 
садам та лісовим розсадникам. Є носієм та хазяї-
ном переносників збудників туляремії, бруце-
льозу та інших хвороб. 

Зайці-русаки дуже сильно потерпають від 
погодних умов. Особливо згубні для них багатос-
ніжні зими, що не дозволяють нормально харчу-
ватись, та нестійкі весни, коли відлиги змінюють-
ся заморозками. Деяку роль в знижені чисельно-
сті відіграють хижаки: лисиці, вовки, рисі, орли. 

Часто зайці потерпають від природних епі-
зоотій (кокцидіоз та пастерильоз), а також від 
використання в лісовому та сільському госпо-
дарстві пестицидів. 
 

Підгодівля зайців 
 

Влітку зайці не відчувають недостачі в кор-
мах. Взимку часто відчувається недостача пожи-
ви або її труднодоступність внаслідок великої 
товщини снігового покриву. Тому підгодівля зай-
ців взимку рятує їх від голоду та зменшує шкоду 
озимині та садам. 

Зайців зазвичай підгодовують сіном, необ-
молоченим вівсом, горохом, конюшиною, люце-
рною, коренеплодами. Місця для підгодівлі на-
мічають ще з осені. Найбільш придатні для цього 
пагорби, переліски, узлісся віддалені від населе-

них пунктів. Рекомендують розміщувати підгоді-
вельні майданчики на відстані 1 – 2 км один від 
одного. 

Стіжки сіна для зайців ставлять таким чи-
ном. В землю вбивають кілок довжиною 1,5 м, а 
землю навколо нього встилають соломою чи гіл-
ками сосни. На цю підстилку викладають колом 
сіно, поступово збільшуючи його діаметр до ви-
соти 75 см. Вище сіно викладають конусом-
«дахом», який прикривають соломою чи очере-
том. Навколо основи стіжка викладають залиш-
ки качанів капусти, моркву, силос тощо. Сіно ба-
жано посолити. Ще підмічено, що отаву зайці 
поїдають краще. 

Овес жнуть до повного дозрівання. Снопи-
ки вівса взимку прив’язують до стовбурів дерев 
або до кілка довжиною 1,5 м, що горизонтально 
прибитий до вершини вбитого в землю кілка ви-
сотою 40 – 60 см. На таких підпорках також при-
кріплять снопики конюшини чи люцерни. 

Годівниці для зайців представляють собою 
невеликі коритця, що ставлять під навісом з со-
ломи чи дощок. В них кладуть відходи зерна, 
коренеплоди, листки та качани капусти, ботвин-
ня овочів, силос, качани кукурудзи тощо. 

Фото з сайту www.biolib.cz 

Взимку зайці часто об'їдають кору дерев та чагарників 
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Зайці залишають настільки 
характерні сліди, що їх легко пі-
знає кожен. На снігу видно спере-
ду пара більш крупних відбитків 
задніх лап, а за ними – два мале-
ньких відбитки передніх лап друг 
за другом чи поряд. Через певний 
проміжок – нова група відбитків. 
Це ї є заячий слід, «малик» по-
мисливські. 

Такі особливості сліду зайця 
пов’язані з будовою його тіла. Зад-
ні ноги зайця довші та сильніші, 
ніж передні. Тому при швидкому 

бігу він закидає їх вперед. Ось чо-
му зайцю легше бігти на гору, ніж 
з гори. Довжина стрибків залежить 
від швидкості бігу: чим більша до-
вжина між групами відбитків, тим 
більша швидкість. 

Заячі сліди дуже зручний 
об’єкт для тренування навичок слі-
допиту, а розплутування всіх хит-
рощів звіра не раз здивує вас. 

Перед тим, як залягти заєць 
петляє по заростям чагарників, 
може перетинати балки та перелі-
ски. Ось показалася перша двійка, 
слід обривається. І тільки приди-
вившись помічаєш, що заєць пове-
рнув і своїм слідом пішов назад. 
Тепер шукай скидку – місце, де 
заєць зістрибне в сторону. Часто, 
при скидці заєць стрибає за кущ, 
горбик, повалене дерево чи рівча-
чок. Звідси, пронісшись великими 
стрибками, він починає знову пет-
ляти та плутати сліди. Після другої 
двійки та скидки зазвичай лягає 
недалеко від своїх слідів. Але мо-
жлива і третя скидка. На днювання 
заєць лягає на узліссі, полях – біля 
кущів чи заростів бур’яну, або про-
сто на межі, часто біля стовпів 
ЛЕП. 
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Зліва направо: слід скидки 

(стрибнувши в сторону від свого 

сліду, звір згрупував всі лапки і вони 

залишили в снігу ямку, а далі русак 

пішов короткими стрибками); 

довгі стрибки гінного зайця (за 

Гудаковим В.М.)  

Слідова доріжка русака до денної ліжки: 1 – двійка, 2 – 

скидка, 3 – петля, 4 – ліжка (за Ласуковим Р.Ю.) 
На місця жировки вказують купки екскрементів 

Фото Назарова Н.В. 

Фото з сайту www.biolib.cz ← Жировочний слід сірого зайця 



ПТАХИ 

Лелека білий 
Бузько, чорногуз, боцян, бусол – так 

українці називають білого лелеку. Птах, 
що є символом українського села. Птах, 
що приносить дітей, оберігає обійстя від 
пожеж та примножує достаток. Він увій-
шов в культуру нашого народу і здається 
був поряд завжди. Що про нього можна 
нового дізнатись? Все трохи інакше. Але 
про все по-порядку. 

Білий лелека – досить вели-
кий птах, чия зовнішність всім до-
бре відома. Основний фон опе-
рення – білий, лише махові пера 
крил чорні. Коли лелека сидить, 
то вся задня частина тіла покрита 
чорними перами, звідси і назва 
«чорногуз». Дзьоб та ноги черво-
ні. Довжина тіла – 80 – 115 см; ро-
змах крил 195 – 215 см; вага – 2,7 
– 4,4 кг. 

Молодий птах схожий на до-
рослого, але чорний колір в опе-
ренні молодих змінений на буру-
ватий, а дзьоб та ноги темно-бурі. 

Гніздиться майже на всій те-
риторії Європи, в Північно-

Західній Африці, в Західній та Се-
редній Азії. На Україні його можна 
зустріти скрізь, крім високогір’я 
Карпат, південно-східних районів 
та Криму. На території Мезинсько-
го національного природного пар-
ку білого лелеку можна стріти в 
кожному населеному пункті. За 
даними обліків в 2014 році на те-
риторії парку гніздилося 41 пара 
лелек. 

Не торкаючись біології пта-
ха, про яку поговоримо нижче, 
ніби нічого незвичного. Але це 
тільки здається. Ось і перша загад-
ка: чи завжди лелека жив на тери-
торії України? 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

КЛАС: ПТАХИ 

РЯД: ЛЕЛЕКОПОДІБНІ 

РОДИНА: ЛЕЛЕКОВІ 

ЛАТИНСЬКА НАЗВА:  

Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758) 

Цей птах має багато назв в 
Україні. «Лелека» і 

«чорногуз» поширені більше 
в центральних, східних і пів-
денних областях; на Поліссі 

– «бусол», на Волині – 
«боцян», на Галичині та По-
діллі – «бузько», у північно-
східних і центральних обла-

стях – «гайстер». 
Слово «лелека» тюркомов-
ного походження і прийшло 
воно в Україну разом з та-
тарськими ордами. Саме 

слово є звуконаслідуванням і 
пов’язане з клекотом. Назву 
«бусол» більшість дослідни-

ків виводить через слово 
«бусий», яке походить від 
турецького «boz» - сірий. 

Слово «боцян» прийшло до 
нас із Польщі, так назива-

ють лелек у польській мові. 

Фото Кавурки В.В. 

Фото з архіву Мезинського НПП 
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А чи завжди лелека жив на Україні? 
 

Здавалося б дивне питання. Та лелека насті-
льки увійшов в культуру нашого народу, що важ-
ко уявити українське село без лелечого гнізда на 
даху. Але це не так. Звернімося до праць україн-
ського орнітолога В.М. Грищенка. Ось що він пи-
ше. 

По-перше, з території України є лише дві 
знахідки викопних решток білого лелеки: посе-
лення VIII ст. до н.е. на острові Березань у Дніпро
-Бузькому лимані та поселення Щучинка ХІІ – ХІІІ 
ст. на Середньому Дніпрі. В той час такий не мис-
ливський птах, як галка виявлений у 13 поселен-
нях. 

По-друге, українські назви білого лелеки 
порівняно молоді, до того ж майже всі вони по-
ходять з інших мов. Вперше ці слова зафіксовані 
лінгвістами лише у мові XVI – XVII століть. 

І по-третє, Є.Д. Яблоновською і В.Ю. Божен-
ком був проведений аналіз дворянських гербів 
Чернігівської губернії, які виникли у XVII – на по-
чатку XVIIIст., деякі трохи раніше. І зображень 
білого лелеки немає ні на щитах, ні на інших еле-

ментах гербів. Проте, на них можна побачити ін-
ших розповсюджених птахів – журавлів, лебедів, 
чапель. 

А. Шфонський в описі Чернігівського наміс-
ництва 1786 року вже згадував лелеку як звичай-
ний вид. Хоча за даними М.О. Мензбіра, у північ-
них повітах Чернігівської губернії він, очевидно, 
не був відомий ще й у другій половині ХІХ ст. 

Отже, узагальнюючи всі ці дані можна ска-
зати, що білі лелеки з’явилися на наших теренах 
десь у XV – XVII столітті. Ймовірніше всього засе-
лення України білим лелекою почалося лише піс-
ля того, як зведення лісів людиною привело до їх 
фрагментації – зникли суцільні масиви, які пере-
шкоджали розселенню. 

 

Придивимося ближче 
 

Весною лелеки прилітають у кінці березня – 
на початку квітня. Іноді переліт проходить тоді, 
коли ще лежить сніг, а після їх прильоту бувають 
снігопади та морози. В таких випадках деяка час-
тина птахів відкочовує на південь, а може спосте-
рігатися їх загибель. 

Лелека білий – типовий представник куль-
турного ландшафту. Найчастіше він гніздиться в 
населених пунктах, на поодиноких деревах або 
групах дерев на відкритій місцевості, рідше – в 
розріджених лісах або парках, недалеко від во-
дойм чи заболочених лук. 

Гнізда бузько влаштовує на деревах, дахах 
будівель, опорах ліній електромережі, водонапі-
рних баштах та інших спорудах на висоті 4 – 11 м. 
Будівельним матеріалом служать сухі гілки, які 
птахи підбирають на землі, а з середини вистила-
ють мохом, сіном, соломою тощо. Одне гніздо 
лелеки можуть використовують багато років під-
ряд, іноді й десятиріч. 

Фото Атамась Н.С. 

Колонія білих лелек в околицях с. Оболоння 

Фото Кузьменко Ю.В. 

Молодих птахів легко визначити за темним дзьобом 

Під час шлюбного ритуалу обидва птахи клацають дзьобом 
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Статевої зрілості досягає у віці 2 років, але 
найчастіше беруть участь у розмноженні 3 – 4-
річні лелеки. У кладці 2 – 4, зрідка 1 – 7 білуватих 
яєць. Насиджують обидва птахи протягом міся-
ця. У перший тиждень після вилуплення пташе-
нят, один птах завжди залишається в гнізді, зігрі-
ває їх в холодну погоду й оберігає у спеку від 
прямих сонячних променів. Пізніше обидва пта-
хи зайняті в добуванні поживи для потомства. 

Іноді можна спостерігати, як дорослі леле-
ки викидають з гнізда одного з пташенят. Точну 
причина цього невідома, але найймовірніше, це 
пов’язано з важкістю вигодовування пташенят в 
роки нестачі кормів. 

Виліт пташенят спостерігається наприкінці 
липня. Після того, як птахи почали збиратися в 
зграї, вони повністю залишають гнізда і ночують 
на великих, переважно сухих деревах. Годуються 
на луках та полях. В цей час можна спостерігати, 
як вони, піднявшись у повітря, описують круги, 
піднімаючись все вище й вище. 

Відліт починається з середини серпня і три-
ває до середини вересня. На основі кільцювання 

встановлено, що основний шлях на місця зимівлі 
лелеки білого з України лежить через Румунію, 
Болгарію, Туреччину, Сірію, Ліван, Єгипет, Судан, 
Кенію, Сомалі, Танзанію, Мозамбік в Зімбабве та 
Південно-Африканську республіку. 
 

Чим живиться лелека? 
 

Живляться лелеки найрізноманітнішою тва-
ринною їжею, від комах до ссавців. Птахи розшу-
кують їжу на землі або у воді на мілководді. Ос-
новними кормовими біотопами служать відкриті 
угіддя недалеко від населених пунктів: болота, 
неглибокі водойми, луки, поля, сінокоси, вигони, 
городи тощо. 
 

Вірування, пов’язані з білим лелекою 
 

Білий лелека є священним птахом в бага-
тьох народів. Про це говорить велика кількість 
казок, легенд, повір’їв, приказок. 

У східноєвропейських народів ще з давніх 
часів білий лелека вважався птахом долі, провіс-
ником щастя і добробуту. Селяни вірили, що в 
дім, на якому з’явилося його гніздо, прийде щас-
тя і злагода, в сім’ї припиняться сварки, діти рос-
тимуть здоровими і не хворітимуть, у господаря 
садиби буде гарний урожай. Вважалося, що чор-
ногузи добре розуміються в людях: селяться ли-
ше у добрих і працьовитих. Дім, який уникали 
лелеки, вважався проклятим. 

Того ж, хто зруйнує гніздо чи підніме руку 
на самого птаха, переслідуватимуть злидні і нев-
дачі. За розорену оселю лелеки можуть і самі 
помститися: підпалять стріху або принесуть змію 
у двір.  

З давніх вірувань про весняне відродження 
природи бере початок і загальновідоме повір’я, 
що білий лелека приносить дітей. Просто тракту-
вання його раніше було ширшим. Давні германці 
вважали, що лелека, як посланець богів, прино-
сить з неба нове життя на поля після довгої зи-
мової ночі. Аналогічні уявлення були й у слов’ян 
– птахи приносять з вирію весну, а разом з нею у 
подобі птахів прилітають душі новонароджених і 
предків, останні – для захисту врожаю. 

В Україні є багато прикмет про погоду, по-
в’язаних із білим лелекою: лелека починає непо-
коїтися – на погану погоду; активно тріщить уве-
чері дзьобом – завтра буде сонячний день; стоїть 
на одній нозі – значить треба чекати похолодан-
ня та багато інших. 

Фото з сайту www.wikipedia.org 

Яйце білого лелеки 

Фото з сайту www.biolib.cz 

Перед відльотом лелеки часто кружляють в небі 
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Як допомогти лелекам? 
 

Навіть у добре відомі види, такі як білий 
лелека, можуть задавати загадки. Ось як про це 
пише В.М. Грищенко: 

«Ще зовсім недавно сторінки західних газет 
і журналів рясніли заголовками: «Чорне майбут-
нє білого лелеки», «Порятуйте наших лелек!» і 
т.п. Чисельність білого лелеки у Західній Європі 
швидко скорочувалась. Подекуди він зник зо-
всім. У Швейцарії шляхом титанічних зусиль вда-
лося штучно відновити невелику популяцію. На-
тхненні пикладом швейцарських колег природо-
охоронці з інших країн також почали розводити 
лелек і випускати їх у природу. Виникли цілі 
«лелечі ферми», на утримання яких витрачалися 
великі кошти. Та нічого не допомагало. Білий ле-
лека у Західній Європі танув мов догораюча сві-
ча… 

І раптом все кардинально змінилося – бук-
вально на очах. Причому без будь-яких зусиль чи 
фінансових вливань з боку людини. Чисельність 
білого лелеки практично повсюди поперла вгору, 
мов на дріжджах. Причому стала зростати вона 
навіть у тих високоіндустріалізованих країнах За-
хідної Європи, де ще недавно цей птах був на 
межі зникнення». 

Щоб цього не сталося потрібно трохи допо-
могти лелекам. Перш за все потрібно усвідоми-
ти, що охорона будь-якого виду без збереження 
біотопу його існування неможлива. Осушіть бо-
лото і не стане жаб, вирубайте старий дубовий 
ліс і зникнуть жуки-олені… Так само і з лелекою. 
Йому потрібні кормові угіддя: вологі луки, пасо-
вища, болітця, мілкі озерця. В наших краях поки 
що вистачає місць для живлення птахів, але пот-
рібний контроль за їх станом. 

З місцями для гніздування все значно скла-
дніше. Через нестачу старих гнізд, а також у зв’я-
зку з дефіцитом місць придатних для їх побудо-
ви, навесні можна спостерігати бійки між птаха-
ми, які найчастіше закінчуються пораненням пта-
хів та розоренням кладки. 

А допомогти в цій ситуації доволі просто – 
зробіть штучні місця для побудови гнізд. При ви-
борі місця для встановлення платформи потріб-
но знати «побажання» лелеки. По-перше, плат-
форма повинна кріпитися надійно, не хитатися 
від вітру і не обвалитися. Адже вага гнізда з пта-
шенятами та дорослими птахами може сягати 50 
– 70 кг і більше. По-друге, лелекам не повинно 
нічого заважати при підльоті до гнізда. І по-третє, 
гніздівлі краще встановлювати на відстані 200 – 
300 м одне від одного. 

Як показали дослідження, в наших умовах 
лелеки найчастіше селяться на стовпах ліній еле-
ктропередач, дахах будинків і водонапірних 
башт, рідше на гілках великих дерев. 

Найнебезпечнішими є гнізда на стовпах лі-
ній електропередач. При короткому замиканні 
гніздо може загорітися. Щоб цього не сталося 
роблять нескладні платформи, що піднімають 
гніздо над дротами (див малюнок). В кожному 
селі можна знайти стовпи, що стоять без дротів. 
Якщо вони надійні, то укріпивши на них платфор-
му, ви вбережете птахів. 

При оселенні лелек на димарях, роблять 
платформу, яка піднімає гніздо і не заважає ви-
ходу диму. Платформу краще оббити знизу залі-
зом, щоб гніздо не загорілося від іскри. На даху 
також можна встановити платформу. 

Пристосування для підняття лелечих гнізд над проводами 

(за В.М. Грищенком) 

Спосіб підняття гнізда над димоходом (за В.М. Грищенком) 
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Як показали дослідження, в наших умовах 
лелеки найчастіше селяться на стовпах ліній еле-
ктропередач, дахах будинків і водонапірних 
башт, рідше на гілках великих дерев. 

Найнебезпечнішими є гнізда на стовпах лі-
ній електропередач. При короткому замиканні 
гніздо може загорітися. Щоб цього не сталося 
роблять нескладні платформи, що піднімають 
гніздо над дротами (див малюнок). В кожному 
селі можна знайти стовпи, що стоять без дротів. 
Якщо вони надійні, то укріпивши на них платфор-
му, ви вбережете птахів. 

При оселенні лелек на димарях, роблять 
платформу, яка піднімає гніздо і не заважає ви-
ходу диму. Платформу краще оббити знизу залі-
зом, щоб гніздо не загорілося від іскри. На даху 
також можна встановити платформу. 

Лелеки та й інші великі птахи краще оселя-
ються в старих гніздах. Тому потрібно не просто 
встановити платформу, а й зробити імітацію гніз-
да. Для цього на платформу кладуть шар 10 – 30 
см сухого хмизу, в середину – трохи сіна, трави, 
моху. Старі гнізда лелек білі від посліду, тому по-
бризкайте новостворене «гніздо» вапном. 

Про допомогу білому лелеці докладніше 
можна прочитати в книзі Грищенко В.М. Чарів-
ний світ білого лелеки. Чернівці, 2005.  

Допоможіть білому лелеці і він принесе в 
ваш дім радість та достаток. 

Штучна гніздівля для встановлення на даху 

(за В.М. Грищенком) 

Різні варіанти штучних гніздівель для білого лелеки →  

(за В.М. Грищенком) 
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ГОРТАЮЧИ ЧЕРВОНУ КНИГУ 

Стерлядь прісноводна 
В 1786 році видатний вчений Опанас 

Шафонський писав: «Рыбы в Десне разной 
породы изобильно, яко то: щуки, лящи, 
язи, плотва, окуни, лины, коропы, сомы, 
а весною и осетры довольно, особливо 
ближе к Днепру ловятся…». Нажаль осе-
тра в Десні вже не зловиш, бо шлях їм пе-
рекрили греблі дніпровських ГЕС, а от 
стерлядь, його найближчу родичку, мож-
на іноді зустріти. 

Зовнішній вигляд стерляді 
настільки характерний, що спута-
ти її з іншими рибами неможливо. 
Тіло видовжене, веретеноподіб-
не, пристосоване до швидкої течії, 
вкрите 5 рядами кістяних платівок 
– «жучок». Голова вкрита багато-
численними дрібними кістяними 
платівками, риб їло видовжене, 
загострене. Рот має вигляд щіли-
ни, оточеної м’ясистими губами. 
Спереду на рилі розміщені 4 цилі-
ндричні, бахромчаті вусики. Груд-
ні плавці великі, широкі, хвосто-
вий плавець має видовжені верх-
ню лопать, та укорочену нижню. 

Забарвлення стерляді доволі 
мінливе, і залежить від умов про-
живання. Але зазвичай верхня ча-
стина тіла темна, сірувато-бура, 
часто із зеленкуватим чи синюва-

тим полиском, боки сіруваті, сріб-
лясто-стальні, черево жовтувате 
чи молочно-біле. 

Серед осетрових риб фауни 
України – стерлядь найменша. До-
сягає довжини 1 – 1,2 м і ваги 16 
кг, але зазвичай трапляються осо-
бини довжиною до 40 – 60 см і 
вагою 0,4 – 1 кг. Тривалість життя 
– близько 30 років. 

Поширена в басейнах Карсь-
кого, Баранцевого, Білого, Балтій-
ського, Чорного, Азовського та Ка-
спійського морів. В Україні раніше 
зустрічалася в корінному руслі всіх 
великих річок. В наш час в достат-
ній кількості збереглася лише в 
пониззі Дунаю, та в басейні верх-
ньої та середньої течії Дністра; зрі-
дка зустрічається в басейні Дніп-
ра. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

КЛАС: ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ 

РЯД: ОСЕТРОПОДІБНІ 

РОДИНА: ОСЕТРОВІ 

ЛАТИНСЬКА НАЗВА:  

Acipenser ruthenus LINNAEUS, 1758 

Назва стерляді походить 
від праіндоєвропейського 
кореня stьr-, що означає 

дещо колюче, гостре, тоб-
то колючка, шип. Уява про 

щось загострене і була 
покладена в основу назви 
риби, що має загострену 

голову та хвіст. 
Німці називають цю рибу 
sterlet, серби – кечига, по-
ляки – сzесzuga, мадяри – 
kescege, в Карпатах – кече-
ге, у пониззі Дніпра та Дні-

стра – чечуга, болгари – 
чига, молдавани - cigâ, 

ciciugâ, ceciugâ. 
Латинська назва стерляді 

– Acipenser ruthenus – в 
перекладі означає «осетер 

руський». 

Фото з сайту www.hlasek.com 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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В Десні стерлядь зустрічається до Брянська і 
навіть вище. На території Мезинського парку – 
рідкісний вид корінного русла Десни, що одинич-
ними екземплярами реєструється від с. Курилів-
ка до с. Оболоння. 
 

Неправильний осетер 
 

На відміну від своїх найближчих родичів – 
осетрів, що є виключно прохідними рибами, сте-
рлядь цілорічно живе в річках і великих міграцій 
не здійснює. Це цілком річкова риба, що населяє 
глибокі ділянки русла з прохолодною водою та 
піщаним чи піщано-мулистим дном. Тримається 
в 18 – 25 см від дна, як правило, поодинці, рідше 
– невеликими групами. 

 

Увага – нерест! 
 

Статевозрілими стають доволі пізно: самці у 
віці 3 – 6, а самки – 5 – 9 років, причому самці 
приймають участь в нересті через кожні 2 роки, а 
самки – через 4 – 5 років. 

З настанням теплих весняних днів стерлядь 
посилено піднімається вверх по течії до нересто-
вищ. Розмножується на глибоких (до 10 м і біль-
ше) ділянках русла із швидкою течією та галько-
вим чи кам’янистим дном. Ікринки клейкі і міцно 
тримаються на нерестовому субстраті. Зазвичай 
нерест співпадає з найвищим рівнем повені і те-
мпературою води вище 10 °С, що в наших умовах 
відбувається наприкінці квітня – початку травня. 
Абсолютна плодючість стерляді сягає 110 – 140 
тис. ікринок, виживання ікри – 29 %. 

Розвиток ікри, в залежності від температу-
ри води, триває від 6 до 11 діб. Мальки деякий 
час тримаються на нерестовищах, ховаючись від 
швидкої течії за каменями та в нерівностях дна, а 
пізніше починають шукати поживу в мулистих 
місцях. Через місяць їх довжина сягає 3 – 4 см, а 
в серпні – вересні – від 8 до 25 см. 

 

А що далі? 
 

Зразу після нересту дорослі особини вихо-
дять на залиту паводковими водами заплаву і 
починають посилено відгодовуватись. Живляться 
стерляді різноманітними донними тваринами – 
ракоподібними, молюсками, червами, личинка-
ми комах, рідше поїдають ікру та дрібну рибу 
(пічкурів, бичків, щипавок). 

По мірі спадання паводкових вод поверта-
ються в русло річки і скочуються в місця постій-
ного проживання. В цей час живляться стерляді 
переважно в сутінках і вночі на мілководдях, за-
токах, піщаних косах та в заростях водної рослин-
ності. Але веде тут себе дуже обережно і при 
найменшій небезпеці відходить на глибину. 
Вдень тримається глибоких ям в руслі річки. Во-
сени, із значним похолоданням води концентру-
ються в глибоких ямах пониззя річок, де в стані 
зціпеніння проводять зиму. 

Прохідні риби – риби, які для розмноження мігру-
ють з морів в річки (осетрові, оселедець), рідше – 
з річок в море (вугор). Багато прохідних риб є об’є-

ктами промислу.  

Національний банк України в 2012 році ввів в обіг дві 

монети серії «Флора та фауна», присвячені стерляді  

Фото Назарова Н.В. 

Фото з сайту www.planeta-neptun.ru 

Стерлядь довжиною близько 30 см була спіймана в Десні в 

околицях с. Свердловка 
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Природні та штучні гібриди 
 

В природі стерлядь часто утворює гібриди 
з іншими видами осетрових риб. Наприклад, гіб-
рид з руським осетром – «осетровий шип» – зу-
стрічається в Волзі, гібрид з севрюгою – 
«севрюжий шип» – відомий на Волзі, Дону та 
Дунаї, а в Обі та Єнісеї зустрічається помісь си-
бірського осетра та сибірської стерляді – 
«костер». Це пояснюється тим, що під час нерес-
ту кількість самців завжди більша, ніж самок. 
Тому самці із зрілими статевими продуктами зу-
стрічаються після нересту і можуть запліднювати 
ікру інших видів осетрових, що нерестяться пізні-
ше. 

Гібрид стерляді з білугою, який отримав 
назву «бестер», був отриманий шляхом штучно-
го схрещування в 1952 році в СРСР. Бестер поєд-
нує швидкий ріст білуги та раннє дозрівання сте-
рляді. Досягає довжини 1,8 м та ваги до 30 кг, 
плодючий. В аквакультурі гібриди першого поко-
ління за 2 роки вирощування в садках та басей-
нах досягають ваги 1 кг і навіть більше. 
 

Господарське значення 
 

Стерлядь – цінна промислова риба, м'ясо 
(жирність його складає 5,6 – 6,4 %) та ікра якої 
відносяться до делікатесів. Реалізується в свіжо-
му, охолодженому, замороженому, солоному та 
копченому вигляді. Використовується для виго-
товлення консервів. 

Спеціалізованого промислу немає, вилов-
люється попутно річковими закидними невода-
ми. З 1910 по 1913 рр. в Росії було виловлено 34 
тис. т, з них половина – в Волзі з її притоками. 
Улов стерляді в СРСР в 1962 р. складав 0,5 тис. т. 
В 90-ті роки улови в Росії не перевищували декі-
лькох тон на рік. Найбільші улови стерляді в 

останні роки припадають на Угорщину: в 1999 р. 
– 35 т, в 2000 р. – 12 т. 

В Україні промислово виловлювалася в 
Дністрі та Дніпрі (в районі порогів та нижче), але 
ніде не була багаточисельною. 
 

Стан популяції, охорона і збереження 
 

Сучасна чисельність стерляді дуже низька: 
трапляється зрідка від одної до кількох особин. З 
другої половини ХХ ст. різко скоротила свою чи-
сельність і ареал. Зникла в Сіверському Дінці, 
Південному Бузі та в більшій частині басейну 
Дніпра і Дністра. 

Значне забруднення річок та зміна їх гідро-
логічного режиму призвело до майже повного 
зникнення стерляді. Зараз вона занесена до Чер-
воної книги України (вразливий), Європейського 
Червоного списку (Endangered – Такий, що пере-
буває у небезпечному стані), Червоної книги 
МСОП (Vulnerable – Вразливий), списків Бернсь-
кої, Бонської та Вашингтонської конвенцій. 

Відновлення деснянської популяції стерля-
ді без допомоги людини неможливе. В першу 
чергу потрібно: 

повна заборона вилову стерляді; 

проведення заходів по покращенню ста-
ну нерестовищ; 

рішуча боротьба з браконьєрством; 

боротьба із забрудненням річок промисло-
вими та комунальними стоками; 

організація заводського вирощування мо-
лоді стерляді з наступним зарибленням 
природних водойм. 
Необхідно докласти всіх зусиль для збере-

ження цього реліктового зникаючого виду. 

Фото з сайту www.biolib.cz Бестер 

Осетрові з'явилися в крейдяному періоді (85,8 – 70,6 млн. 

років тому), але чи житимуть вони в майбутньому – 

залежить від людини 
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КОМАХИ 

Красотіли 
Красотіли належать до вразливого ком-

плексу великих жуків-турунів, що особливо по-
терпають від забруднення навколишнього се-
редовища. Дуже чутливі до пестицидів і при 
масовій обробці катастрофічно скорочують 
чисельність або повністю зникають. Саме то-
му пахучий красотіл, один з найкрасивіших жу-
ків-турунів України, потрапив на сторінки Чер-
воної книги України та до Європейського Черво-
ного списку. 

Красотіли – великого розмі-
ру жуки (довжина 15 – 35 мм), як 
правило, з чорним чи зеленкува-
тим забарвленням, верх часто з 
яскравим металічним блиском. 

Більшість красотілів – спеціа-
лізовані хижаки, що живляться в 
основному гусеницями та лялеч-
ками комах. Цікаво, що дорослі 
жуки можуть виявити гусінь тільки 
тоді, коли безпосередньо натк-
нуться на неї та торкнуться її вуси-
ками. Тому вони дуже активні, по-
стійно знаходяться в пошуках здо-
бичі. Крім гусениць метеликів мо-
жуть нападати на інших комах. 

Частина видів красотілів по-
в’язана з деревною 
рослинністю, де во-
ни полюють в кро-
нах дерев та чагар-
никівх, в той час як 
інші мешкають на 
відкритих ділянках і 
полюють на поверх-
ні ґрунту. 

Життєві цикли 
однотипні. Всі види 
нашої фауни мають 
одне покоління на 
рік, але дорослі жу-

ки можуть жити декілька років. 
Яйцекладка зазвичай розтягнута, 
яйця відкладаються в ґрунт по 1 – 
3 шт., загальна кількість яєць сягає 
200 – 300 шт. Розвиток яйця три-
ває від 3 до 15 діб. Личинки роз-
виваються від 20 до 40 діб, вклю-
чаючи 4 – 7 діб предлялькового 
стану. Доросла личинка будує в 
землі колисочку, в якій і залялько-
вується. Фаза лялечки триває 10 – 
18 діб. Зимує, як правило, дорос-
лий жук, який залишається в ляль-
ковій колисочці до весни. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

КЛАС: КОМАХИ 

РЯД: ТВЕРДОКРИЛІ АБО ЖУКИ 

РОДИНА: ТУРУНИ 

ЛАТИНСЬКА НАЗВА:  

Calosoma F. WEBER, 1801 

Латинська назва роду похо-
дить від латинського слова 
«calos» – «гарний» та грець-
кого слова «σώμα» – «тіло».  
Якщо придивитись до нау-
кових назв красотілів, то 

можна виявити багато ці-
кавого. Серед них є 

«дослідник» – «investigator», 
«інквізитор» – «inquisitor», 

«підлиза чи донощик» – 
«sycophanta», «слідчий» – 

«scrutator» та «мандрівник» 
– «peregrinator». З іншого 
боку в назвах може бути 

відбита якась риса, особли-
вість виду. Наприклад, 

«lugens» – «траур» - пов’я-
зане з чорним забарвленням 

жука, «imbricatum» – «як 
кахлі» - скульптура надкрил 

жука нагадує черепицю. 

Фото з сайту www.fotohanc.com 

Фото з сайту www.pureflorida.blogpost.com 

Красотіл-слідчий (Calosoma scrutator F.) 

поширений в США 
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Красотіли – активні хи-
жаки, які спеціалізуються 
в основному на живлен-
ні гусеницями та ляле-
чками метеликів. Спа-
лахи масового розм-
ноження лускокрилих 
часто супроводжу-
ються відповідними 
спалахами чисельнос-
ті красотілів, тоді як за-
звичай їх популяції не 
дуже багаточисельні. 

Надзвичайно висока 
ненажерливість цих турунів робить 
їх цінними в боротьбі з шкідника-
ми. Так, пахучий красотіл з добу 
з’їдає до 32 гусениць американсь-
кого білого метелика (Hyphantria 
cunea Drury), а красотіл золотисток-
рапковий – до 17 гусениць совок. 
Степовий красотіл відіграє важливу 
роль в регулюванні чисельності ме-
телика лучного (Margaritia sticti-
calis L.), в деяких випадках знищую-
чи до 60 % лялечок цього шкідника. 

Кількість гусениць, що знищу-
ють красотіли за сезон дуже вели-
ка. Наприклад, дорослий пахучий 
красотіл за літній період знищує 
200 – 300 гусениць непарного шов-
копряду (Lymantria dispar L.), а його 
личинка за час розви-
тку 40 – 50 гусениць 
та 15 – 20 лялечок. 
Відповідні цифри для 
дорослого бронзово-
го красотіла склада-
ють 80 – 120, а для 
личинок 15 – 25 гусе-
ниць. 

В заплавних лі-
сах в долині Волги та 
Уралу красотіл-
дослідник знищує 
найнебезпечнішого 
шкідника – гусінь п’я-
дуна-шовкопряда во-
лосистого (Lycia hirtaria 

Cl.), а в Прибайкальї відмі-
чений як хижак сибірсь-

кого шовкопряду 
(Dendrolimus super-
ans sibiricus 
Tschetv.). 
Красотіл золотисто-
крапковий в Турк-
менії активно по-

лює на гусениць ко-
конопряду Хенка 

(Eriogaster henkei Stau-
ud.), що знищують чагар-
ник кандим (Calligonum 

L.), посадки якого закріплюють піс-
ки. 

Така важлива роль красотілів 
в якості хижаків шкідливих луско-
крилих вже давно приваблювала 
увагу ентомологів-практиків до цих 
комах. Пахучий красотіл ще на по-
чатку ХХ ст. успішно інтродукова-
ний з Європи в США для боротьби з 
непарним шовкопрядом. 

На жаль, біологія більшості 
видів цих цікавих жуків ще майже 
не досліджена. Досить добре ви-
вчений лише один вид – пахучий 
красотіл, та ще для півтора десятка 
європейських видів в тій чи іншій 
мірі прослідковано життєві цикли 
та характер живлення. 

В кінці 1860-х рр. астроном 
та ентомолог-аматор Еть-

єн Леопольд Трувело завіз 
яйця непарного шовкопряду 
з Європи в США для дослідів 
по його схрещуванню з ту-

товим шовкопрядом 
(Bombyx mori L.). Експериме-
нти проводились на особис-
тій ділянці Трувелота, але 

личинки швидко поширилися 
по навколишнім лісам. Тру-
вело звертався за допомо-
гою до колег-ентомологів 

для знищення шкідників, але 
в той час нічого не було 

зроблено. Лише в 1889 році 
непарний шовкопряд в США 

був визнаний шкідником. 
Для боротьби з непарним 

шовкопрядом в період з 1907 
по 1910 рр. з Європи в США 

завезли пахучого красотіла 
та деяких інших турунів, які 

успішно стримують його 
поширення. 

Красотіли проти шкідників 

Фото з сайтів: www.biolib.cz, 

www.flickr.com 

Непарний шовкопряд – небезпечний шкідник 

лісових насаджень. Але його гусениць та ля-

лечок активно знищує пахучий красотіл 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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Красотіл бронзовий 
Calosoma inquisitor L. 

 
Красотіл бронзовий поширений в Північній 

Африці, Європі, на Кавказі, в Малій та Середній 
Азії. В Україні його можна зустріти майже на всій 
території, крім безлісих степових ділянок. 

Забарвлення верха темно-бронзове, чорно
-зелене, іноді мідно-зелене, синє чи чорне, але 
завжди з металічним полиском. Бічна облямівка 
передньоспинки та надкрил зазвичай більш яск-
раві. Вусики, ротові частини та ноги чорні. 

Типовий мешканець листяних та мішаних 
лісів, іноді зустрічається в старих садах та парках. 
Дорослі комахи активні з кінця квітня до серпня 
– вересня, з піком чисельності в кінці травня – на 
початку червня. Жуки та личинки живляться гусе-
ницями лускокрилих (в основному, п’ядунів, 
шовкопрядів та листовійок). Дорослі жуки мо-
жуть жити 2 – 3 роки. 
 

Красотіл пахучий 
Calosoma sycophanta L. 

 
Красотіл пахучий поширений по всій Євро-

пі, окрім півночі, в Північній Африці, на Близько-
му Сході, в Закавказзі, Середній Азії, Північно-
Східному Казахстані та Сибіру. Поширений май-
же на всій території України, але більш звичай-
ний на півдні. 

Це жук до 22 – 31 мм завдовжки, забарв-
лення тіла від синього до темно-синього. Над-
крила яскраво-зелені, з червонуватим вилиском 

і золотистими краями, передньоспинка синя, ву-
сики і ноги чорні. 

Вид вказаний для території Мезинського 
парку без підтвердження фактичним матеріа-

лом. Ймовірні знахідки виду в урочищі 
«Рихлівська Дача» та в листяних насадженнях 
заплави Десни. 

Мешканець широколистяних лісів 
(особливо дубових), рідше зустрічається в хвой-
них лісах, садах та парках, рідко в лісосмугах. До-
рослі жуки з’являються в травні – червні і зустрі-
чаються до серпня – вересня. Вдень активно по-
люють на гусінь в кронах та на стовбурах дерев, 
а ввечері спускаються на землю і ховаються на 
ніч в підстилці. Живуть 2 – 4 роки та з серпня – 
вересня ховаються на зимівлю в лісову підстил-
ку. Жуки та личинки живляться в основному гу-
сінню та лялечками лускокрилих. 
 

Красотіл золотистокрапковий 
Calosoma auropunctatum Hbst. 

 
Населяє схід Північної Африки, Середню та 

Південну Європу, Предкавказзя, Казахстан, Сере-
дню Азію, Південно-Західний Сибір, Монголію та 
Західний Китай. В Україні поширений майже по 
всій території, за винятком суцільних лісових ма-
сивів та заболочених територій. 

Жук завдовжки 20 – 31 мм. Верх тіла слабо 
блискучий, чорний, рідше чорно-зелений або 
темно-бронзовий. Ямки на надкрилах із золотис-
тим, зеленим чи мідним металічним блиском. 
Ротові частини та ноги чорні, кінцеві сегменти 
вусиків буруваті. 

Красотіли нашої місцевості 

Рід Крастіл включає близько 160 видів, поширених всюди, за виключенням полярних об-
ластей та вологих екваторіальних лісів. Більшість видів зустрічається в помірних та 

субтропічних областях обох півкуль. В фауні України 5 видів, які поширені і на території 
Мезинського парку. 
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Населяє відкриті біотопи: степи, луки, а та-
кож лісосмуги, відкриті схили балок. Досягає ви-
сокої чисельності в умовах агроландшафтів, осо-
бливо на піщаних ґрунтах. Жуки активні з травня 
до вересня, можуть жити декілька років. 

Жуки та личинки активні наземні хижаки. 
Дуже велику частку їхнього раціону складають 
гусениці та лялечки лускокрилих, переважно з 
родини нічниць (Noctuidae). Але на відміну від 
інших видів роду, що спеціалізуються на живлен-
ні майже виключно гусеницями та лялечками 
метеликів, цей вид полює на різноманітних ко-
мах. В його «меню» входять гусениці метеликів, 
жуки, клопи, коники, павуки та інші безхребетні. 
 

Красотіл степовий 
Calosoma denticolle Gebl. 

 
Красотіл степовий населяє степи та напів-

пустелі від Румунії на заході до Монголії та Півні-
чного Китаю на сході. В Україні зустрічається в 
лісостеповій та степовій зоні та місцями на По-
ліссі. 

Жук завдовжки 19 – 26 мм. Верх тіла брон-
зовий або бронзово-чорний, низ, ротові частини 
та ноги чорні. Ямки на надкрилах яскраві, мідні 
або зелені. 

Характерний степовий вид. Населяє відк-

риті ландшафти: степи, луки, остепнені схили 
балок, напівпустелі з різноманітною рослинніс-
тю, часто зустрічається в агроценозах та урбола-
ндшафтах. Жуки активні вночі з червня по сер-
пень, можуть жити декілька років. 

Жуки та личинки активні хижаки. Полюють 
переважно на личинок та лялечок комах, зокре-
ма на гусінь лучного метелика та наземної нічни-
ці. 
 

Красотіл-дослідник 
Calosoma investigator Ill. 

 
Поширений в Східній Європі, Центральній 

Азії, Сибіру, Північно-Східному Китаї. В Україні 
поширений на Поліссі та в лісостеповій зоні, по 
долинам річок та системам лісосмуг глибоко 
проник в степову зону. 

Жук завдовжки 16 – 27 мм. Верх чорний, 
іноді бронзовий або зеленуватий. Ямки на над-
крилах яскраві, мідні або зелені. Низ, ротові час-
тини та ноги чорні. 

Населяє ліси різних типів (заплавні, хвойні, 
листяні, мішані), чагарникові зарості, сади, пар-
ки, лісосмуги, часто можна зустріти на полях та 
луках, особливо на піщаних та супіщаних ґрун-
тах. Жуки активні з травня до жовтня в сутінках 
та вночі. Дорослі жуки живуть декілька років. 
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РОСЛИНИ 

Цибуля ведмежа 

Ця рослина з’являється навесні пер-
шою, має приємний часниковий аромат і 
лікувальні властивості. Здавна люди ви-
користовували листя та цибулини в їжу 
в свіжому та маринованому вигляді, в га-
рячих стравах, додавали її до хліба та в 
пироги. 

Серед представників ботані-
чного роду Цибуля (Allium L.) налі-
чується більше 500 видів, багато з 
яких мають цінні харчові, лікарсь-
кі, декоративні та навіть кормові 
властивості. Разом з кількома ін-
шими родами, цибулі входять до 
складу родини цибулевих 
(Alliaceae J.G. Agardh), яке дуже 
близька до амарилісових 
(Amaryllidaceae Jaume St.-Hil.), то-
му деякі дослідники об'єднують ці 
дві родини в одну. Черемшею на-
зивають кілька різних видів цибу-
лі, загальна особливість яких – 
широка пласка листова пластинка. 

Цибуля ведмежа або черем-
ша – багаторічна трав'яниста ци-
булинна рослина родини лілійних; 
зовнішньо схожа на конвалію 
(коли її листя ще не розпустилося), 
а за смаковими якостями нагадує 
часник. Цибулина довгаста, 2 – 5 
см завдовжки, обгорнута прозо-
рими білуватими оболонками. 
Стебло трьохгранне, 15 – 50 см 
заввишки, при основі вдягнуте піх-
вами листків. Листки трохи корот-
ші за стебло, ланцетні чи продов-
гуваті, гострі, широиною 3 – 5 см. 
Суцвіття – зонтик до 40 см завви-
шки. 

Росте на заплавних луках, 
поблизу річок, струмків, боліт, в 
широколистяних, ялинових, та ві-
льхових лісах, часто утворюючи 
зарості. Але якщо в європейських 
країнах зустрічається типовий під-
вид (Allium ursinum ursinum L.), то 
на Кавказі поширена переважно 
цибуля ведмежа українська 
(Allium ursinum ucrainicum Kle-
opow et Oksner). В Україні черем-
ша зростає в Українських Карпатах 
(до верхньої межі лісу), Передкар-
патті, Лісостепу, на півдні Полісся. 

На території Мезинського 
НПП цибуля ведмежа зростає в 
околицях с. Будище та в ур. 
«Рихлівська дача». 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

НАДКЛАС: ПОКРИТОНАСІННІ 

КЛАС: ОДНОДОЛЬНІ 

ПОРЯДОК: ХОЛОДКОЦВІТІ 

РОДИНА: ЦИБУЛЕВІ 

ЛАТИНСЬКА НАЗВА:  

ALLIUM URSINUM LINNAEUS 

В німецькому місті Ебербах 
(що на річці Неккар) щорічно 

проводяться заходи, що 
мають назву «Ебербахський 

фестиваль черем-
ші» («Eberbacher Bärlaucht-

age»), які присвячені викори-
станню черемші в кулінарії. 

* * * 
В Німеччині з черемхою пе-

чуть хліб (нім. Bärlauchbrot) 
та пироги (нім. Bärlauchku-
chen), використовують в 

гарячих стравах, додають 
замість базиліку в особли-
вий вид соуса-песто (нім. 

Bärlauchpesto). 
* * * 

На Кавказі ведмежу цибулю 
використовують в гарячих 

стравах, а сирі цибулини, які 
збирають до цвітіння, 

їдять з хлібом та сіллю. 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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Чи полюбляють цибулю ведмеді? 

 
Видовий епітет ursinum в латинському іме-

ні цієї рослини утворений від слова «ursus» – 
«ведмідь». Цибуля ведмежа, Allium ursinum, так 
назвав черемшу великий систематик Карл Лін-
ней в 1735 році. Назва збереглася в ботанічній 
номенклатурі і досі. 

Старожили кажуть, що, виходячи із зимо-
вої сплячки, ведмідь в першу чергу підкріплю-
ється молодою весняною вітамінною зеленню. І 
навіть спеціально риє землю, щоб дістатися до 
апетитних цибулин черемші. Люди теж цінують 
цю рослину і ранньою весною відправляються в 
ліс за її проростками і листям. Ведмідь знахо-
дить черемшу за специфічним часниковим запа-
хом, а ось люди не завжди успішні в своєму по-
шуку і часто приймають за листя ведмежої цибу-
лі зовсім інші, часом отруйні рослини – конвалію 
травневу, пізньоцвіт осінній. У ряді європейсь-
ких країн, особливо в Австрії, Швейцарії, Хорва-
тії та Німеччини, в квітні – травні нерідко реєст-
руються випадки подібних харчових отруєнь. 
Тому через засоби масової інформації фахівці 
попереджають збирачів про небезпеку. 

 

Встигнути пожити 

 
Цибуля ведмежа – типова рослина дібров і 

широколистяних лісів. Життєва стратегія у цього 
виду досить цікава. Бруньки дуба і липи розкри-
ваються досить пізно, і черемша намагається 
використовувати цей короткий весняний час, 
коли під пологом дерев ще досить світло. Як 

тільки прогріється ґрунт, підземна цибулина 
прокидається і розгортає листя, що відпочивали 
в бруньках з попереднього сезону. На відміну 
від більшості видів цибулевих, у черемші два 
типи листя: безбарвні лусковидні і зелені з ши-
рокими листовими пластинками. У лускоподіб-
ного листя особливе призначення – вони допо-
магають ніжним паросткам пробитися через 
ґрунт. Кожна цибулина, як правило, розвиває 
два зелених листа. У молодих або здрібнілих 
цибулин може розвинутися тільки один, а якщо 
в попередньому сезоні цибулині пощастило з 
харчуванням і світлом, вона випустить три лис-
та!  

Як і належить представникам сімейства 
цибулевих, суцвіття оповите загальним покрива-
лом з двох зрощених брактей. При цвітінні пок-
ривало розривається і відхиляється вниз, звіль-
няючи зонтиковидне суцвіття з порівняно нечис-
ленних білих квіток на довгих квітконіжках. 

Ранньою весною квітки черемші охоче від-
відують різні комахи. В цей час густі зарості ци-
булі ведмежої особливо ефектні. Характерний 
часниковий запах з'являється лише при пошко-
дженні рослини. Після запилення розвиваються 
плоди-коробочки, в кожній з яких укладено 
шість округлих чорних насіння. Вони, як прави-
ло, висипаються недалеко від материнської рос-
лини. При дозріванні насіння листя черемші жо-
втіють і відмирають, адже світлий час під поло-
гом дубів закінчився, і цибулина переходить в 
стан спокою до наступної весни. Запасаючі лус-
ки утворюються з черешків зеленого листя, а лу-
скоподібні листя повністю відмирає. 

Черемша часто панує в трав'яному покриві лісів 

Квіти ведмежої цибулі охоче відвідують комахи, збираю-

чи пилок та нектар 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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Але незважаючи на стан спокою, протягом 
літа в цибулині відбуваються важливі процеси: 
закладаються листя і квітки на наступний сезон. 
При цьому всі частини материнської цибулини 
протягом року оновлюються. Іноді на місці однієї 
вихідної цибулини розвивається дві дочірні. Са-
ме тому на місці однієї рослини з часом з'явля-
ється досить щільні зарості з декількох десятків. 

Цибуля ведмежа – вид є сезонним домінан-
том, панує навесні в трав’яному покриві лісів в 
окремих місцях на площі до декількох сотень гек-
тарів. В популяціях переважають особини перед-
генеративних стадій розвитку, квітуючі особини 
складають 20 – 30 % від загальної чисельності. 
 

Насіннєві труднощі 

 
Для проростання насіння необхідно зимове 

охолодження. Проростки черемші з'являються 
пізніше, ніж листя перезимувавших дорослих ци-
булин. Дивно, але після першої зимівлі пророс-
тає тільки близько 15 % насіння. Більшість 
(близько 60 %) – на другий рік, а решта – на тре-
тій. Проростанню насіння сприяє близькість бать-
ківських рослин. Мабуть, вони виділяють у ґрунт 
речовини, які перешкоджають росту рослин-
конкурентів, що сприяє захопленню території че-
ремшею.  

При проростанні сім'ядольний лист росте 
вниз, заглиблюючи точку росту, а потім вже роз-
вивається перший справжній, зелений, лист. У 
наступні роки, щоб опинитися на потрібній гли-
бині ,  цибулина  черемші розвиває 
«втягуючі» (контрактильні) корінці. Вже на третій 
чи четвертий рік вона стає дорослою і прикрашає 
ліс витонченими квітами. 
 

Лікувальні властивості 
 

Черемша, як лікарська рослина, була відо-
ма ще германцям, кельтам та римлянам. Вона 
покращує апетит, збільшує секрецію травних за-
лоз, підсилює моторну функцію кишківника. Крім 
того рослина має бактерицидні, протигрибкові та 
протицинготні властивості. В старовинних трав-
никах медвежа цибуля згадується як запобіжний 
засіб під час епідемій чуми та холери. 

Листя, стебла та цибулини містять глюкозид 
аллін та ефірне масло тому мають сильний час-
никовий запах. Крім того в рослині багато вітамі-
ну С. Причому чим вище росте рослина в горах, 
тим більший вміст вітаміну. 

З цибулин черемші виготовляють препара-
ти для лікування гнійних ран, трофічних язв та 
пролежнів. 

Черемша – вид, що охороняється 
 

Цибуля ведмежа занесена до Червоної кни-
ги України (категорія - неоцінений). Причиною 
зміни чисельності є її вузька еколого-ценотична 
амплітуда, внаслідок чого черемша дуже вразли-
ва до дії антропогенних факторів: суцільні рубки 
лісів, осушувальна меліорація, зрізання листя та 
витоптування рослин в процесі заготівлі як харчо-
вої та лікарської сировини. 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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ВОНИ КОЛИСЬ ТУТ ЖИЛИ... 

Мамонт 
Вся геологічна історія нашої планети 

умовно поділена на ери, періоди та епохи, 
кожна з яких характеризується своїм клі-
матом, геологічними процесами і живими 
організмами. Зараз ми живемо в часи чет-
вертинного періоду, епоху голоцену. Цей 
період почався 3 – 5 млн. років тому і ха-
рактеризувався серією похолодань, за що 
їх ще називають льодовиковими періода-
ми. Головною особливістю цього часу є по-
ява першої людини і її розселення по Землі. 

Отже, близько мільйона ро-
ків тому під впливом планетарних 
і космічних чинників у північній 
півкулі почалось помітне охоло-
дження клімату. На гірських хреб-
тах наростали льодовики, зміню-
вались течії океанів і берегові лінії 
морів, перегруповувалась річкова 
система. Під впливом зовнішніх 
фізичних чинників змінювався ро-
слинний і тваринний світ. 

В епоху пізнього пліоцену – 
раннього антропогену субтропічні 
вічнозелені ліси на широті Лондо-
на насичувались листопадними і 
хвойними породами рослин. За-
мість безкраїх лісів на вододіль-

них просторах жарких рівнин ста-
ли виникати савани і лукостепи. В 
цю епоху завершувала своє існу-
вання гіпаріонова фауна з її трьох-
палими зеброїдного виду гіпаріо-
нами, важковаговими мастодон-
тами і шаблезубими кішками. Їм 
на зміну прийшли довгохоботні 
слони з трохи зігнутими бивнями, 
однопалі великі і масивні коні. 
Процвітали листоїдні і гілкоїдні 
олені, козулі, гвинторогі антилопи, 
тури та бізони. Фауну того періоду 
ще називають мамонтовою – від 
найбільшого її представника ма-
монта. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

КЛАС: ССАВЦІ 

РЯД: ХОБОТНІ 

РОДИНА: СЛОНОВІ 

ЛАТИНСЬКА НАЗВА:  

Mammuthus primigenius 
(BLUMENBACH, 1799) 

Слово «мамонт» можливо 
походить від мансійського 
«манг онт» – «земляний 

ріг». З російської мови слово 
потрапило в багато євро-
пейських мов, наприклад в 

англійську в формі 
«Mammoth». 

* * * 
Основні види мамонтів за 

розмірами не перевищували 
сучасних слонів, але при цьо-

му північноамериканський 
вид Mammuthus imperator 

(Leidy, 1858) був 5 м заввиш-
ки та важив 12 тон, а кар-
ликові мамонти – Mammu-
thus exilis (Vincent J. Maglio) 
та Mammuthus lamarmorae 

(Major, 1883) – мали зріст не 
більше 2 метрів та важили 

до 900 кг. 

Малюнок з сайту www.ruspravda.info 

Представники гіпаріонової фауни 

Малюнок з сайту www.stepnoy-sledopyt.narod.ru 
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Звідки вони родом? 
 

Найбільш давнім представником роду ма-
монтів був степовий мамонт (трогонтерієвий 
слон – Mammuthus trogontherii (Polig, 1885)), 
який жив у Європі та Азії близько 450 – 350 тисяч 
років тому. Цей вид був погано пристосований 
до холоду – мав лише зачатки волосяного покри-
ву, тому в кінці середнього плейстоцену в Євразії 
його змінює шерстистий мамонт – Mammuthus 
primigenius (Blumenbach, 1799), а в Північній Аме-
риці – колумбійський мамонт – M. columbi 
(Falconer, 1875). В кінці плейстоцену шерстистий 

мамонт проник в Америку і разом з колумбійсь-
ким мамонтом співіснував до самого вимирання. 

Російським палеонтологом А.В. Шером 
(1974) була висунута гіпотеза про те, що батьків-
щиною шерстистого мамонта була північ Сибіру – 
Західна Берингія. Спираючись на достовірні гео-
логічні дані, вчений показав, що найбільш давні 
залишки цього виду мамонтів (близько 800 тис. 
р. тому) відомі із долини річки Колими, звідки 
згодом він розселився в Європу і Північну Амери-
ку. 
 

Чи схожий мамонт на слона? 
 

Шерстистий мамонт мав досить великі роз-
міри: висота скелета дорослих самців у найбільш 
випуклій точці хребта становила 265 – 320 см, 
маса його не перевищувала 5 – 6 тон. 

Все тіло мамонта було вкрите густою шер-
стю, а судячи з палеолітичних малюнків, на лобі у 
нього був прямий чуб. Довжина шерсті у дорос-
лої тварини на плечах, спині і боках досягала 
майже метра, утворювалась довга підвіска, котра 
прикривала живіт і верхню частину кінцівок. З 
хвоста звисав довгий пучок дуже жорсткої і товс-
тої шерсті. Густе, щільне підшерстя, прикрите жо-
рстким остьовим волоссям, надійно захищало 
тварину від холоду. Колір шерсті змінювався від 
бурого, подекуди майже чорного, до жовто-
коричневого і рудуватого. Дитинчата були забар-
влені дещо світліше, з переважанням жовто-
коричневих і рудуватих відтінків. 

Малюнок з сайту www.wikipedia.org 
Представники мамонтової фауни 

Малюнок з сайту www.bibliotekar.ru 
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В порівнянні з сучасними слонами мамонт 
був більш коротконогим, як наслідок того, що він 
харчувався підніжним кормом. Як і в решти сло-
нів, кінцівки мамонта нагадували колони. Підош-
ва ніг була вкрита надзвичайно твердою зрогові-
лою шкірою завтовшки 5 – 6 см. Над внутріш-
ньою стороною підошви розміщувалась особли-
ва еластична подушка, яка відігравала під час ру-
ху роль амортизатора, завдяки чому хода у ма-
монта була легка і безшумна. На передній части-
ні підошв знаходились невеликі ногтеподібні ко-
питця, по 3 на передніх кінцівках і по 4 на задніх. 
Діаметр сліду такої тварини досягав майже пів-
метра. 

Як і у більшості звірів, самки були помітно 
менші від самців. Голова мамонта була досить 
масивною. А ще вигляд волохатого гіганта допов-
нювався величезними бивнями – дуже розвинені 
верхні різці, що мали своєрідну спіральну зігну-
тість. При виході зі щелепи вони були направлені 
вниз і дещо в сторони, а їх кінці закручувались в 
середину. З віком зігнутість бивнів, особливо у 
самців, збільшувалась на стільки, що у дуже ста-
рих особин їх кінці майже змикались, або перех-
рещувались. Бивні великих самців сягали довжи-
ни 4 м, а їх вага доходила до 110 кг. У самок бив-
ні були майже прямі і менш масивні. 

Ззовні на бивнях утворювались потертості 
навіть у молодих особин, що свідчить про їх інте-
нсивне використання власниками. Висуваються 
версії, що за допомогою бивнів мамонти розгрі-
бали сніг і викопували з – під нього їжу, здирали 
кору з дерев і навіть виламували шматки льоду 
для подолання спраги. 
 

Мамонти жили як сучасні слони 
 

Спосіб життя та умови існування мамонтів 
доки не можна реконструювати в повній мірі. 
Однак по аналогії із сучасними слонами можна 
вважати, що мамонти були стадними тваринами. 
Це підтверджують і палеонтологічні знахідки 
місць масової загибелі мамонтів. Вожаком в ста-
ді скоріш за все була стара самка. Самці трима-
лись окремими групами, або поодинці. 

Спосіб харчування більш-менш визначений 
за складом решток їжі у шлунках загиблих і зако-
нсервованих в мерзлому ґрунті мамонтів. Пере-
важно це була трав’яна рослинність. В мерзлих 
кишечниках двох, загинувших в теплу пору року 
мамонтів переважали осоки і злаки, в невеликій 
кількості траплялись кущики брусниці, зелені мо-
хи і тонкі паростки верби, берези та вільхи. Вага 
шлунку одного з мамонтів разом із вмістом ста-
новила 250 кг. Така величезна маса кормів наво-
дить на висновок, що мамонти, як і сучасні сло-
ни, вели рухливий спосіб життя і часто змінювали 
місце свого перебування в пошуках кормової ба-
зи. Переважно це були долини великих річок та 
вододільні простори. 

Мамонтів у свій час оточували великі та си-
льні хижаки. Найбільш небезпечними для мамо-
нтят були печерні леви у Євразії та Америці. Найі-
мовірніше, що хворі та поранені тварини також 
ставали жертвами вовків і гієн. Здоровим дорос-
лим мамонтам ніхто загрожувати не міг, і лише з 
поширенням активного полювання людини ці 
тварини стали постійно перебувати в небезпеці. 

Малюнок з сайту www.dic.academic.ru Малюнок з сайту www.photo.qip.ru 

Печерний лев (Panthera leo spelaea Goldfuss, 1810) та печерний ведмідь (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) – єдині хижаки, що 

могли полювати на дитинчат та ослаблених мамонтів  
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Вимирання 
 

Нажаль, мамонт незворотно вимер, спіткав-
ши долю мільйонів живих істот, що з’являлись, а 
потім зникали на нашій планеті. За геохронологі-
чною шкалою це сталось зовсім недавно – в кінці 
останнього льодовикової епохи, або на початку 
голоцену. Найбільш пізні абсолютні дати знайде-
них кісток мамонта за радіовуглецевим аналізом 
становили 9500 – 12300 р. Сам же процес вими-
рання проходив не одночасно, а поступово. За 
деякими даними на невеликому арктичному ост-
рові Врангеля мамонти дожили до того часу, ко-
ли далеко на південь від них 3 – 4 тисячоліття то-
му в долинах Нілу, Тигру і Євфрату розквітали пе-
рші людські цивілізації. 

Причини загибелі цих гігантів, як і багатьох 
інших представників мамонтової фауни 
(шерстисті носороги, печерні ведмеді тощо) не 
зрозумілі до цього часу. Скоріш за все, в цьому 
процесі відігравали роль кілька факторів. Люди-
на, яка 2,5 млн. років тому з’явилась в Африці 
вже почала розселятись у помірних широтах пів-
нічної півкулі і для виживання займалась актив-
ним полюванням на звірів, про що свідчать скуп-
чення кісток різних тварин на місцях стоянок лю-
дини доби палеоліту. 

Тварини мамонтової фауни навіть за інтен-
сивного винищування людиною мігрували доли-
нами річок, розмножуючись і процвітаючи. Про-
те, з року в рік зими ставали все теплішими, ко-
ротшими, а сніг все глибшим і покривав більші 
території. Літом підземний лід почав танути, 
утворюючи болота, трясовини і широкі озера. З 
гірських хребтів на рівнини спускалися і займали 
все більші території темнохвойні ліси, чергую-
чись в долинах річок з листяними лісами. Стада 
коней, бізонів, вівцебиків і мамонтів гинули ма-
сами на європейських рівнинах від снігопадів та 
ожеледиць, але ще продовжували залишатись 
вцілілими популяції на крайній півночі. Південні-
ше, в хащах темних лісів Сибіру і затягнутих сфаг-
новими мохами болотах і озерах середніх широт, 
більшості травоїдним немає місця – багато снігу і 
голод. 

Коні, первісні бізони, вівцебики прожили 
трохи довше ніж мамонти, які вимерли разом із 
шерстистими носорогами і печерними ведмедя-
ми. Місцями, за найбільш сприятливих умов, тва-
рини затримувались, зменшуючись чисельно, 
погано розмножуючись і покірно доживали свій 
вік. 

Фото з архіву Мезинського НПП 

Уламки зубів та кісток мамонтів, зібрані на території 

Мезинського національного природного парку. 

Експонуються в Мезинському археологічному науково-

дослідному музеї ім. В.Є. Куриленка (с. Мезин) та його 

філіі (с. Свердловка) 
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