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КАЛЕНДАР ПРИРОДИ 

Весна 
За астрономічним календарем зима 

закінчується 22 березня. Саме в цей день 
Земля на своїй орбіті досягає такого міс-
ця, яке називають точкою весняного рів-
нодення. На всій земній кулі в цей час три-
валість дня дорівнює тривалості ночі. По-
тім в північній півкулі день стає довший за 
ніч. Із збільшенням тривалості дня збіль-
шується і кількість тепла, що потрапляє 
на Землю. Починається весна… 

Сонце все сильніше прогріває 
товщу снігу і робить її рихлою та 
зернистою. Дороги просідають, 
темніють, на них утворюються ями 
та калюжі. На південних схилах па-
горбів сніг тане швидше і там рані-
ше починають чорніти проталини. 
В цей час з’являються і перші пере-
літні птахи – граки. 

Перші весняні зміни гарно 
примітив Михайло Лермонтов: 
 

Когда весной разбитый лёд 
Рекой взволнованной идёт, 
Когда среди лугов местами 
Чернеет голая земля, 
И мгла ложится облаками 
На полуюные поля… 

 
Але не хоче зима легко зда-

ватись. Погода нестійка, часто вер-

таються холоди, інколи випадає 
сніг. В народі казали: «Весняний 
сніг, як материн гнів: рясно випаде 
та скоро розтане». 

Та не встоїть зима перед си-
лою весняної енергії. Зміни в при-
роді починають відбуватися все 
швидше і швидше. Ось прилетіли 
жайворонки, водоплавні птахи, жу-
равлі; берези викинули перші ніжні 
листочки; квітують перші весняні 
квіти – підсніжники, проліски, мати
-й-мачуха; оживають ліси та луки, 
наповнюються пташиним гомоном, 
зеленіють молодим листям – весна 
в розпалі… 

Закінчується весна із почат-
ком квітування шипшини та кали-
ни, саме в цей час середньодобова 
температура наближається до +15 
°С. 

За період 2007-2013 рр. най-
нижча весняна температу-

ра зафіксована 1 березня 
2011 р. -20,8 °С, а найвища – 
26 травня 2007 р. +31,5 °С. 

Найхолоднішим місяцем був 
березень 2013 р. з середньо-

місячною температурою     
-3,7 °С, а найтеплішим – 

травень 2013 р. з середньо-
місячною температурою 
+18,3 °С. Найбільша кіль-

кість опадів випала 23 бере-
зня 2013 року – 35,1 мм. 

Фото Назарова Н.В. 

Фото Назарова Н.В. 
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За фенологічним поділом року весна почи-
нається з появою перших проталин на полях і 
продовжується до квітування шипшини та кали-
ни. Поділяють її на чотири фенологічні фази: сні-
готанення, оживання весни, розпал весни та пе-
редліття. 
 

Сніготанення 
 

Фаза починається з появою перших прота-
лин в полі, а закінчується з початком цвітіння сі-
рої вільхи та ліщини. 

В цю пору руйнується і зникає сніговий пок-
рив, починають звільнятися від льоду водойми, в 
кленів та беріз починається сокорух, прилітають 
граки, крижні, шпаки та жайворонки. Після зимо-
вої сплячки прокидаються мурахи, метелики, 
з’являються павуки. 
 

Оживання весни 
 

Початок фази співпадає із квітуванням мати
-й-мачухи, а кінець – з розгортуванням листя на 
березі і квітуванням в’язу. 

Тепло ще нестійке, часті заморозки. Повніс-
тю звільняються від криги водойми, підсихає зе-
мля, зеленіє озимина і починає з’являтися моло-
да трава, розпускаються листочки на аґрусі. Спо-
стерігається виліт джмелів, «співи» жаб, приліт 
журавлів, дроздів, деякі птахи будують гнізда і 
починають відкладати яйця, з’являються дощові 
черви. Нереститься щука, окунь, йорж, білизна та 
в’язь. Прогрівається земля, з’являються кучові 
хмари, проносяться перші грози. 

 

Розпал весни 
 

Фаза починається від озеленіння беріз та 
продовжується до зацвітання горобини та бузку. 

Відбувається розкриття листя на деревах та 
чагарниках, квітують сади, починається посівна 
ярових зернових культур. Густішає та більшає 
травостій – строк вигону худоби на пасовища. 
Приліт комахоїдних птахів. Все жаркіші дні і теп-
ліші ночі, ймовірність заморозків невелика. Кві-
тують кульбаба, аґрус, порічки, черемха, конва-
лія, дуб. Починає співати соловейко, вивільга, 
деркач, перепілки. На полях саджають картоплю. 
Нереститься підуст, плітка, ялець. 
 

Передліття 
 

Це період переходу від весни до літа, почи-
нається цвітінням горобини та бузку, а закінчу-
ється – цвітінням шипшини. 

На початку передліття повністю вкривають-
ся листям дерева та чагарники, закінчується кві-
тування садів, починають квітувати лучні трави та 
колоситься озиме жито. На мокрих луках та бо-
лотах квітують калюжниця, незабудки, на сухі-
ших ділянках – дзвоники, ромашки та деревій. 
Прилітають останні перелітні птахи, а в борової 
та водоплавної дичини з’являються виводки. По-
чинається бурхливий виліт різноманітних комах 
– бабки, ґедзі, метелики, жуки. 

ВеснаВеснаВесна   в в в фенологіїфенологіїфенології   

Народні приказки та прислів'я про веснуНародні приказки та прислів'я про веснуНародні приказки та прислів'я про весну   
 Від ранньої весни небагато радості. 
 Весна багата на квіти, а хліба в осені пози-

чає. 
 Весняний день рік годує. 
 Березневе тепло, як мачушине добро. 
 Лютий зиму видуває, а березень ламає. 
 У березні рано починає розтавати – довго 

не розтане. 
 У квітні ластівка день починає, а соловейко 

закінчує. 
 Квітневий дощик – з неба золота кошик. 

 У березні поскачи, у квітні пограй, то дідька 
їстимеш коровай. 

 У маю і баба в раю, як не затанцює, то хоч 
молодість згадає. 

 Травень зеленіє травами, пахне квітами, 
дощами вмивається. 

 Коли в травні два дощика не випаде, то й 
золотий плуг нічого не виоре. 

 Посієш вчасно, то вродить рясно, а посієш 
рідко, то вродить дідько. 
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Народні прикметиНародні прикметиНародні прикмети   
До дощу: 
- сонце сходить в червоних хмарах; 
- вранці сонце закрите хмарами та його 

промені пробивають вверх; 
- зірки дуже швидко гаснуть; 
- червоне сонце сідає в хмари чи туман; 
- при сході сонця парить; 
- молодий місяць з тупими кінцями або зіг-

нутий менше звичного, або товстий та жовтий; 
- навколо місяця на близькій відстані коло, 

навколо зірок чорні кола; 
- зірки та місяць здаються більшими і чер-

вонуватішими; 
- повний місяць темний та блідий; 
- на склі при подвійних рамах випадає ряс-

на роса; 
- зяблики скиглять, а журавлі високо літа-

ють; 
- кульбаба згортає пухнасту кульку; 
- ніч тиха, без роси; 
- вдосвіта бджоли сидять на прилітних дош-

ках. 
Буде гроза, якщо: 
- при сильному вранішньому миготінні зі-

рок набігають хмари; 
- вдень при яскравому сонці парить і немає 

вітру; 
- промені сонця темніють; 
- при сході сонця хмари густішають і стають 

темно-свинцеві. 
До ясної погоди: 
- перед сходом сонця випала роса, а нічний 

туман зник з його сходом; 
- при сході сонце білого кольору або на за-

ході з’являється веселка; 
- Чумацький Шлях повний зірок і світлий; 
- молодий місяць з гострими рогами; 
- вечірня зоря багряна, жовто-золотиста, 

рожева, але не червона; 
- при заході сонця небо блакитне, золотис-

те, світло-рожеве або зеленувате навіть якщо за-
крите хмарами; 

- горобці літають великими зграями; 
- бджоли зранку гудуть, летять на медозбір; 
- солов’ї тьохкають усю ніч; 
- світлячки яскраво світяться. 
 
 
 

До сухої погоди: 
- сонце сходить на чистому небі і здається 

менше звичного, але з чіткими краями, а його 
промені дуже яскраві; 

- слабко миготять зеленуваті зірки. 
До довгої негоди: 
- на заході сонця біла хмара на півночі; 
- в хмарний день сонце перед заходом яск-

раво засяє; 
- місяць в тьмяній димці; 
- зірки сильно миготять. 
До вітряної погоди: 
- захід сонця пурпурний або за ним йдуть 

хмари; 
- червоний диск сонця сідає в хмару або в 

туман; 
- на півночі блимають блискавки. 
До холоду: 
- місяць чисто-білий; 
- грім ранньої весни; 
- зозуля закувала на голому дереві; 
- ворони каркають зграєю, а перелітні птахи 

довго не щебечуть; 
- заєць довго не линяє; 
- журавлі летять на південь; 
- жаби голосно квакають, а потім несподі-

вано замовкають. 
До тепла: 
- глухарі ночують на деревах, регулярно кує 

зозуля; 
- корови лежать на землі; 
- береза й клен виділяють багато соку; 
- ворони купаються ранньою весною. 

 

Посівний календар 
 

Квітує ліщина – саджай дерева і чагарники. 
Квітує осика – сій моркву. 
Розпустила пуп’янки черемха – саджай кар-

топлю. 
Розкриває лист дуб – час сіяти горох. 
Квітують абрикоси – час сіяти кукурудзу. 
Почала квітувати калина – сій огірки. 
Квітують півонії – час сіяти кабачки та гар-

бузи. 
Зацвіла горобина – висаджуй розсаду помі-

дорів та пізньої капусти. 
Зозуля закувала – час сіяти льон. 
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР 

Весна 
Здавна наш народ зустрічав весну з 

особливим настроєм. Міфічний образ бо-
гині Весни поставав в уяві наших предків в 
образі прекрасної молодої дівчини або мо-
лодиці, тому що саме жінка дає початок 
життю. Прихід весни пов'язувався з поя-
вою перших птахів: прилітаючи з вирію, 
вони на крилах несуть весну-літо. 

Березень 
 

4. Казимир 
Кінець зими. Пташки починають виводити потом-
ство. 
Як правило, нестійка погода, тому в народі каза-
ли: «У Казимира непевна віра». 
 

5. Лев Катанський 
В цей день на падаючі зірки не дивляться. 
Хто в цей день захворіє, той помре. 
 

6. Тимофій-весновій, Хома 
Вважалося, що в цей день весна вже прийшла до 
дверей. 
Тимофієве тепло віє – старого гріє. 
Синичка заспівала – весняне тепло приворожує. 
Прийшов Хома – зими нема. 
 

9. Обретіння Івана Предтечі 
У цей день птахи повертаються з вирію, шукають 
місця для гнізда. 
Якщо в цей день холодно, то і весна буде холод-
ною. 
 

10. Тарасій-кумошник 
З Тараса вдень не сплять. 
 

12. Прокіп-перезимник 
Прокіп-перезимник дорогу рушить. 
 

13. Василь-плаксивець 

Вважалося, що в цей день весна повністю заби-
рає своє право від зими, бо «Василь зі стріхи ка-
пає – землю покваплює». 
Приліт граків: «Грак на горі – весна на дворі». 
З дахів капає, сонячно – до ранньої весни. 
 

14. Явдоха-плющиха, підмочи поріг, веснівки 
Друга зустріч весни (перший раз зустрічають вес-
ну на Стрітення – 15 лютого). 
Євдокія красна – і весна красна. 
Яка Явдоха, таке і літо. 
Якщо вода капає зі стріх, то ще довго буде холод-
но. 
Якщо сонячно – на врожай огірків і гарбузів, сніг 
– до врожаю хлібів, теплий вітер – літо буде теп-
ле і мокре, вітер із заходу – буде добре ловитись 
риба, а зі сходу – плодитимуться бджоли. 
Якщо ранок ясний – то сій рано пшеницю, в обід 
ясно – середній посів защедрить, а коли під вечір 
випогодиться – розраховуй на пізній засів. 
 

15. Федот 
На Федота снігові заноси – довго трави не буде. 
Якщо вітряно й холодно, то довго не з’являти-
меться трава, а тому казали: «Федот кошматий – 
паші не мати». 
 

16. Середопістя, Середохрестя 
Четвертий тиждень Великого посту. В середу пе-
чуть печиво з пшеничної муки у формі хреста по 
одному на кожного члена сім’ї та один поверх. 
Печиво з’їдають та згодовують домашнім твари-
нам. 

Малюнок з сайту www.news.kh.ua 
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17. Герасим-гайворонник 
Час гракам прилітати, на пашні сидіти. 
Побачили грака – весну зустрічай. 
До цього дня сніг не зійшов – до негожого й до-
щового літа. 
В цей день замовляли кікімору, щоб не докучала 
влітку. 
 

18. Конон-городник 
Святкували переважно власники коней, оскільки 
Конон вважався покровителем цих тварин. 
Тим часом жінки перебирали та передивлялись 
городнє насіння: «На Кононовій днині город 
сниться господині». 
Якщо на Конона погода – граду влітку не буде. 
Готують парники, замочують насіння. 
 

20. Омелян 
Південний вітер – до грозового літа. 
Початок весняного рівнодення: день дорівнює 
ночі. 
 

22. Сорок Святих або Сорок Мучеників 
Третя зустріч весни. Пекли сорок вареників чи 
пиріжків. 
Вважається, що з цього дня розпочинається 
справжня весна. 
Якщо жайворонки прилетять – до тепла, якщо 
зяблики – буде холодно. 
Дружно тане сніг – до активної повені і буйних 
трав. 
Прилітають сорок птахів: грак на проталину, 
шпак – на прогалину: весна у ганка; кулик воду 
приносить із-за моря, жайворонок, журавлі – 
стійке тепло; за ними плиски – криго ломки хвос-
том кригу розбивають. 
 

 
25. Феофан 

Якщо туман – то врожай на льон та коноплі. 
Якщо кінь захворіє, то все літо не буде робити. 
 

29. Савва, Трохим 
Якщо тепло, то й весна буде теплою. 
 

30. Теплий Олексій 
Зима вмирає: сніг від землі загорається, а лід – 
від води. 
Риба із зимівлі виходить. 
На Олексія з гір вода, зі ставу – риба. 
Всі пасічники виставлять бджіл для обльоту. 

 
31. Кирило 

У цей час псується дорога і бувають заморозки: 
«Кирила – казали, – Явдоха обдурила – запроси-
ла в гості, а сама гріє кості». 
 

Квітень 
 

1. Дарина, Хризант 
Відтають ополонки, в полі зійшов сніг. 
Якщо вода стікає шумливо, то будуть густі трави, 
а коли тихо – кволі. 
Як Хризант погідний – буде рік дорідний. 
Білять полотно і виносять на заморозки. 
 

4. Василь теплий 
Нерідко це початок теплих днів. 
Якщо буде кільце навколо сонця, то буде добрий 
урожай. 
На теплого Василя радується зілля. 
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5. Никон, Вхід Господній до Єрусалима, Вербна 
Неділя 

На Никона лежати ніколи. 
Святять вербові гілочки і легенько б’ють ними 
всіх членів сім’ї. 

 
6. Захарія і Яків 

До цього дня сіють ранній горох в перші дні но-
вого місяця, але не при північному, західному 
або південно-західному вітру. 
На Захарія і Якова весна бува ніякова. 
Тепла ніч – на добру весну, холодна – на холод-
ну. 
 

7. Благовіщення 
Весна зиму поборола. Четверта зустріч весни. 
Ніякої справи не починають, дівчата коси не за-
плітають, нічого гарячого не готують. 

Селяни пускали погуляти по двору, по сонечку 
домашніх тварин. 
Господині в цей день до сходу сонця сіють роз-
саду капусти, щоб рано поспіла та великою була. 
Благовісне яйце під квочку не кладуть. 
Мурашки оживають, ведмідь з барлоги вила-
зить, прилітають чайки та шуліки. 
Нема ластівок – холодна весна. 

З’являються перші комарі, черв’яки та перші гри-
би – сморчки. 
Весна до Благовіщення – сорок заморозків спе-
реду. 
Якщо сніг на дахах, то лежати йому довго. 
Якщо дощ – жито та гриби хороші, якщо сонячно 
– вродить пшениця, мороз – врожай на грузді, 
гроза – до теплої весни і літа, до врожаю горіхів, 
ясно – до грозового літа з пожежами, тепла ніч – 
дружня весна, вітер, туман чи іній – врожайне 
літо. 
 

8. Благовісник Архангел Гавриїл 
Архангел Гавриїл вважається володарем блиска-
вок, а тому його вшановували, щоб блискавкою 
не спалив хату. 
Люди вірили, що все народжене в цей день буде 
виродкове. 
Не впрок прясти на Гавриїла чи пізніше. 
Якщо пізня весна, то з Благовісника сіяли ярину. 
 

9. Матрона-наставниця, Мануїл, Феодосій, 
Чистий четвер 

В Чистий четвер обов’язково купаються від грі-
хів. 
Під порогом брід, на вулиці – переправа. 
Сніги під кущем тануть, починається повінь. 
Завершується приліт ранніх птахів, тому казали: 
«Мотря вийшла з хати пташок зустрічати». 
 

10. Страсна п'ятниця 
В цей день освячували в церкві свічки і запале-
ними несли додому. Ними випалювали на сво-
локах хрести, щоб грім не влучив в хату 

 
11. Марк, Страсна субота 

Якщо в цей день дощ, то швидко зійде овес. 
На Страсну суботу пекли паски, фарбували яйця 
та йшли до церкви на всенощну, щоб освятити їх. 
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12. Іоанн-листяник, Великдень, Пасха 
Одне з найбільших свят. Великдень святкують у 
першу неділю після першого повного місяця за 
весняним рівноденням. Загалом Пасха – родин-
не свято і тому в гості не ходили. 
В цей день печуть драбини з тіста, для сходжен-
ня в майбутньому житті на небо. 
На Іоанна-листяника домовик біситься до півно-
чі, доки пастух не засне. 

 
14. Марія – запали сніги 

Де в квітні річка, там в червні – калюжа. 
Якщо на Мар’янів день повінь, то вродить густа 
трава; якщо ж не прошумить тала вода, то літо 
буде дощове і холодне. 
 

16. Микита, Агафія 
На Івана-листяника домовик бісився, на Микиту 
водяник проснувся від зимової сплячки. 
 

17. Йосип – співець пісень 
Починається токування у глухарів. 
В цей день журавель перший раз закурличе. 
 

18. Федул 
До цього дня намагалися не виставляти подвій-
них вікон, бо «до Федула ще не раз морози бу-
ли», а коли «прийшов Федул – тепло роздув». 
Цвіркуни прокидаються. 
 

19. Євтихій 
На Євтихія день тихий – до врожаю ранніх яро-
вих. 
 

20. Вакулина 
Якщо на Вакулину дощ – ярі погані, а хороша ка-
лина. 
 

21. Родіон, Руф 
В цей день вшановували диких звірів та плазу-

нів. 
Якщо цього дня добра погода – буде погоже лі-
то, а сльотава – холодне й дощове. 
Встановлюють соху, перший виїзд в поле, орють 
під овес. 
 

23. Терешко 
До цього часу мають стужавіти дороги, а відтак 
завершується найбільше бездоріжжя. 
Теплий вітер і тиха ніч – до жаркого, сухого літа. 
 

24. Антип-половод 
Де вода не відкрилась, там літо погане буде. 
 

25. Зенон, Василь Парійський 
Земля пріє, парить. 
Зайці бігають на виду, не лежать, не підпуска-
ють. 
 

27. Мартин-лисогон 
Лисиці переселяються з старих до нових нір, на 
них нападає куряча сліпота. 
Крук купає пташенят і відпускає в розділ. 
З’являються жаби. Якщо жаби кричать – неод-
мінно похолодає. 
 

28. Пуд 
З-під спуда зелену траву вигоняє. 
 

29. Ірина-розсадниця – урви береги 
Висаджують на грядки капусту, якщо встигнути 
до Єгорія (6 травня), то її виросте багато. 
Орють. В останню четверть місяця густо заорю-
ють гній – віддача на дев’ять років. Класти гною 
впору – і Бога обмануть і врожаю зібрати гору. 
Якщо в новолуння і в повнолуння, то задушить 
бур’ян. 
 

30. Зосим-бджільник, заступник бджіл 
У цей день бджолярі обходили пасіки зі страс-
ною свічкою, та свяченою водою, скроплювали 
нею всі вулики. 
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Травень 
 

1. Кузьма 
Не з одного неба – з-під землі тепло іде. 
З’являються фіалки, кує зозуля. 
Сіють моркву та буряки. 
 

2. Іван Старопечерник 
Раннє травневе сонце особливо парке, а отже 
сприятливе для вибілювання полотна. Тому в цей 
день жінки виносили до річок чи ставків наткані 
за зиму та весну сувої, замочували їх у воді, зби-
вали пральниками і білили на сонці. Започатко-
вували цю роботу на Івана Старопечерника, тому 
казали: «Прачі б’ють – Івана чують». 
 

3. Федір 
Небіжчики по землі сумують, їх кличуть на цвин-
тар. 
 

4. Глинов’яз 
Гончарі перевіряють, чи «дійшла» глина. 
 

5. Лука 
У цей день садять цибулю. 
Не роблять, щоб вовки овець не поїли. 
Часто тільки до цього часу вистачало хліба, потім 
селяни жили впроголодь до нового врожаю, то-
му казали: «До весняного Луки нема хліба та му-
ки, а прийшов осінній Лука – з’явилися хліб та 
мука». 
 

6. Георгій Змієборець, Єгорій-хоробрий, 
св. Юрій-голодний 

Якщо тепло – з дня на день чекай літа; роса – не 
треба коням вівса, рання роса – шкідлива для 
худоби; дощ – худобі легкий рік, гречки недорід; 
сніг – врожай на гречку; мороз – буде гречка, 
просо і овес; північний вітер – до морозу. 

Перший вигін худоби. Щоб верталася додому, то 
її б’ють вербою з Вербної Неділі. 
Початок польовим роботам. 
Ясний ранок – ранній посів, ясний вечір – пізній. 
Дітей босими випускають на цілющу росу, щоб 
вберегти від хвороб та зглазу. 
На святого Юра висохне баюра. 
 

7. Овсій – овес відсій, Савва 
Савва – закінчується хліб, починається голодний 
травень. 
Прийшов Овсій – овес відсій. 
Коли на дорозі грязь, тоді овес – князь. 
Овес треба сіяти дні за два після чи до повного 
місяця, і ніколи під час затемнення. 
 

8. Марк 
Має бути тепло, тому казали: «На Марка небо 
ярке, на вулиці парко, а бабі в хаті жарко». 
Якщо не зацвіли яблуні, то буде неврожай. 
Масовий приліт співочих птахів. 
Якщо птахи летять на конопельний, то буде вро-
жай на коноплі. 
Просять щоб небо не скупилося на дощ. 
 

10. Семен-ранньопашець 
Святий Боже орати не допоможе. 
Не лінись з плужком – будеш з пиріжком. 
Пора орати, коли грім гримить, ліс в листя одяга-
ється, жайворонок заспівав, жаби заквакали. 
 

11. Максим і Ясон 
Теплий південний вітер приносить здоров’я. 
Хворих починають відпоювати березовим соком, 
відварами кропиви, мати-й-мачухи, подорожни-
ка. 
 

13. Яків 
Хоч вже і вигнали на вигони худобу, але казали: 
«На Якова трава ніякова». 
Теплий вечір і зоряна ніч – на сухе літо. 
На Якова посходило в городі добра всякого. 
Зацвітають полуниці. 
Починається підготовка до сінокосу, визначають 
місця для заготовки сіна, після чого там не пасуть 
худобу і не ходять. 
 

14. Ярема-запрягальник 
Про Яремин день так казали: «Єремій, Єремій, 
про посіви розумій». 
Коли на Ярему погоже – і жнива погожі, а коли 
непогода – всю зиму поневірятимешся. 
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15. Борис і Гліб 
На Бориса та Гліба найпізніша сівба. 
Заспівав соловейко – чекай похолодання на три 
тижні, не заспівав – не сій гречки і не стрижи ове-
чки. 
На Гліба-Бориса за хліб не берися, бо овес ми-
кольський не наш, а кінський. 
Соловей співає, доки ячмінь колоса не має, а 
з’явився колос – пропав голос. 
 

16. Тимофій і Марфа 
Якщо сонячно і тепло, то така погода буде і в кін-
ці місяця. 
Якщо сонце сходить ясним, то все літо ясне. 
Цвіте черемха – черемхові холоди. 
Трави наросло багато – корови приходять з пасо-
вища не голодними. 
 

18. Ярина-розсадниця 
З цього дня починали висаджувати розсаду капу-
сти. 
Прийшла Ярина – не прикривай сіни. 
 
19. Іов-багатостраждальний, горошник, огіро-

чник 
З цього дня починали висаджувати боби та го-
рох. 
Вранці роса, а вдень ясна погода, то буде добрий 
врожай бобових. 
Велика роса – до врожаю огірків. 
По вранішній росі ходять босим – виганяють хво-
роби. 
 

21. Іван Богослов, Вознесіння Господнє 
Середній посів ярих: сій пшеницю – вродиться. 
Вознесіння Господнє відзначають на сороковий 
день по Великодню в четвер. В цей день Бог за-
брав Христа на небо. 

Пекли печиво у вигляді драбинок, поминали по-
мерлих. 
 

22. Микола Чудотворець 
В кожному році два Миколи: на першого Миколу 
не буває холодно ніколи, а на другого Миколу – 
не буває тепло ніколи. 
До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки. 
Садять розсаду баклажанів, томатів, перцю. 
В грязь сіють овес, коли нога в пашні не мерзне, 
жаби квакають, два дні перед новим місяцем або 
після. 
Свято конюхів. Виганяють табуни на нічний підні-
жний корм. 

 
23. Семен Зілот, Миколин Батько 

Як на Семена Зілоту йде хмара, то треба викину-
ти з хати коцюбу, лопату й помело, аби грім не 
влупив. 
В цей день земля іменинниця – гріх орати. 
Цвітуть бузок, яблуні, кульбаба, акація, незабуд-
ка, конвалія. Зацвітають терен та вишні – сій куку-
рудзу. 
Копають коріння для лікування. 
 

24. Мокій мокрий, Моросій 
Вважають, що Мокій – цар граду і тому намага-
ються його задобрити всілякими молитвами. 
Мокіїв день мокрий – все літо мокре. 
Якщо на Мокія впаде дощ, то сорок днів буде па-
дати. 
Якщо схід сонця багряний – усе літо буде грозо-
ве. 
Не можна сіяти, щоб градом хліба не побило. 
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25. Єпіфан 
Якщо Єпіфан вранці зодяг червоний жупан, то 
все літо буде сухе і жарке. 
 

26. Глікерія-комарниця 
З цього часу ночі ставали паркими, а відтак почи-
нають з’являтися комарі. 
Гликерія прилетіла та припала до тіла. 
Якщо багато комарів – скоро потепліє, буде вро-
жай лісових ягід; мало комарів – буде поганий 
овес і трава. 
 

27. Ісидор-огірочник 
Теплий Сидро – тепле літо. 
Задувають холодні північні вітри – до холодного 
літа. 
Прилетять серпокрильці і ластівки – принесуть 
тепло. 
В останню четверть місяця – перший посів льону. 
 

28. Пахом-бокогрій, Русалії 
Прийшов Пахом – тішся теплом. 
Доки цвіте калина, продовжується сів ячменю, в 
повний місяць, але не при західному та південно
-західному вітрі. 
На Русалії дівчата йдучи до поля чи лісу, брали з 
собою полин від мавок, не купалися. 

Де мавки пробіжать – трави густі, де полежать – 
там квіти, де коси викрутять – там гриби. 
 

29. Федір-глитник 
На Федора потрібно сіяти жито, тому казали: 
«Роди, Боже, жито гоже, а без гороху проживе-
мо потроху». 
 

30. Явдоха-свистунья, Клечальна субота 
Яка Явдоха – таке і літо. 
Місяць в дощ народився – до мокрого літа, а як-
що ще й дме з півночі – до холодного літа. 

В Клечальну суботу прикрашають оселю клечан-
ням, квітами, духмяними травами. Дівчата гада-
ють на вінках. 

 
31. Федота, День Святої Трійці 

На дубі листя з’явилося – на врожайне літо. 
Якщо дуб останній лист розвернув, його макушка 
з опушкою – будеш міряти овес кадушкою. 

Трійця без дощу не буває: дощ – до врожаю на 
гриби. 
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ЗБЛИЗЬКА... 

Повінь на Десні 
«Часом Десна розливалась так широ-

ко, що у воді потопали не тільки ліси й сі-
нокоси, цілі села тоді потопали, гукаючи 
собі порятунку», - так починає оповідати 
весняну повінь О. Довженко у своїй повісті 
«Зачарована Десна». Дійсно, ця річка що-
року широко розливається на луках і біля 
сіл, додаючи ще більшої краси до пейзажів 
і без того неповторних та захоплюючих. 

У науковому розумінні по-
вінь або водопілля – це фаза гід-
рологічного режиму річки, яка що-
року повторюється за певних клі-
матичних умов і в один і той са-
мий сезон року. Характеризується 
найбільшим стоком, високим і 
тривалим підйомом води в річці, 
озері, водосховищі. Термін на-
стання повені залежить від типу 
живлення річки і кліматичних 
умов. 

На території України у всіх 
річок переважає сніговий і підзем-
ний тип живлення, тобто повінь 
формується переважно талими 
сніговими водами інколи за підт-
римки тривалих інтенсивних до-
щів навесні та на початку літа. 

Інтенсивність повені сильно 
коливається з року в рік, також в 

роки з аномальним погодним ре-
жимом вона може зміщуватись на 
інші сезони (кінець літа, осінь). 
Схожими за наслідками і характе-
ром є паводки – нерегулярні роз-
ливи річок. 

Річка Десна, яка протікає на 
території Мезинського НПП посі-
дає друге місце за водозбірною 
площею серед приток Дніпра і є 
найдовшою його притокою. Дов-
жина річки становить 1126 км, 
площа басейну – 88900 км2, похил 
річки становить 1 м/км. 

Десна бере початок з болота 
Блакитний мох, яке розташовуєть-
ся на Смоленській височині. Проті-
кає вона в межах Смоленської, 
Брянської, Чернігівської і Київської 
областей. На території парку річка 
простягається на 53 км. 

Осінні підйоми рівнів води в 
Десні починаються в серпні 

– вересні і бувають іноді 
настільки значними, що 

перевищують низькі рівні 
весняних повеней. 

* * * 
Найбільша швидкість течії 

спостерігається в період 
весняної повені і припадає 

на квітень – 0,95 м/с. 
* * * 

У період весняної повені зме-
ншується мінералізація во-
ди в Десні до 175 – 250 мг/л, 
а найбільшого значення во-
на сягає у зимовий період, 
коли річка переходить на 

підземне живлення і складає 
350 – 400 мг/л.  

Весняна повінь на Десні 
11 травня 2013 р. 

Фото Назарова Н.В. 

Фото Назарова Н.В. 
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Для Десни характерне затяжне водопілля, 
що в межах парку проходить у 1 – 3 тижнях квіт-
ня. Водопілля характерне підняттям рівня води 
від 0,5 – 1 м та затопленням заплави. 

Найбільші рівні та витрати води спостеріга-
ються наприкінці квітня – на початку травня, коли 
до стоку додаються дощові опади. Період від по-
чатку весняного підйому до спаду триває в сере-
дньому 40 – 50 днів. За цей час на Десні, як і на 
більшості річок України проходить 50 – 80% річ-
ного стоку. 

За даними спостережень на пості 
«Розльоти», який знаходиться на території парку, 
максимальний рівень води на р. Десна спостері-
гався 17.04.1970 року і становив 964 см (середній 
- 393). Для порівняння максимальних рівнів під 
час весняних повеней нижче наведено графік ко-
ливань води на Десні біля міста Чернігова. 

Найбільша ж повінь на Десні (за даними 
книги рекордів України «Природа навколо нас») 
зареєстрована була ще в ті часи, коли на річках 
ще не велись регулярні спостереження – 1845 
року. Тоді після сніжної зими під час потепління 
випали рясні опади. Максимум рівня води за той 
рік не перевищений і досі. 

Повінь справляє величезний вплив на життя 
і діяльність людей, котрі проживають поблизу 
річок. Під час великих повеней Десна затоплює 
чимало сіл, транспортних шляхів та господарсь-
ких угідь. У 2013 році весняна повінь затопила 

дорогу перед мостом біля Новгорода-
Сіверського, що у пікові дні значно ускладнило 
транспортне сполучення. 

Для прикладу, найжахливіша повінь ХХ ст. 
сталася 1931 року в Китаї. Того року період му-
сонних дощів видався на рідкість бурхливим. 
Проливні дощі і тропічні циклони шаленіли в ба-
сейнах найбільших річок Янцзи і Хуанхе. Дамби 
тижнями протистояли сильним зливам та бурям, 
але вони зрештою не витримали навантаження і 
обрушилися в сотнях місць. Затопленими вияви-
лися приблизно 333.000 га землі, щонайменше 
40.000.000 чоловік позбулися даху, величезними 
були втрати врожаю. На великих площах вода не 
сходила від трьох до шести місяців. Хвороби, не-
стача продовольства, відсутність даху над голо-
вою призвели до загибелі 3,7 млн. чоловік. 
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Катастрофічна повінь на Янцзи та Хуанхе призвела до 
масових людських жертв 
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ССАВЦІ 

Вивірка лісова 
Вивірка – звірятко, яке ми впізнаємо з 

дитинства. Її часто можна зустріти в лі-
сі, парку чи сквері міста, де вивірки насті-
льки звикають до людей, що беруть корм 
з рук. З дитинства знаємо, що білочка – 
персонаж багатьох казок і зустріч з нею 
часто сприймаємо, як подорож у казку. 
Але справжні вивірки не гризуть золотих 
горіхів і не ходять в гості до зайців, що не 
робить їх життя менш цікавішим. 

Зовнішність вивірок дуже 
характерна і цих тварин легко впі-
знають навіть дуже далекі від зоо-
логії люди. Довжина тіла 20 – 28 
см, хвоста – 13 – 19 см. Забарв-
лення верхньої частини тіла дуже 
мінливе: влітку переважає руде, 
буре або темно-буре, зимою – сі-
ре з буруватим відтінком, темно-
буре чи темно-сіре. Черево зав-
жди біле. Хутро зимою м’яке та 
пухнасте, влітку більш жорстке та 
коротше. Вуха на кінцях з китиця-
ми. 

Це дуже мінливий вид, на 
території України розрізняють чо-
тири підвиди: 

Вивірка українська (Sciurus 
vulgaris ukrainicus Migulin, 1928) 
характеризується значною вели-
чиною тіла і сильним розвитком 
коричнево-іржастого забарвлення 
в зимовому хутрі. Поширення: 
Україна на схід від Дніпра. 

Вивірка Кесслера (Sciurus 
vulgaris kessleri Migulin, 1928) бли-
зька до української вивірки, в за-
барвленні зимого хутра сильніше 
розвинені іржасто-коричневі або 
темні коричнево-руді відтінки, ву-
ха темні. Поширені: рівнинна 
Україна на захід від Дніпра. 

Вивірка карпатська (Sciurus 
vulgaris carpathicus Pietriski, 1853) 

характеризується забарвленням 
верху від темно-коричневого до 
чорного, слабкими відмінами зи-
мового та літнього забарвлення. 
Поширення: Карпати вище 600 м 
над рівнем моря (пояс хвойних 
лісів). 

Вивірка телеутка (Sciurus vu-
lgaris exalbidus Pallas, 1778) – під-
вид з дуже густим та високим хут-
ром. Зимове хутро дуже світлого, 
попелясто-сірого відтінку з сірува-
тою рябинкою, хвіст блідо-сірий з 
домішкою чорнуватих та рудува-
тих відтінків. Літнє вбрання світле. 
Батьківщина – ліси по берегам Ір-
тишу та Обі. Акліматизована в 
Криму, де швидко втратила високі 
товарні якості хутра: воно стало 
рідше та грубіше, а в забарвленні 
з’явилися рудуваті відтінки. 

Поширена вивірка в лісах 
Євразії, включаючи гірські райони. 
В Україні її можна зустріти в лісах 
Полісся, Лісостепу та Карпат. Про-
те завдяки численним спробам 
розселення вивірки зустрічаються 
у паркових зонах і приміських лі-
сах багатьох районів, у тому числі 
й у межах степової зони та Криму. 
На території Мезинського НПП – 
звичайний, хоч і небагаточисель-
ний вид. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

Клас: Ссавці 

Ряд: Мишоподібні 

Родина: Вивіркові 

Латинська назва:  

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 

Наукова назва – Sciurus vul-
garis – походить від грецьких 

слів «σκιά» – тінь та «οὐρά» 

– хвіст, і латинського 
«vulgaris» – звичайний. 

* * * 
Вивірка лісова має багато на-
зв. У літописних джерелах її 
називали «віверицею», в бі-

лорусії – «ваверка», в Литві – 
«voverė», в Чехії – «veverka», 
в Словаччині – «veverica», в 
Румунії – «veveriţă». В євро-

пейській частині Росії її імену-
ють «векша», а в Сибіру і на 

Алтаї – «телеутка». 

Фото Павлова С.О. 
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Де ти живеш? 
 

Вивірка – характерний мешканець хвойних 
та мішаних (хвойно-широколистяних) лісів. Наяв-
ність корму – один з факторів, що визначає пере-
бування тварин. При гарному врожаї ялинових 
шишок – вивірки концентруються в ялинових лі-
сах, при врожаї соснових шишок – мігрують в сос-
нові насадження, при врожаї ліщини – взагалі 
тримаються більше в нижніх ярусах лісу тощо. 

Крім кормів для вивірок має велике значен-
ня характер самих деревних насаджень: повнота, 
зімкнутість крон, наявність сухостою та дуплистих 
дерев, густота підліску та ін., що дає їй змогу 
знайти захист від ворогів та місця для виводку. 

Вивірки – територіальні тварини. Кожна має 
свою ділянку, яку захищає від вторгнень чужаків. 
Індивідуальна ділянка самців приблизно 2 га (в 
період гону збільшується до 3 – 4 га) і 1 га у са-
миць. 

В листяних лісах зазвичай займає дупла, в 
хвойних частіше будує з гілок кулясте гніздо – 
«гайно». В усіх випадках всередині дупла, чи гніз-
да білка влаштовує «теплу постіль» з рослинних 
волокон, моху, лишайнику, шерсті тварин. В та-
ких схованках тепло зберігається навіть в сильні 
морози. Інколи на своїй ділянці тваринка має де-
кілька схованок, але одне з них основне – вивод-
кове. 

Вивірка – денна тварина, найбільша актив-
ність спостерігається в вранішні та вечірні годи-
ни. Зимою в сильні морози та в негоду активність 
понижена, вивірка може по декілька днів не по-
кидати своїх схованок. Гарно пересувається як по 
землі, так і по деревам, роблячи стрибки на відс-
тань в 3 – 4 м по горизонталі та 10 – 15 м по низ-
хідній. 

Рухи вивірки граціозні, швидкі та впевнені, 
вона за великою швидкістю «злітає» по стовбуру 
дерев в крону, стрибає з гілки на гілку, вправно 
балансує навіть на тоненьких гілочках. Якщо зля-
кати вивірку на землі, то вона за характерними 
звуками – «цирканням» – швидко збирається на 
верхівку дерева і ховається в густих гілках. При 
цьому тварина майстерно маскується прилягаю-
чи та розпластуючись на гілці. Відпочиваючи ви-
вірка також любить лежати на гілці, при цьому 
тварина ніби розпластується і ніжиться на сонці. 
 

Меню вивірки 
 

Найбільш важливими кормами для вивірок 
слугують насіння дерев, в першу чергу хвойних – 
ялини, сосни, та листяних – дуб, бук, ліщина, а 
також гриби. Другорядними кормами являються 
бруньки та пагони листяних, рідше хвойних де-
рев, ягоди. Більшу частину року в раціоні вивірки 
зустрічаються і тваринна їжа: комахи, слимаки, 
жаби, ящірки, яйця та пташенята тощо. 

На зиму вивірки запасають жолуді, горіхи та 
гриби. При цьому нюх у тварин дуже гострий, що 
дозволяє їм відшукати запаси навіть під 1 – 1,5-
метровим шаром снігу. 
 

Весела шлюбна пора 
 

В кінці зими у вивірок настає шлюбна пора. 
В цей час тваринки весело ганяються один за од-
ним, стрибають з дерева на дерево. До однієї 
самки залицяються декілька самців. 

В хвойних лісах вивірки роблять гніздо – «гайно» 

Фото Назарова Н.В. 

Вивірки - допитливі тварини і якщо їх не переслідують, то 

можуть підпускати людину дуже близько 
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Вагітність триває 35 – 38 днів, у виводку від 
3 до 10 дитинчат. Вони народжуються голі, сліпі, 
хутром вкриваються на 14 добу, а очі відкрива-
ються тільки на 30 – 32 добу. В перші дні мати 
майже не покидає виводок, зігріваючи дитинчат 
своїм тілом та годуючи молоком. Приблизно че-
рез 2 місяці молоді вивірки починають покидати 
гніздо. Перші їхні рухи незграбні, стрибки часто 
закінчуються падінням. Але згодом вони все 
вправніше та краще пересуваються в кронах де-
рев. Виводок розпадається через 8 – 10 тижнів 
після народження. 

В частини вивірок буває другий виводок, 
але кількість дитинчат в ньому зазвичай менша. 
Інтервал між виводками становить близько 13 
тижнів. Тому восени популяція вивірок на 2/3 
складається з молодих тварин. 

В неволі вивірки доживають до 10 – 12 ро-
ків, але в природі тварини рідко живуть більше 4 
– 6 років. Особливо висока смертність молодня-
ка – 75 – 85 % молодих тварин не переживають 
першу зиму. 
 

Синдром лемінга чи пошук кращої долі 
 

Непостійність врожаїв шишок та жолудів – 
основна причина коливання чисельності вивірок 
та їхніх міграцій. Під час міграцій велика кіль-
кість тварин пересувається широким фронтом 
(іноді в 100 – 300 км) і на значні відстані. При 
цьому вони перепливають річки і навіть намага-
ються переплисти морські затоки. Багато з них 
гинуть від морозів, голоду та хижаків. 

Б.М. Житков в липні 1935 року спостерігав, 
як мігруючі вивірки перепливали в Північному 
Заураллі р. Сосьву. Незважаючи на розлив річки, 

тварини плили через кілометрову ширину вод-
ного дзеркала. Багато з них тонули. Вивірок не 
зупиняють навіть великі водні перепони. Зафік-
совані випадки, коли тварини намагалися переп-
листи Чивиркуйську затоку на Байкалі, шириною 
близько 12 км. 

Відстань, на яку мігрують вивірки, важко 
визначити. Відомі випадки, коли тварини захо-
дять за межу свого поширення майже на 250 – 
300 км. 

В кінцевих фазах протяжних міграцій гу-
биться елемент будь-якої її доцільності. Рух, як 
вказував А.Н. Формозов, носить відбиток хворо-
бливого збудження и іноді призводить вивірок в 
малокормну місцевість. Наслідком такої міграції 
може бути повна загибель популяції. 

Особливий інтерес представляє колоніза-
ція вивіркою Камчатки. Здавна вважалося, що на 
Камчатці вивірок немає, бо на сухопутному шля-
ху їм потрібно подолати тундру. Але в 1920 р. 
вивірка з’явилася на півночі півострова. Місцеві 
мисливці дивилися на неї, як на екзотичну тва-
рину. З 1923 – 1924 рр. почалося поступове про-
сування тварин на південь і освоєння нових 
місць. 
 

Ох, нелегко живеться вивіркам… 
 

У вивірок багато ворогів. На неї полюють 
куниці, сови, яструби, а в містах – сірі ворони та 
кішки. 

Але найзаклятішим ворогом є куниця. Вона 
переслідує вивірок як на землі, так і в кронах де-
рев. Часто може поїдати сплячих вивірок в їхніх 
гніздах. Рятуючись від куниці тварини намага-
ються залізти як можна вище на дерево, на тонкі 
гілочки, а звідти стрибнути на інше дерево. 

Фото з сайту www.biolib.cz 

Фото з сайту www.telegraph.co.uk  

Лісова куниця - найлютіший ворог вивірки 

Вивірки легко пересуваються як по землі так і по стовбу-

рам та гілкам дерев 
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Молодих тварин можуть ловити яструби. 
Але від них у вивірок є відпрацьований прийом – 
швидко бігти по спіралі по стовбуру дерева в кро-
ну. Птах не може так швидко маневрувати і при-
пиняє погоню. Частіше хижі птахи ловлять виві-
рок, підстерігши їх на землі чи на гілці дерева. 
 

В культурі та мистецтві 
 

Вивірка лісова відома людям з давніх часів. 
Під назвою «вивериця» вона зустрічається в літо-
писних джерелах часів Київської Русі. Часто зо-
браження цієї тварини зустрічається на гербах 
міст та родових гербах, монетах та марках. 

Вивірка – персонаж багатьох казок, прислі-
в’їв та приказок. 
 

Господарське значення та охорона 
 

Вивірка лісова – цінний хутровий звір, що 
добувається в значній кількості. В Україні раніше 
їх добували в Карпатах і на Поліссі. Але в наш час 
загальної деградації природних комплексів, го-
ворити про якійсь значний промисел неможли-
во. 

Біотехнічні заходи збереження вивірки роз-
роблені слабо. Дослідження показали, що її чисе-
льність сильно прив’язана до коливання врожай-
ності основних кормових рослин: ялини, сосни, 
дуба та бука. Тому формування мішаних дерево-
станів з великою участю кормових деревних по-
рід, охорона їх від пожеж, збереження ділянок 
високопродуктивних старовікових лісів є найкра-
щими заходами для збереження виду. 

Вивірка – окраса наших лісів і частина дитя-
чої казки… 

Прапор м. Ківерці 

(Волинська обл.) 

малюнок з сайту www.wikipedia.org 

малюнок з сайту www.wikipedia.org 

Герб Якутська (Росія) 

малюнок з сайту www.wikipedia.org 

Ахінґер (Wiewiórka) – 

польський родовий 

герб  

малюнок з сайту www.wikipedia.org 

Герб м. Еккернфьорде 

(Німеччина) 

Фото з сайту www.pinterest.com 

Фото з сайту www.forumuuu.com 

Фото з сайту www.istrianet.org 

Фото з сайту www.antikinfo.com.ua 

Фото з сайту www.shutterstock.com 

Фото з сайту www.cosh.com.ua 

Марки із зображенням вивірки 
Монети та банкноти із зобра-

женням вивірки 
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Сліди вивірки легко впізнати. 
Передня лапка помітно менша за-
дньої та має 4 доволі тонких паль-
ці з короткими (до 5 мм) кігтями. 
На нижній поверхні лапки добре 
помітні опуклі мозолі, їх можна 
побачити на чітких відбитках у ви-
гляді 5 заглибин. Задня лапка біль-
ша та п’ятипала, 1-й (внутрішній) 
палець помітно коротший інших. 
Розміри відбитків передньої лапки 
4 × 2, а задньої 6 × 3,5 см. 

По землі та неглибокому сні-
гу вивірка пересувається легкими 
стрибками, і тому відбитки біль-
ших задніх лап розміщуються спе-
реду від відбитків маленьких пе-
редніх. Довжина стрибків зале-
жить від швидкості руху. При не-
квапливому руху по землі та не-
глибокому снігу довжина стрибків 
66 – 86 см, довжина групи відбит-
ків приблизно 12 см, ширина слі-
дової доріжки 11 см. По глибоко-
му снігу вивірка скаче коротшими 
стрибками, довжиною близько 43 
см. 

Крім слідів на присутність 
вивірки вказують залишки поживи 
та запаси кормів, які вона заготов-
ляє на зиму. У ялинових шишках 
тваринки повністю обгризають лу-

ски і залишають центральний 
стрижень, подібно вони обгриза-
ють і соснові шишки. Горіхи ліщи-
ни вивірка розколює навпіл і виї-
дає ядро, а гриби розвішують на 
гілках дерев для просушування. 
Також в лісі можна побачити гніз-
да-«гайна» вивірок. 
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Слідова доріжка вивірки на снігу 

(за Гудаковим В.М.)  

Фото з сайту www.johandierckx.aminus3.com 

Сліди вивірки на неглибокому снігу 

Шишка ялини погризена вивіркою 

Фото Назарова Н.В. 
Сліди вивірки на м'якому ґрунті (зліва) та глибокому снігу 

(за Ласуковим Р.Ю.) 



ПТАХИ 

Жайворонок польовий 
Жайворонок вважається першим про-

вісником весни. Як тільки починає пригрі-
вати сонечко і з’являються перші прота-
лини з неба починає лунати весела пісень-
ка. Тому жайворонок персонаж веснівок – 
обрядових пісень, які виспівували для при-
ходу весни. Тому обрядове печиво у формі 
пташок, яке пекли на свято Сорока свя-
тих, також називали жайворонками. 

Польовий жайворонок трохи 
більший за горобця, але менший 
за шпака. Довжина тіла 17 – 19 см, 
розмах крил – 33 – 36 см, вага – 25 
– 45 г. Оперення добре маскує цих 
птахів на фоні ґрунту. Основний 
тон спини дорослого жайворонка 
вохристо-буруватий з темною 
строкатістю, на тім’ї короткий чуб, 
низ білуватий, воло вохристе з чо-
рними рисками, хвіст чорний з 
білими крайніми стерновими пе-
рами, дзьоб темно-бурий та жов-
тувато-бурі ноги. Самиці мають 
таке ж саме забарвлення, що і са-
мці, а молоді птахи більш строка-
тіші. 

Поширений майже по всій 
Європі та на більшій частині Азії, в 
горах Північної Африки. Інтроду-
кований в Північній Америці, Авст-
ралії та Новій Зеландії. На Україні 
трапляється на всій території, де є 
придатні біотопи. В Мезинському 
НПП – звичайний гніздовий пере-
літний птах. 

Польовий жайворонок – ме-
шканець відкритих трав’янистих 
просторів. Уникає густого та висо-
кого травостою та суцільних лісо-
вих масивів. Звичайний на луках, 
великих лісових галявинах, трав’я-
нистих узліссях. Дуже охоче осе-

ляється на полях з яровими та 
озимими хлібами та на пасови-
щах. 
 

Весняні клопоти 
 

Навесні жайворонки прилі-
тають дуже рано, перші птахи 
з’являються в середині березня, 
як тільки сніг почне сходити. Спо-
чатку вони тримаються зграйками, 
а через декілька днів розбивають-
ся на пари і самці починають спі-
вати. Як писав видатний вчений 
Михайло Олександрович Менз-
бір: «Своеобразная прелесть пес-
ни заключается в том, что птичка 
умеет чрезвычайно разнообразно 
комбинировать находящийся в ее 
распоряжении ограниченный за-
пас ноток и поет так долго, пере-
ливаясь какой-то бесконечной 
трелью, что легко может быть пос-
тавлена выше других птиц, в сущ-
ности поющих лучше». 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

Клас: Птахи 

Ряд: Горобцеподібні 

Родина: Жайворонкові 

Латинська назва:  

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

Жайворонок ввійшов в куль-
туру багатьох народів, його 
завжди сприймали як вісни-
ка весни. У веснівці співали: 
«Чом ти, жайворонку, рано 
з вир’я вилетів, Іще по горах 
сніженьки лежали, Ой ще по 

долинах криженьки стоя-
ли… – Ой коли пора прийш-

ла, неволенька вийшла, Ой я 
тії криженьки крильцями 

розжену, Ой я тії сніженьки 
ніжками потопчу». Про 

жайворонка казали, що на-
весні він бере соломинку в 

дзьобик, летить до сонця і 
співає: «Урожай, урожай, 
теплий дощ на врожай!» 
За легендою, жайворонок, 

як і ластівка, виймав колючі 
терени із вінка розіп’ятого 

Христа. 
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Жайворонок співає, злітаючи вертикально 
вверх, часто піднімаючись на висоту до 100 м, де 
деякий час тримається на місці. Потім несподіва-
но замовкає і стрімко падає вниз. Іноді, особливо 
вранці та ввечері, а також в прохолодні дні, жай-
воронки співають, сидячі на землі, на якомусь 
підвищенні – камені, грудці ґрунту тощо. Самці 
охороняють свою територію від вторгнень чужа-
ків, між ними часто спалахують бійки. 

Гнізда польового жайворонка розміщують-
ся серед негустої трави на землі. Ямка чи загли-
бина вистилається стеблами трави, соломинка-
ми, а зсередини – більш м’якими матеріалами та 
шерстю тварин. Гніздо гарно замасковано та заті-
нене. Повна кладка з 3 – 5 яєць спостерігається в 
середині квітня. Яйця від сірувато-іржастого до 
білуватого кольору з темно-сірими, бурими пля-
мками. Насиджує тільки самка протягом 2 тиж-
нів. Пташенят вигодовують обоє батьків. На деся-
тий день вони покидають гніздо, гарно бігають і 
починають пурхати. А ще через 10 днів стають 
самостійними. В червні жайворонки вже мають 
другу кладку. 

Молоді птахи поступово збираються в 
зграйки, ведуть кочовий спосіб життя і з кінця 
серпня починають поступово відлітати. Згодом за 
ними відлітають і дорослі птахи. Зимують польові 
жайворонки на півдні Європи та Закавказзі. 
 

Що будемо їсти? 
 

Жайворонок – зерноїдно-комахоїдний птах, 
що добуває поживу підбираючи насіння на землі 
та скльовуючи з рослин на рівні зросту птаха. Ко-
махами вигодовують пташенят та самі живляться 
весною та влітку. Рослинний корм починає пере-
важати з другої половини літа та на початку осе-

ні. Поїдає зелені частини рослин, а зерна з колос-
ків не лущить, а збирає падалицю. З комах поїдає 
невеликих жуків, мурах, клопів, гусінь та прямок-
рилих, тобто тих комах, яких можна зловити на 
землі. 
 

Вороги та охорона 
 

Яйця та пташенята жайворонка, а також са-
мки на гніздах можуть стати здобиччю хижих сса-
вців та їжаків. Поїдають їх також змії. Дорослих 
жайворонків ловлять хижі птахи: сіра ворона, пі-
дсоколик великий, яструб-перепелятник та луні. 

Жайворонок польовий – звичайний птах 
наших полів та луків. Але з інтенсифікацією сіль-
ського господарства, використанням пестицидів 
та мінеральних добрив чисельність цього птаха у 
деяких європейських країнах почала скорочува-
тись. 

Щоб зберегти жайворонка потрібно дотри-
муватись нескладних правил: 

- суворо заборонити весняне випалювання 
сухої трави. Під час весняних палів гине величез-
на кількість тварин, у вогні можуть загинути і вес-
няні кладки жайворонків; 

- на межах полів залишати невеличкі ділян-
ки з різнотрав’ям для гніздування жайворонка; 

- не допускати перевипасу худоби на пасо-
вищах. 

Польового жайворонка століттями оспівува-
ли багато поетів та композиторів. Європейці на-
магалися акліматизувати птаха у різних країнах 
світу, тримали вдома. Ми втратимо дуже багато 
із зникненням передвісника весни – жайворонка 
польового. 

Фото з сайту www.biolib.cz 
Гніздо польового жайворонка розміщується в ямці на землі 
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ЗЕМНОВОДНІ 

Кумка звичайна 
Що ми знаємо про жаб? В більшості 

людей вони викликають лише негативні 
почуття. Холодні, мокрі та бридкі ство-
ріння… «Від них бувають бородавки на ті-
лі» – такі нісенітниці часто можна почу-
ти навіть від дорослих людей. Не кожен 
може сказати яку роль вони виконують в 
природному середовищі і чим амфібії кори-
сні для людей. 

Земноводні знищують вели-
чезну кількість шкідливих тварин, 
самі є харчовими об’єктами для 
інших тварин, в деяких країнах 
м'ясо амфібій вважається деліка-
тесом (найвідоміше – жаб’ячі сте-
генця у Франції). Крім того жаби є 
справжніми мучениками науки – 
саме дослідами на них зобов’яза-
ні своїми успіхами фізіологія та 
медицина. І як сказав великий до-
слідник природи Альфред Брем: 
«квакання жаб так само пасує вес-
няній ночі, як і пісня соловейка»… 

На сьогодні діяльність люди-
ни чинить величезний вплив на 
природне середовище. Забрудню-

ються річки та озера, вирубуються 
ліси, розорюються луки та степи… 
все це призводить до знищення 
середовища існування багатьох 
видів тварин та рослин. Червона 
книга товстішає з кожним випус-
ком… 

А амфібії є зручним індика-
тором екологічного стану водойм 
та приводних територій. І по відсу-
тності чи наявності певних видів 
можна судити про «здоров’я» цих 
об’єктів. 

На території Мезинського 
парку мешкає 12 видів земновод-
них. Один з них – кумка звичайна. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

Клас: Земноводні 

Ряд: Безхвості 

Родина: Кумкові 

Латинська назва:  

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)  

Характерними особливос-
тями кумок, крім специфі-

чного забарвлення, є 
округло-трикутна зіниця 
та дисковидний язик, що 
прикріплений нижньою 

поверхнею та не приймає 
участі в захопленні їжі. 

* * * 
В Карпатах та Передкар-

патті поширена кумка жо-
вточерева (Bombina varie-
gata L.), що відрізняється 
від звичайної кумки світ-
лими тильними сторона-
ми пальців, жовтим заба-
рвленням черева та відсу-
тністю резонаторів у сам-
ців. Кумка жовточерева 

занесена до Червоної кни-
ги України (2009): вразли-

вий вид.  

Фото Назарова Н.В. 
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Придивимося ближче 
 

Кумки – невеличкі тварини, довжина тіла 
коливається від 26 до 61 мм. Спина зазвичай ко-
ричнювато-сіра, інколи зеленкувата, з невираз-
ними темними плямами, черево темне з черво-
ними або червоно-помаранчевими плямами не-
правильної форми. Плавальні перетинки на паль-
цях розвинені слабо. У самців є внутрішні резона-
тори під шкірою горла. 

Поширена в Центральній та Східній Європі 
від Данії та Західної Німеччини на заході до 
Уральських гір на сході і від Фінської затоки на 
півночі до Кавказу на півдні. Вид поширений на 
всій території України, за винятком Криму. В Ме-
зинському НПП розповсюдження кумки носить 
мозаїчний характер. Виявлена в околицях сіл Ку-
рилівка, Розльоти, Бужанка та Великий Ліс. 

Кумка звичайна характеризується доволі 
сильною прив’язаністю до постійних стоячих чи 
слабко проточних водойм, у яких надає превагу 
мілководдю (глибиною до 50 – 70 см). Типові мі-
сця проживання – болота, заболочені річки, стру-
мки, замулені та зарослі мілководні ділянки став-
ків, озер, заток, стариць, канави та калюжі. Не-
має значення, чи розташовані подібні водойми 
серед лісу, чи на відкритих місцях, чи в населе-
них пунктах, але вони повинні бути зарослими 
рослинністю з мулистим чи глеюватим дном. 

Зазвичай кумки тримаються на поверхні 
води, нерухомо розпластавшись, або повільно 
плаваючи і лише час від часу хапаючи здобич. В 

разі небезпеки, вони швидко пірнають і закопу-
ються в мул. 

Інколи, в присмеркові години, виходять на 
берег, де також ловлять здобич, але на велику 

відстань від води не віддаляються. Якщо кумку 
потурбувати на суші і вона не має змоги втекти у 
воду, то тварина вигинає тіло і вивертає кінцівки 
догори долонями та ступнями, так щоб добре 
було видно яскраві плями. Така поведінка отри-
мала назву «рефлекс кумки» («Unken-reflex»). 

Звичайна кумка живиться переважно вод-
ними безхребетними: ракоподібними, водними 
комахами та їх личинками, а також дощовими 
черв'яками, павуками тощо. 

Зимують найчастіше на суші, в норах тварин 
або в щілинах у ґрунті. Ті кумки, що живуть у по-
рівняно глибоких, непромерзаючих водоймах, 
зимують і під водою, закопавшись у мул. 
 

Весняні ігри та молоде покоління 
 

Весняна поява кумок припадає на кінець 
березня – квітень. Приблизно через 2 тижні, при 
прогріванні води до +14 °С, тварини переходять у 
водойми. В цей час кумки активні як вдень, так і 
вночі. Хоча максимальна «пісенна» активність 
самців припадає на присмерково-нічний час. 

Крики самців досить своєрідні – мінорне 
«кум…кум…кум…», що одноманітно повторюєть-
ся з невеликими паузами. Ці звуки не голосні, 
але чутні на значну відстань, причому дуже важ-
ко визначити місце, звідки вони йдуть. 

Самець при токуванні лежить на поверхні 
води, час від часу пересуваючись поштовхами. 
Тіло його роздувається, а горло через роздутий 
резонатор, заходить за передній край морди. 
При крику стінка черевної порожнини вібрує і по 
воді розходяться кола. Самці можуть «кумкати» і 
під водою, тоді крик чути глухо. Причому, на від-
міну від інших амфібій, кумки видають звуки при 
вдиху. 

Фото Назарова Н.В. 

При небезпеці кумка ніби вивертається, демонструючи 

яскраве забарвлення черева 

На відміну від інших жаб, кумки видають звуки на вдиху 
Фото з сайту www.biolib.cz 
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У квітні починається парування і відкладка 
ікри. В цей час самці агресивні, між ними часто 
виникають бійки. Під час парування самець захо-
плює самку трохи спереду від основи стегон. Як-
що самиця не готова до відкладки ікри, то вона 
завмирає, доки самець її не відпустить. Готова до 
нересту самка починає плавати по колу. 

Плодючість кумок невелика і сягає 250 – 
900 ікринок, що відкладаються вночі поодинці чи 
невеликими грудочками по 15 – 30 штук на вод-
ну рослинність. 

При оптимальних умовах (температура во-
ди 17 – 19 °С) ікра розвивається 4 – 12 діб, а весь 
період личинкового розвитку проходить за 60 – 
70 днів. Довжина новонароджених пуголовків 
складає 3,5 – 6 мм. Вони мають широкий хвосто-
вий плавець і тримаються в товщі води, гарно 
плавають. Живляться переважно водоростями та 
водною рослинністю, хоча можуть споживати і 
тваринну їжу – дрібних безхребетних тварин. 

Метаморфоз настає через 2,5 – 3 місяці (в 
липні – серпні), коли пуголовки досягають дов-
жини 11 – 25 мм. Після метаморфозу молоді кум-
ки ще 2 – 2,5 місяці тримаються в водоймах. При 
пізній кладці, личинки можуть зимувати у воді і 
завершувати свій розвиток в наступному році. 

За даними Євгена Писанця, успішність роз-
множення кумки в деяких популяціях України 
складає 0,28 %. Основна маса молодих тварин 
гине під час першої зимівлі, і до наступного року 
доживає не більше 2 – 6 %. 

Статевої зрілості досягають на 2 – 4-му році 
життя, при довжині тіла самців близько 26 мм та 
самиці – близько 30 мм. Тривалість життя в при-
роді досягає 12 років, але зазвичай значно мен-
ше. 

 

Стан популяцій та охорона 
 

Кумка звичайна – досить рідкісний вид на 
території Мезинського парку, хоча на Чернігівщи-
ні – звичайний, а подекуди і багаточисельний 
вид. Багато дослідників вважають, що кумка – 
вид низовин, а рельєф парку – підвищений, паго-
рбистий, з чим, можливо і пов’язана мала кіль-
кість водойм і відсутність в багатьох місцях широ-
корозповсюджених видів. 

Руйнація водойм – найбільш серйозна за-
гроза для популяцій кумки. Забруднення, зміна 
гідрологічного режиму, господарська діяльність 
та рекреація можуть посилювати негативні ефек-
ти таких природних факторів як морози та пере-
сихання водойм, що викликають коливання чисе-
льності кумок. Додаткову небезпеку представля-
ють дороги, на яких гинуть тварини під колесами 
автотранспорту, а також торгівля тваринами для 
тераріумів. 

Ікру та пуголовків кумки звичайної поїда-
ють тритони, болотяна черепаха, на дорослих 
кумок полюють зелені жаби, вужі, гадюка, багато 
птахів (качки, підорлики, чаплі та лелеки, сороко-
пуди та крячки) та звірі (їжаки, хохуля, горностай 
та ласиця, видра, борсук та ін.). 

Дія хижаків на популяції кумок незначна, 
оскільки шкірні залози цих тварин виділяють пі-
нистий секрет – фринолізин, який більш отруй-
ний, ніж секрет ропух. Для людини отрута кумок 
небезпеки не представляє, вона може викликати 
лише печію на слизистих оболонках, підняття те-
мператури тіла та головний біль. 

Кумка звичайна занесена до Додатку II Бе-
рнської конвенції (категорія «Види, що підляга-
ють особливій охороні») та до «Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи 
(МСОП)» (категорія «відносно благополучні ви-
ди»), а також в Червоні книги Литви, Латвії. 

Кумки можуть пересуватись по суші і колонізувати нові 

водойми 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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КОМАХИ 

Рогачі 
Світ комах – це мікрокосмос невели-

ких створінь, життя яких в переважній 
більшості випадків, так і залишається 
непомітним. Але і серед комах є свої веле-
тні та карлики. Дрібнесенькі створіння 
мало цікавлять пересічну людину, а от 
здоровенний жук на стовбурі дерева при-
вертає увагу. А якщо цей жук ще й рога-
тий?! 

Як писав вчений-натураліст 
Ігор Акімушкін: «Большинство ро-
гачей, или жуков-оленей, облада-
ет столь характерной внешностью, 
что их нетрудно узнать даже не-
специалисту». 

До родини Рогачів відно-
сяться великі та середнього розмі-
ру жуки – довжина їх тіла колива-
ється від 10 до 115 мм. Забарв-
лення здебільшого темне – чорне, 
коричневе, буре, але ряд тропіч-
них форм мають яскраве вбрання 
з переважанням зелених та оран-
жевих кольорів або мають металі-
чний, золотистий блиск. 

Характерною ознакою є бу-
дова щелеп (мандибул) самців, 
які в багатьох видів добре розви-
нені і мають вирости та зубці, що 
надають їм схожості з рогами тва-
рин. У самиць манди-
були розвинені знач-
но слабше. 

Рогачі екологіч-
но пов’язані з дерев-
ною рослинністю, то-
му населяють перева-
жно листяні та мішані 
ліси, сади, парки. До-
рослі жуки активні пе-
реважно в сутінках, 
живляться соком, що 

витікає з ран на стовбурах та гіл-
ках листяних дерев. 

Личинки рогачів мають С-
подібно зігнуте, доволі товсте ті-
ло, яке вкрите рідкими волоска-
ми. Розвиваються в гниючій дере-
вині листяних порід, сапрофаги. 
Генерація багаторічна, зимують на 
стадії личинки або молодого жу-
ка. 

Родина Рогачів нараховує 
близько 1250 видів, що широко 
поширені на всіх континентах, пе-
реважно в тропічних регіонах. В 
фауні України 8 видів, 4 з яких ме-
шкають і на території Мезинсько-
го національного природного пар-
ку. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

Клас: Комахи 

Ряд: Твердокрилі або Жуки 

Родина: Рогачі 

Латинська назва:  

Lucanidae Latreille, 1804 

Жук-олень відомий людям з 
найдавніших часів. Пліній 
Старший згадує їх в своїй 

«Природничій історії» нази-
ваючи «lucani», що означає 
«той, хто живе в Луканії» - 
області в північній Етрурії 

на північний-захід від міста 
Піза. Пізніше ця назва поши-
рилася на весь рід. В 1758 р. 
шведський вчений Карл Лін-
ней описав цей вид в своїй 
праці «Systema naturae», 

давши йому видовий епітет 
«cervus», що означає 

«олень». 

Фото з архіву Мезинського НПП 
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Тропічні рогачі часто мають яскраве забарв-

лення з металічним блиском. На фото Pha-

lacrognathus muelleri Macleay з Австралії 



Жук-олень ввійшов в культуру 
різних народів. Вперше згадується 
в одному із віршів грецького поета 
Софокла (496 – 406 рр. до н.е.) – в 
ньому вказується на схожість голо-
ви жука-оленя і ліри. Арістофан 
(446 − 386 рр. до н.е.) в своїй коме-
дії описує дитячу гру з цими жука-
ми, яка була широко поширена в 
Древній Греції. 

Цей жук був описаний в міфах 
древньогрецьким поетом ІІ ст. до 
н.е. Нікандром. Пастух Керамб 
(Cerambos), що врятувався від пото-
пу на горі Отріс в Фессалії, першим 
винайшов сопілку і став грати на 
лірі, під яку танцювали німфи. Фавн 
порадив йому відігнати свою худо-
бу в долину, але Керамб відмовив-
ся і образив офрійських німф. Зи-
мою худоба вся замерзла, а його 
самого німфи перетворили на жука 
з рогами. На сьогодні, жук що но-
сить назву «Cerambyx», не нале-
жить до рогачів, а відноситься до 
родини вусачів (Cerambycidae). 

Як і багатьом тваринам з не-
звичною зовнішністю, жуку-оленю 
приписували магічну силу. В Древ-
ній Греції та Римі носили висушені 
голови жуків на шиї в якості амуле-
тів, а також надягали їх дітям для 
захисту від хвороб. Цей звичай збе-
рігся в декількох країнах Середньої 
Європи. Так, в Німеччині жук-олень 
все ще є аксесуаром до традицій-
ного костюму баварців. 

В середньовічній Баварії по-
піл з жука-оленя використовували 
в якості афродизіаку. Голову з 
«рогами» носили в Воралберзі 
(Австрія) як амулет від судом. Та-
кож, використовували самих жуків 
як лікувальний засіб від енурезу. 

Якоб Грімм, більш відомий 
своїми казками, писавши про тра-
диції та звичаї в Німеччині на поча-
тку ХІХ ст. і також згадував жука-
оленя. Люди вірили, що ці жуки 
переносять на своїх «рогах» жари-

ни і підпалюють дерев’яні дахи. В 
середньовічній Англії жука-оленя 
боялися селяни, вважаючи що він 
може принести з собою негоду і 
знищити врожай. 

Італійський художник Джо-
ванніно де Грассі в кінці XIV ст. на-
малював жука-оленя що летить від 
оленів, до Бога, який сидить серед 
відлюдників. Зображення цього 
жука в якості християнського сим-
волу можна знайти на картині Сте-
фана Лохнера в соборі Кельна, на 
якій він зображений серед трави. 

Жука-оленя на своїх полотнах 
зображував Альбрехт Дюрер. Най-
більш відомим є малюнок 1505 ро-
ку. Ганс Гофман захоплювався тво-
рчістю Дюрера і робив малюнки за 
його мотивами, одним з яких є ма-
люнок жука-оленя (акварель, 1574 
р.). Також цей вид зобразив на сво-
єму полотні Георг Флегель. Зобра-
ження самиці жука-оленя було на-
писане італійською художницею 
Джованною Гарцоні, яка відома 
натюрмортами овочів, фруктів та 
квітів з детальним зображенням 
дрібних комах. 

В 1997 р. в Польщі була випу-
щена монета номіналом 2 злотих із 
зображенням жука-оленя. Також 
існує срібний різновид цієї монети 
номіналом 20 злотих. В Придні-
стров'ї в 2006 році була випущена 
срібна монета номіналом 100 руб-
лів із зображенням самця та самки 
жука-оленя. 

На сьогодні зображення цих 
жуків часто можна зустріти на фар-
форі, ювелірних виробах, поштових 
марках та етикетках різних товарів. 

Жук-олень в культурі 
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Джованніно де Грассі 

Альбрехт Дюрер 

Джованна Гаріоні 

Монети та марки із зобра-

женням жука-оленя 
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Рогачик однорогий 
Sinodendron cylindricum L. 

 
Широко поширений в Європі (за виключен-

ням Північної Скандинавії та півдня Іберійського 
півострова), Крим, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, 
Північний Казахстан, Західний Сибір, на сході до-
сягає Монголії та Приамур’я. В Україні його мож-
на зустріти в широколистяних лісах Полісся, Лісо-
степу, Карпат та Криму. 

Чорний, іноді чорно-бурий, блискучий. Тіло 
видовжене, сильно випукле, майже циліндричне 
довжиною 9 – 16 мм. Надкрилля в грубих та гус-
тих крапках. Вусики та ноги бурі або червоно-
бурі. Статевий диморфізм проявляється в розмірі 
рогу на голові: у самця ріг великий з щіточкою 
іржастих волосків на внутрішній стороні, у самок 
– невеликий, більше нагадує горбик на лобному 
шві. 

Мешканець перестиглих широколистяних 
та заплавних лісів, парків з відмираючими дере-
вами. Жуки активні з травня і протягом усього 
літа, зазвичай з піком чисельності в червні. Їх мо-
жна зустріти вдень на рослинності, біля гнилих 
дерев або на ґрунті. Личинки розвиваються 2 ро-
ки в білих, рідше – в жовтуватих деревних гни-
лях, як правило великих стовбурів та колод різ-
номанітних листяних дерев, найчастіше осики, 
дуба, берези, липи, вільхи, верби, яблуні, бука та 
граба. Іноді розвиток личинки проходить в ґрунті 
біля великих коренів дерев. Заляльковування та 
метаморфоз відбувається в кінці літа – восени. 
Зимують дорослі комахи та личинки. 
 

Жук-олень 
Lucanus cervus L. 

 
Поширений в зоні широколистяних лісів, 

лісостепу та степу Середньої та Південної Євро-
пи, Крим, Кавказ, Передня та Мала Азія, Туреч-
чина, Іран та крайній північний-схід Казахстану; 
на сході ареал сягає передгір’їв Уралу. Майже 
вся територія України, крім безлісих ділянок пів-
денного-сходу. 

Жук-олень – найбільший жук Європи. Дов-
жина самців (разом з рогами) може досягати 95 
мм, але зазвичай складає 45 – 83 мм, а самок – 
25 – 57 мм. Тіло крупне, сплощене, голова звер-
ху плоска. Надкрилля самців коричневі з черво-
нуватим відтінком, у самиць – буро-чорні. Забар-
влення рогів самців варіює від яскравого черво-
но-коричневого до коричневого. 

Рогачі нашої місцевості 

Родина Рогачів нараховує близько 1250 видів, що широко поширені на всіх континентах, 
переважно в тропічних регіонах. В фауні України 8 видів, 4 з яких мешкають і на тери-

торії Мезинського національного природного парку. 
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Екологічно зв’язаний зі старими широколи-
стяними лісами, іноді зустрічається в старих са-
дах та парках. Жуки активні з кінця травня до се-
редини липня. Літ відносно розтягнутий і в сере-
дньому складає 3 – 4 тижні. Самці зустрічаються 
переважно до першої декади липня. Запліднені 
самки, які ще не відклали яйця, можуть зустріча-
тися протягом всього липня аж до перших чисел 
серпня. 

Вдень жуки відносно малоактивні, найчас-
тіше їх можна зустріти на стовбурах дерев біля 
пошкоджень, з яких витікає сік. Самиці можуть 
самі пошкоджувати молоді пагони дерев та чага-
рників. Літають переважно вдень, а також тепли-
ми вечорами та в сутінках. Згідно спостережень, 
самці більш схильні до польотів, ніж самки. Жу-
ки-олені переважно здійснюють перельоти на 
невеликі дистанції, рідко – на відстань до 3 км. 
Під час польоту самці тримають своє тіло майже 
вертикально, щоб компенсувати вагу мандибул. 
При температурі повітря нижче +16 °C жуки не 
літають. 

Самці часто агресивні по відношенню до 
інших самців свого виду. Досить часто б’ються 
між собою за місця, з яких тече сік. Побачивши 

супротивника самці приймають загрожуючу позу 
– припіднімають передню частину тіла вверх та 
широко розставляють вусики. Якщо погрози не 
діють – самець атакує супротивника. При цьому 
він високо піднімається на задніх та середніх но-
гах («стає дибки»), широко розкриває щелепи та 
кидається на ворога. Під час бійки кожен з сам-
ців намагається підчепити рогами супротивника, 
підняти його та скинути вниз. 

Жуки-олені заселяють тільки мертву, гнилу 
деревину дуба, рідше берези, верби, груші, бука, 
ясену, ослаблені, але живі дерева вони не засе-
ляють. Найчастіше розвиток личинок проходить 
в підземній частині стовбура, пеньках та великих 
коренях, рідше – у великих гілках. Самки вигри-
зають комірки в гнилій деревині і відкладають в 
них по одному яйцю. Личинки народжуються 
через 5 – 6 тижнів. Живлячись мертвою дереви-
ною, вони сприяють її розкладу та відіграють пе-
вну роль в процесах ґрунтоутворення. Цикл роз-
витку личинок складає в середньому 5 років, ма-
ксимально – до 8 років. Заляльковуються у вере-
сні в ляльковій колисочці, яка знаходиться в ґру-
нті на глибині 15 – 20 см. Дорослі жуки відро-
джуються з лялечок в жовтні та зимують в коли-
сочці. Назовні виходять наступного року в травні 
– червні. 

Жуками активно живляться воронові птахи 
– крук, сіра ворона, сорока та ін., а також сови, 
сиворакші, дрібні соколи. При цьому птахи пої-
дають тільки черевце жуків, а голову з передньо-
спинкою кидають. До природних ворогів також 
відносяться одиночні оси роду сколія, напри-
клад, сколія-гігант (Megascolia maculata Drury), 
личинки якої є паразитоїдами личинок самого 
жука. Знайшовши личинку, самка сколії паралі-
зує її уколом жала в черевний нервовий ганглій, 
після чого відкладає на неї одне яйце. Личинка, 
що вивелася з яйця, живиться живою, але пара-
лізованою личинкою жука-оленя, починаючи з 
найменш важливих органів. 

Жук-олень занесений до Червоної книги 
України (категорія: рідкісний), та Додаток III бе-
рнської конвенції. Категорія загрози глобальної 
популяції в Червоному Списку МСОП – «Низький 
ризик зникнення / Близький до стану загрози 
зникнення» (англ. Lower Risk / Near Threatened, 
LR/nt). Основний негативний вплив чинить зни-
щення старих лісових масивів і зокрема дібров, 
санітарні заходи щодо очищення лісів від старих 
дерев. 
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Рогачик жужелицеподібний 
Platycerus caraboides L. 

 
Населяє зону широколистяних лісів, лісос-

тепу та північ степів Європи, Кавказ, Закавказзя, 
на сході досягає Уралу. В Україні звичайний вид 
Полісся та Лісостепу, по байрачним широколис-
тяним лісам проникає в степову зону. 

Тіло продовгувате, слабо випукле, довжи-
ною 9 – 12 мм. Забарвлення верху варіює від 
бронзово-зеленого до темно-синього, фіолето-
вого та чорного. Ноги темно-коричневі або у са-
миць іноді червонуваті. Статевий диморфізм ви-
ражений слабо: самці більш стрункіші та мають 
більш розвинені мандибули; самки мають шир-
ше тіло та менші мандибули. 

Мешканець широколистяних та мішаних 
лісів, старих парків та садів. Жуки зустрічаються з 
середини травня до кінця червня. Активні вдень, 
їх можна зустріти на молодому листі беріз, осик, 
яблунь та деяких інших листяних дерев, а також 
на квітах черемхи. Живляться соком дерев, що 
витікає з стовбурів дерев, а також молодим лис-
тям дубів та осик. 

Личинка сапрофаг, розвивається 1 – 2 роки 
в гнилій деревині листяних дерев: липи, дуба, 

буку, осики та ін., також їх можна виявити в ґрун-
ті біля гниючих коренів. Заляльковуються восе-
ни, молоді жуки зостаються зимувати в лялько-
вій колисочці і виходять назовні тільки наступної 
весни. 
 

Оленик 
Dorcus parallelopipedus L. 

 
Поширений в Північно-Західній Африці, 

широколистяних лісах лісової, лісостепової та 
степової зони Європи, Криму, на Кавказу, в Ма-
лій Азії, Сирії, Ірані, на північному-сході досягає 
р. Урал. В Україні поширений повсюдно, за ви-
ключенням безлісих ділянок степу. 

Тіло чорне, матове, майже плоске. Довжи-
на самців з мандибулами 22 – 32 мм, самок – 16 
– 23 мм. Статевий диморфізм майже не вираже-
ний, у самців дещо збільшені мандибули та шир-
ша голова, а самка має вужчу голову, менші ман-
дибули та два невеличких горбики на лобі. 

Мешканець різноманітних лісових біотопів, 
садів, парків. В степовій зоні приурочений пере-
важно до системи лісосмуг. Активні з кінця квіт-
ня до жовтня. 
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Жуків можна зустріти під гнилою корою де-
рев, поваленими стовбурами та колодами. Жив-
ляться соком, що витікає з стовбурів дерев. Акти-
вні в сутінках та вночі, прилітають на джерела 
світла. 

Личинки розвиваються 3 роки в гнилій, за-

раженій грибками деревині прикомлевої частини 
стовбура, пеньків, коренів різноманітних листя-
них дерев (дуб, ясен, липа, граб, бук, береза, яб-
луня та ін.). Зимує в стадії личинки чи молодого 
жука. 

Охорона рогачів 

Жуки-рогачі належать до вразливого ком-
плексу ксилобіонтних жуків. Ці комахи найперші 
потерпають від інтенсифікації використання лісо-
вих ресурсів та зменшення загального віку лісів. 
При проведенні рубок догляду в лісах вирубу-
ються в першу чергу старі, помираючі та дуплисті 
дерева, прибирається вітровал. А саме в них і 
проходить розвиток личинок рогачів. Тому най-

більший жук України – жук-олень, колись зви-
чайний, а подекуди і багаточисельний, став рідкі-
сним та занесений до Червоної книги України, 
Червоної книги МСОП та додатку ІІІ Бернської 
конвенції. 

Для збереження рогачів необхідно зберег-
ти біотопи їх існування, зокрема: створення енто-
мологічних заказників на території старовікових 
листяних лісів, особливо з великою домішкою 
дуба та бука, збереження в лісах окремих старих 
та дуплистих дерев та роз’яснювальна робота 
серед населення. 

Фото з архіву Мезинського НПП 
Листяний ліс в околицях с. Рихли 

Ксилобіонти – екологічна група комах, що населя-

ють деревину та є одним з дуже важливих компо-

нентів лісових екосистем. До групи входять руйна-

чі деревини (ксилофаги), їх хижаки та паразити.  
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РОСЛИНИ 

Ряст 
У синіх китицях, бузкових, 
Широких рястових морях. 
Зібралось небо мов додолу 
Гуляти лісом по стежках. 
 
І білий ряст, немов нитками 
Плете вінки поміж дерев. 
Радіє. Що весна настала - 
Цвіте чарівно в ній тепер. 

Андрій Гагін 

Ранньою весною, щойно 
прокинеться земля, з'являються 
перші квіти – первоцвіти. Квіти їх 
забарвлені яскраво: золотисті, 
блискучі, неначе сонце, голубі, як 
весняне небо, бузкові та білосніж-
ні. Коли зацвітає ряст, його квіти 
не можуть залишитися непоміче-
ними. 

Ряст (Corydalis DC.) – рід ба-
гаторічних (але серед представни-
ків роду зустрічаються і одноріч-
ники) ефемероїдних трав’янистих 
рослин родини Руткових 
(Fumariaceae). 

Це дуже гарні рослини з не-
галузистим стеблом заввишки до 
40 см (зазвичай – 15 – 25), листки 
ніжні, двічі трійчасті, з надрізани-
ми часточками. Корінь у вигляді 
щільної підземної порожнистої 
бульби. Квітки ясно-пурпурові, 
жовтуваті або білі, зібрані в густе 
невелике гроно. Верхня пелюстка 
має виріст – шпорець, в якому на-
копичується нектар. Плід – суха 
стручковидна коробочка чи горі-
шок. 

У роді нараховують близько 
470 видів, які зустрічаються в по-
мірному поясі Євразії і Північної 
Америки. На території України 
зростають 6 видів. 

В народі ряст називають ще 
баранчики, коники, кокірчики, ку-
курічки, півники. Це пов’язано з 
легендою, в якій розповідається, 
що в одному пралісі жила відьма. 
За ніч вона намотається на мітлі, а 
вдосвіта повертається до своєї лі-
сової хатини, щоб заховатись від 
людських очей і відпочити. Ли-
шень задрімає, а вже півень почи-
нає кукурікати і спати їй не дає. 
Розсердилась вона на півня та й 
перетворила його на квітку рясту, 
яка скидається своєю формою на 
голову півня. 

Інша легенда розповідає, що 
напровесні летіли над лісом жай-
воронки, посварились між собою 
та й почали битися. Билися так, 
що аж шпорці та чуби свої погуби-
ли. Попадали вони на родючий 
лісовий ґрунт і попроростали гар-
ними весняними квітами – ряс-
том. 

СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ: 

Надклас: Покритонасінні 

Клас: Дводольні 

Порядок: Жовтецевоцвіті 

Родина: Руткові 

Латинська назва:  

Corydalis DC., 1805  

Наукова назва роду похо-
дить від грецького слова 

«korydallos», що в перекладі 
означає «чуб (або ковпак) 

жайворонка». Це пов'язано з 
тим, що дві внутрішні пе-

люстки квітки утворюють 
щось схоже на ковпак, який 
захищає органи розмножен-
ня – тичинки та маточку. 
Верхня пелюстка у бага-

тьох видів має довгий шпо-
рець, у якому захований нек-
тар. З цим пов'язана німе-

цька назва рослини – 
«Lerchensporne», яка в перек-
ладі означає «шпорець жай-

воронка».  

Фото Назарова Н.В. 
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Лісовий первоцвіт 
 

Це типова рослина тінистих широколистих 
лісів. Зростають рясти в листяних та мішаних лі-
сах, серед чагарників. Віддають перевагу родю-
чим темним або чорноземним ґрунтам, і в сприя-
тливих умовах часто вкривають землю суцільним 
килимом. Для свого розвитку ряст потребує бага-
то світла, тому з’являється рано навесні, коли де-
рева ще безлисті. 

Під землею у більшості рястів є невеличка 
бульбочка із численними корінцями внизу. Саме 
за рахунок поживних речовин, накопичених у 
ній, починає рано рости і квітувати. І справді вже 
в квітні, а при ранній весні – в кінці березня, мо-
жна побачити перші квітуючі рясти. Запи-
люються комахами з довгим хобот-
ком (джмелі, самці комарів, мухи
-дзюрчалки та деякі породи 
бджіл), що можуть дістати до 
дна шпорця – вмістилища нек-
тару. Деякі комахи з коротким 
хоботком «хитрують» - прокушу-
ють шпорець і таким чином добира-
ються до солодкого нектару. 

Розмножується в основному 
насінням. Рясти – мірмекохорні 
рослини. Їхнє насіння має м’я-
систі придатки і поширюється 
мурахами. Ось чому дуже важ-
ливо залишити в лісі якнайбіль-
ше квітучих рослин і менше зби-
рати їх в букети. 
 

Значення житті людини 
 

Ряст ціниться як ранньо-
весняний медонос. Сприяє 
швидкому розвитку бджолосі-
мей, які збирають нектар та по-
живний пилок. 

Деякі види рястів використову-
ються з лікувальною метою. Напри-
клад, ряст порожнистий містить у 
бульбах до п'яти відсотків алка-
лоїдів, що застосовуються для 
лікування нервових хвороб. За-
стосовуються вони в психіатрії 
під суворим контролем лікаря і 
в надзвичайно малих дозах у те-
рапії як замінник наркотику мор-
фію. 

Рясти можна успішно вирощувати як прек-
расні ранньовесняні декоративні рослини в са-
дах, парках серед дерев, чагарників, на паркових 
галявинах та газонах. Розмножують їх головним 
чином щойно зібраним насінням, бо воно швид-
ко втрачає схожість. Потрібно уважно стежити за 
достиганням насіння, бо плодики рястів швидко 
розтріскуються і насіння з них висипається. Сіянці 
зацвітають на другий-третій рік. Найкраще росте 
ряст на родючих вологих ґрунтах у напівтіні. 

На жаль дикорослі рясти масово збирають у 
букети, часто вириваючи разом з бульбами. Це 
призводить до їх часткового, а то й повного зни-
щення. 
 

Рясти території Мезинського НПП 
 

Ряст порожнистий (Corydalis cava (L.) 
Schweigg. et Körte) – багаторічник з 
порожнистою цибулиною. Стебло 
пряме 15 – 30 см заввишки. Листки 

2 – 3-роздільні. Квіти пурпурові, ро-
жеві чи білі, зібрані в китицю. Цвіте у 

квітні – травні. Зростає на території 
ландшафтного заказника загальнодер-

жавного значення «Рихлівська дача». 
Ряст проміжний (Corydalis intermedia 

(L.) Mérat) – багаторічник з щільною 
цибулиною. Стебло пряме 10 – 15 
см заввишки, з лускуватими листка-

ми при основі. Квітки дрібні, фіоле-
тово-рожеві, зібрані у майже головча-

сту китицю. Цвіте у березні – квітні. По-
пуляції виявлені в околицях сіл Радичів та 

Рихли. 
Ряст Маршала (Corydalis marschalli-

ana (Pall.) Pers.) – багаторічник з по-
рожнистою цибулиною. На стеблі 
висотою 15 – 30 см розташовані 2 – 

3 розсічені листки та довгі китиці з 
блідо-жовтих квіток. Цвіте у березні – 

квітні. Зростає на території ландшафтно-
го заказника загальнодержавного зна-

чення «Рихлівська дача». 
Ряст ущільнений (Corydalis solida (L.) 

Clairv.) – багаторічник з щільною 
цибулиною. Стебло пряме 7 – 30 см 
заввишки, з лусковидними листка-

ми при основі. Квіти червонуваті, 
зрідка білі, зібрані в китицю. Цвіте у 

березні – квітні. Популяції виявлені в 
околицях сіл Рихли, Радичів та Сміле. 

Ряст порожнистий  

Ряст проміжний 

Ряст Маршала 

Ряст ущільнений 
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ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ 

Мізинська стоянка 
Великі відкриття в історії людства, 

як правило, відбуваються випадково. Ко-
паючи у своїй садибі новий льох, козак села 
Мізина Коропського району Чернігівщини 
Сисой Кошель і гадки не мав, що цим він 
зробить всесвітнє історичне відкриття, і 
назва його рідного села увійде у наукову, 
історичну та енциклопедичну літерату-
ру. 

Знайшовши в стіні майбутнього льоху ве-
ликі кістки невідомих тварин, він повідомив про 
це місцевого священика, а той сповістив у Черні-
гів. Це відбувалося влітку 1907 р., коли у Черні-
гові йшли підготовчі роботи до XIV Археологіч-
ного з’їзду, що мав відбутися у 1908 р. на честь 
ювілею губернського міста. Представник Попе-
реднього комітету по підготовці з’їзду виїхав у 
Мізин, де зібрав знахідки, а також обстежив та 
зачистив промоїни з культурним шаром. 

Місцезнаходження крупних кісток мамон-
тів відомі були тут і раніше (з кінця ХІХ ст.), коли 
їх розмивало дощовими потоками в бортах ба-
лок (останні – у 1906 р.), але на той час їх дослі-

дження не проводилося. 
Так сталося, що саме влітку 1908 р. у сусід-

ньому селі Псарівка (нині Свердловка) наймав 
садибу для літнього відпочинку відомий архео-
лог Ф.К. Вовк із своїм учнем С. Руденком. Озна-
йомившись з привезеними знахідками, він ви-
явив у супутній лесовій породі дрібні кремені 
явно штучного розщеплення. Це спонукало вче-
ного на місці вивчити ситуацію і визначити ці 
знахідки як «палеолітичну стоянку пізнього па-
леоліту мадленської епохи». 

Повідомлення про знахідки було зроблено 
Ф. Вовком під час з’їзду. Крім того, у складі ви-
ставки з’їзду демонструвалися 72 кістки тварин 
та вітрина з дрібними знаряддями праці з кре-
меню. 

Розкопки, розпочаті в 1908 р., були продо-
вжені під керівництвом Ф. Вовка в 1909 р. його 
учнями П.П. Єфіменком та В.В. Сахаровим. Саме 
тоді були знайдені видатні витвори палеолітич-
ного мистецтва – скульптурні фігурки, зроблені з 
бивня мамонта. 

Через відсутність коштів у 1910 та 1911 рр. 
розкопки не проводилися. 

Перші відомості за результатами робіт 19-
09 р. з’явилися в російській науковій літературі 
того ж року, а за кордоном були опубліковані в 
1911 р. 

В 1912 р. Ф. Вовк зробив доповідь на між-
народному антропологічному конгресі в Женеві, 
після чого знахідки здобули світову значимість. 

Фрагмент діорами в філії Мезинського музею 
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Федір Кіндратович Вовк (1847-1918) - перший дослід-

ник Мезинської стоянки 
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Розкопками 1912 р., що про-
водилися Л. Чикаленком, Б. Кри-
жановським та П. Смєловим, зно-
ву були виявлені унікальні витво-
ри мистецтва – браслети з бивня 
мамонта, заготовки для браслетів 
та стилізовані фігурки. Всі вони 
були прикрашені геометричним, т. 
зв. меандровим орнаментом. 

Відомості про подальші роз-
відки в Мізині (1913, 1914, 1916 
рр.), що проводилися Л. Чикален-
ком, були висвітлені переважно 
газетними публікаціями. З огляду 
на ситуацію в країні дослідження 
після 1916 р. були перервані. 

Із створенням Всеукраїнської 
Академії наук в 1918 р., а в її скла-
ді – Кабінету антропології і етно-
логії ім. Ф. Вовка (з 1927 р. – Кабі-
нету антропології) знову було по-
рушене питання про подальше 
дослідження стоянки, а також вне-
сені пропозиції про видання спеці-
алізованого «Мізинського збірни-
ка». Однак це видання не побачи-
ло світ через негативне ставлення 
академіка М. Грушевського як без-
посередньо до покійного вже Ф. 
Вовка (помер 1918 р.), так і до са-
мих результатів досліджень. 

У статті М. Грушевського, на-
друкованій у збірнику «Чернігів та 
Північне Лівобережжя», він до-
сить критично оцінив матеріали 
досліджень, пояснюючи це малим 
фаховим досвідом учнів та колег 
Ф. Вовка – П. Єфіменка, Л. Чикале-
нка та ін. Із зміною статусу самого 

М. Грушевського (в 1931 р. був ві-
дізваний до Москви) вдалося від-
новити зацікавленість до матеріа-
лів стоянки. 

У 1929 р. з приводу 10-
літнього ювілею АН України мізин-
ські знахідки були представлені на 
виставці, а також було видано збі-
рку «Мізин» за ред. М. Рудинсько-
го. 

У 1930 та в 1932 рр. експеди-
ція Кабінету антропології під кері-
вництвом М.Я. Рудинського після 
довгої перерви здійснила розкоп-
ки з метою корегування ділянок 
розвіданих площ з майбутніми на-
прямами досліджень. 

Експедицію можна вважати 
комплексною, тому що в них бра-
ли участь фахівці різних напрям-
ків: археолог М. Рудинський, гео-
лог В. Різниченко, палеонтолог І. 
Підоплічко, зоолог Л. Кістяківсь-
кий. На жаль, подальші дослі-
дження не були здійснені з бага-
тьох причин, у тому числі у зв’язку 
з репресивними діями влади сто-
совно М. Рудинського. 

Таким чином, з моменту сво-
го відкриття в 1908 р. і до повоєн-
них часів Мізинська стоянка була 
відома переважно окремими зна-
хідками, але увійшла в довідники 
та підручники з палеоліту та перві-
сної історії. Матеріали досліджень 
неодноразово публікувались як у 
вітчизняних, так і в зарубіжних ви-
даннях. 

Петро Петрович Єфименко 

(1884-1969) 

Левко Євгенович Чикаленко 

(1888-1965) 

Михайло Якович Рудинський 

(1887-1958) 

Мезинський археологічний науково-дослідний музей ім. В.Є. Куриленка розташований 

на місці Мезинської стоянки 

Фото Назарова Н.В. 
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Найповніше довоєнні результати розкопок 
приведені в монографії П. Борисковського 
«Палеолит Украины» та П. Єфіменка 
«Первобытное общество» 

Специфіка довоєнного вивчення стоянки 
полягала в тому, що воно проводилося або тран-
шейним, або так званим кесонним методом з 
пометровою фіксацією знайдених матеріалів, що 
не давало повної картини вигляду пам’ятки. 
 

Розкопки І.Г. Шовкопляса 
 

Розпочаті в 1954 р. розкопки Мізинської 
стоянки експедицією Інституту археології АН 
УРСР під керівництвом І.Г. Шовкопляса проводи-
лися шляхом одночасного відкриття культурного 
шару на великій площі та фіксації залишків давніх 
комплексів з їх широким оточенням. 

Усі виявлені культурні знахідки залишалися 
на своїх місцях до їх повного вивчення. З метою 
цілісного аналізу великих за розміром площ за-
стосовувався метод тимчасової консервації – в 
1954 та 1955 рр. 

Загальна вивчена площа стоянки близько 
1200 кв. м. На підставі досліджених в 1954-1961 
рр. господарсько-побутових комплексів та аналі-
зу результатів попередніх розкопок було встано-
влено, що стоянка складалася із п’яти комплексів
-поселень. 

Численні знахідки на стоянці (120 тис. оди-
ниць) можна поділити на фауністичний ком-
плекс, що загалом становить 8600 одиниць, кре-
меневий інвентар та вироби мистецтва. 

Зафіксовано залишки двадцяти видів тва-
рин, а серед них – 116 мамонтів. За всі роки роз-
копок на стоянці було знайдено 829 мушлів. У 
більшості випадків вони мають штучні отвори, що 
дає змогу припущення їх використання як прик-
рас. 

Загальна кількість кремневого знаряддя – 
більше 113 тис. одиниць, з яких на знаряддя пра-
ці приходиться 4429 одиниць. Серед кістяних 
знарядь праці виділяються молотки, клиновидні 
інструменти, проколки, голки тощо. Також виді-
ляється група виробів з бивня мамонта, що ма-
ють побутове призначення. Це застібки для одя-
гу, обломи пластин із наскрізними отворами та 
підвіски-медальйони. 

Але найцінніші та унікальні знахідки – це 
вироби мистецтва, що представлені декількома 
групами. Перш за все це скульптурні фігурки з 

бивня мамонта, що поділяються на такі групи: 
антропоморфні (примітивні), фалічні, стилізовані 
зображення жіночої фігури, у вигляді «пташок» 
та фігурки тварин. 

Друга група мізинського палеолітичного 
мистецтва представлена творами графіки. Сюди 
входять всесвітньо відомі браслети з бивня ма-
монта з геометричним меандровим малюнком. 
Аналогів цим браслетам і досі не виявлено. Крім 
того, знайдені пластини з орнаментом та заготов-
ки для виробів.  

Фото з сайту www.vsapravda.info  

Іван Гаврилович Шовкопляс (1921-1997) 

Фото з розкопок І.Г. Шовкопляса в с. Мезин 

(за Шовкопляс, 1965) 
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Великі кістки мамонтів з геометричними 
малюнками, виконаними охрою знаходилися на 
підлозі в одному з житл і, найвірогідніше, склада-
ли давній культовий комплекс. 

Чудова збереженість знахідок на стоянці, 
завдяки товстому шару лесових порід над нею, 
дала змогу безпосередньо на місці відтворити 
первісний вигляд житла, що за формою нагаду-
вало сучасний чум. 

У подальшому залишки житла були переве-
зені до Києва, реконструйовані і вже багато років 
приваблюють відвідувачів Національного науко-
во-природничого музею НАН України, а також 
періодично демонструються на міжнародних ви-
ставках (Японія, Франція). 

За результатами дослідження стоянки в 19-
65 р. вийшла монографія І.Г. Шовкопляса 
«Мезинская стоянка», яку автор присвятив своє-
му вчителеві і одному з перших її дослідників 
П.П. Єфіменку. 

Перспективи подальших досліджень 
 

Утвердилася думка, що стоянку розкопано 
на 100 % і копати там нічого. Але розвідкові роз-
копки, проведені засновником Мезинського му-
зею В.Є. Куриленком, який понад 40 років дослі-
джував Мезинську стоянку, виявили другий схід-
ний пункт стоянки, де найціннішою знахідкою 
виявилася нанесена на кістку модель місячного 
протокалендаря. На північному схилі Музейної 
гори виявлено сліди ще не розкопаного культур-
ного шару Мезинська стоянка східна… 

Фото з сайту donsmaps.com 

Стилізовані фігурки з кісток мамонта 

Фото з сайту donsmaps.com 
Браслет з бивня мамонта з меандровим малюнком 
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Реконструкція житла з кісток мамонта 

Василь Єлисейович Куриленко (1930-2011) засновник 

Мезинського музею та дослідник історії Мезинської 

округи 

36 



КОРИСНІ ПОРАДИ 

Маленькі агресори 
Ось і прийшла весна, сонечко все силь-

ніше і сильніше пригріває, скрізь починає 
зеленіти трава та розпускаються моло-
денькі листочки на деревах та чагарни-
ках… Так хочеться більше побродити по 
весняному лісу чи посидіти на березі річки. 
Але приємні враження від спілкування з 
природою можуть затьмаритись від спіл-
кування з деякими представниками тва-
ринного світу.  

Багато неприємностей можуть принести 
кровосисні комахи, деякі види жуків, гусінь ме-
теликів, павуки, кліщі та багатоніжки. Щоб від-
починок приніс гарний настрій познайомимося 
ближче з цими маленькими агресорами і спосо-
бами як вберегтися від них. 
 

Комахи 
 

Зважаючи на те, що комахи поширені 
скрізь, а їхня чисельність взагалі не піддається 
обрахунку, то, природно, людина стикатиметься 
з ними на кожному кроці. Не кожна зустріч з ко-
махами несе радість. Серед них можна виділити 
декілька груп: кровосисні, активно- і пасивно-
отруйні види. 
 

Кровосисні комахи 
 

Найбільше неприємностей приносять кро-
восисні комахи. З двох мільйонів видів комах 
лише близько 800 видів відносять до кровосо-
сів. Переважно це представники ряду Двокрилі: 
комарі, мошки, мухи-жигалки, ґедзі. В російській 
мові є слово «гнус», яким позначають орди ко-
марів, мошок, москітів та іншої кусючої нечисті 
жителі північних районів Росії. Крім неприємних 
вражень від укусу, кровососи переносять інфек-
ційні (зараження організму хвороботворними 
мікробами) та інвазійні (зараження організму 
тваринами-паразитами) хвороби. 
 

Комарі. Близько 3500 видів складають ро-
дину Кровосисних комарів (Culicidae Steph.). Зу-
стрітися з ними можна скрізь, крім безводних 
пустель, бо для їхнього розвитку потрібна вода. 
Личинки комарів живуть у воді, живляться орга-
нічними рештками. 

Всіма «принадами» комариного пекла ми 
зобов’язані їх жіночій половині, яка не може від-
класти яйця не насмоктавшись крові. «Комарі-
мужики» живляться нектаром і ніякої шкоди не 
приносять. Найбільш активні комарі в сутінках. 
При швидкості вітру 4 – 5 м/с вони літати не мо-
жуть. 

Самиця смокче кров всього 3 – 5 раз, іноді 
до 10, але кожен раз випиває крові вдвічі більше 
своєї ваги! В пошуках крові самки пролітають до 
200 м. Як же комарі знаходять свою жертву? В 
основному по запаху та за теплом, яке виділяє 
наше тіло. Виявивши поживу комариха подає 
особливий писк, кличучи «подруг». 

Фото Назарова Н.В. 
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Прийнято ділити комарів на малярійних та 
не малярійних. В чому їх різниця? Малярійні ко-
марі відносять до роду Анофелес (Anopheles Me-
ig.), коли вони сидять, то тримають, піднятим че-
ревце. В нашій місцевості вони також поширені, 
але немає самого збудника малярії – малярійно-
го плазмодія. Тому укус малярійного комара на 
Поліссі не викличе малярії. 

Загалом, комарі переносять 20 видів хво-
роб: крім малярії, це декілька видів енцефаліту, 
туляремію, сибірську язву та інші. Але для того 
щоб стати перенощиком хвороби, комару потріб-
но напитися крові у хворої тварини чи людини. 
 

Мошки (Simuliidae Newm.). Всього в світі 
налічують близько 1500 видів. Личинки мошок 
живуть в проточній воді, від якості якої залежить 
«характер» майбутніх мошок: якщо вона багата 
поживними органічними речовинами, то дорослі 
комахи в більшості випадків не потребують крові, 
і навпаки. Кров їм потрібна, як і комарам: щоб 
дозріли яйця в самок. 

Мошки – найбільш злі та надокучливі денні 
кровососи. Після укусу на тілі з’являється почер-
воніння, виникає сильне свербіння, розвивається 
набряк. При численних укусах може розвинутися 
отруєння організму: з’явитися головний біль, під-
вищиться температура тіла. 
 

Ґедзі (Tabanidae Latr.). В світовій фауні налі-
чується до 3500 видів. Ґедзі – крупні мухи (від 6 
до 30 мм), укуси яких дуже болючі та викликають 
набряк. Найбільш надокучливі вони в сонячні жа-
ркі дні біля води. Самиці відкладають від 300 до 
900 яєць у воду. Личинки розвиваються до 10 мі-
сяців. Самиці ґедзів живуть 22 – 25 днів, самці – 
10 – 12 днів. 

В російській мові ґедзів називають 
«слепень», не путайте з оводами – паразитични-
ми мухами, дорослі особини яких не живляться, 
а личинки паразитують в шлунку, під шкірою або 
в носоглотці великої рогатої худоби та коней. 
 

Мухи-жигалки. В народі є повір’я, що в кін-
ці літа мухи, відчуваючи осінь та загибель, звірі-
ють та починають боляче кусатися. Але кусаються 
не надокучливі кімнатні мухи, а мухи-жигалки 
(Stomoxys calcitrans L.), які з’являються в серпні і 
дуже схожі на кімнатних мух. Укуси їх дуже бо-
лючі. 

Фото з сайту www.fineartamerica.com  

Комар з роду Анофелес стає малярійним, тільки коли на-

смокчеться крові у хворої людини 

Фото з сайту www.phorid.net 

В деяких районах мошка робить життя просто 

нестерпним 

Фото з сайту www.biolib.cz 

Фото з сайту www.biolib.cz 

38 



Найбільше жигалок біля тваринницьких 
ферм, на вигонах, пасовищах. Самиці відклада-
ють яйця в гній, де і розвиваються личинки. Ві-
домі випадки розвитку личинок на гнійних ранах 
тварин та людини. 
 

Кровососки (Hippoboscidae Sam.). Це неве-
лика родина двокрилих комах, що нараховує 
близько 780 видів. Вони мають широке та плос-
ке тіло (6 – 8 мм) з дуже ціпкими ногами, гарно 
пристосовані до руху в шерсті тварин та пір’ї пта-
хів. Літають погано, багато видів і зовсім безкри-
лі. Дорослі комахи нападають на птахів та ссав-
ців. Самки живородні, що є рідкістю в світі ко-
мах: вони відкладають декілька дозрівших личи-
нок, що майже зразу і заляльковуються. 

В нашій місцевості поширена оленяча кро-
вососка (Lipoptena cervi L.), що може нападати і 
на людей. Її часто плутають з кліщами, тому що 
потрапивши на тіло, кровососка скидає крила, а 
лапками чіпляються за волосся. Ззовні вони де-
що схожі на кліщів, але не мають до них ніякого 
відношення. Укуси її можуть викликати дермати-
ти, свербіння. 
 

Перша допомога при укусі кровосисних 
комах 

 
Основні заходи боротьби – це репеленти 

та захисний одяг. Репеленти – це речовини, які 
своїм запахом відлякують комах. Сучасна про-
мисловість випускає дуже багато цих речовин у 
вигляді кремів, паст та в аерозольних балончи-
ках. При користуванні репелентами потрібно до-
тримуватись нескладних правил: 

 Не можна його наносити на шкіру товстим 
шаром або втирати. Препарат не повинен 
потрапити в очі, ніс, рот, на пошкоджені 
ділянки шкіри. 

 При користуванні аерозолем спочатку зво-
ложать долоню, а потім злегка змащують 
шкіру обличчя. 

 При появі перших ознак подразнення шкі-
ри репелент негайно змити теплою водою 
з милом (не застосовувати мочалки та щіт-
ки для його видалення) і більше їм не ко-
ристуватися, бо можливі важкі алергічні 
реакції. 

 Ефективність репеленту залежить від пого-
дних умов та фізичного навантаження на 
людину. 
Як репеленти можна застосовувати й при-

родні речовини. Анісова та гвоздичні олії зовсім 
не шкідливі для шкіри, тому їх застосовують на-
віть для дітей, але діють вони не довго. Можна 
пачку кориці залити склянкою води і прокип’яти-
ти в ній шматочок марлі. Цю марлю можна підві-
сити до головного убору. 

До захисного одягу відносять накомарники 
– подібні до шапок бджолярів, але в сітки чарун-
ки дрібніші. Сам одяг повинен бути світлого, але 
не яскравого кольорів, щільний, але повинен 
пропускати повітря та вологість від тіла. З цим 
добре справляється бавовняна тканина. 

Але вас все ж покусали. Що робити? Ось 
декілька простих секретів: 
 1/2 чайні ложки харчової соди на 1 склянку 

води, знімає всі неприємні симптоми; 
 змазати укушене місце соком календули 

(нагідки); 
 бальзам «Зірочка» допомагає як засіб від 

укусів і як репелент; 
 свербіж можна зняти й розчином нашатир-

ного спирту: 1/2 чайні ложки нашатирного 
спирту на 1 склянку води. 

 

Активно-отруйні комахи 
 

Озброєні отруйним апаратом у вигляді яй-
цекладу або жала представники ряду Перетин-
частокрилі (Hymenoptera) відносяться до актив-
но-отруйних комах. Це всім відомі бджоли, 
джмелі, оси, шершні та мурахи. Особливо небез-
пеку становлять суспільні види ос та бджіл біля 
гнізда. В цьому випадку вони особливо агресив-
ні, захищаючі своє потомство. 

Фото з сайту www.biolib.cz 
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Бджоли та джмелі. Бджіл люди розво-
дять з давніх часів. Крім домашніх, часто можна 
зустріти здичавілі сім’ї бджіл, які як правило 
більш агресивні. Джмелі – це найближчі родичі 
бджіл, живуть однорічними сім’ями, які включа-
ють самку – засновницю гнізда та дрібних недо-
розвинених самок – робочих особин. В другій 
половині літа з’являються самці та молоді самки. 
Гнізда будують в дуплах, норах гризунів або про-
сто на ґрунті в опалому листі та сухій траві. 

При укусі бджола (так само як і оса, джміль 
та ін.) пробивають шкіру жалом та впорскують 
отруту. Жало бджоли та джмелів має зазубрини і 
том після укусу воно залишається в шкірі з отруй-
ною залозою та останнім ганглієм нервової сис-
теми. Залоза продовжує скорочуватись і викидає 
в ранку нові порції отрути. 

Загальновідомо, що ужалення навіть одні-
єю бджолою дуже болісне, а масові ужалення 
(напад рою і т.д.) можуть призвести до смерте-
льного результату. Крім того, бджолина отрута - 
сильний алерген, що в ще більшій мірі усклад-
нює отруєння. 

Клінічна картина отруєння залежить від кі-
лькості ужалень, їх локалізації, функціонального 
стану організму. Як правило, на перший план ви-
ступають місцеві симптоми отруєння: біль і на-
бряк. Останній особливо небезпечний при ура-
женні слизистих оболонок рота і дихальних шля-
хів, оскільки може призвести до удушення. При 
попаданні масивних доз отрути в організм спо-
стерігаються ураження внутрішніх органів, особ-
ливо нирок, що беруть участь у виведенні отрути 
і токсичних метаболітів з організму. 

Алергічні реакції на бджолину отруту спо-
стерігаються у 0,5 – 2 % людей. В декотрих може 
спостерігатися різка реакція організму, аж до 
анафілактичного шоку, у відповідь навіть на од-
не ужалення. Множинні жалення бджолами спо-
стерігаються поблизу вуликів, коли по тих або 
інших причинах провокується інстинкт захисту 
гнізда. Не останню роль можуть відіграти різкі 
запахи (парфуми, одеколон, алкоголь), що не-
приємні для бджіл. 

Джмелі більш «миролюбні» комахи, ніж 
бджоли або шершні. Укуси джмелів супроводжу-
ються симптоматикою, схожою при отруєнні 
бджолиною отрутою: біль, набряк. Значної небе-
зпеки при одиночних жаленнях не становлять, за 
винятком можливості розвитку алергічної реак-
ції. 
 

Оси та шершні. Всі оси діляться на одино-
чних та суспільних. Одиночні оси самі будують 
нірки, ловлять комах або павуків, при цьому па-
ралізують їх уколами жала в нервові центри. 
Здобич затягується в нірку і на неї відкладається 
яйце. Личинка, яка вилуплюється, поїдає паралі-
зовану здобич. 

Фото Назарова Н.В. 
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Суспільні оси поселяються сім’ями, подіб-
ними до сімей джмелів. Сім’ї ос нараховують від 
декілька десятків до сотні особин. Суспільні оси 
дуже агресивні біля гнізда, яке вони роблять в 
дуплах дерев, в землі, часто заселяють горища, 
господарські будівлі тощо. 

В ос будова жала подібна до будови отруй-
ного апарата бджоли. Як правило, у ос жало дов-
ше, трішки зігнуте, не має зазубрин, тому при 
укусі оса не завжди гине (на відміну від бджіл, 
що гинуть після укусу). 

Небезпечні багаточисельні укуси суспільних 
ос та шершнів. Ужалення ос, а особливо шершнів 
дуже болючі. Особливо небезпечно потривожити 
гніздо ос, які відрізняються високою агресивніс-
тю. Ужалення викликає місцеві (біль, набряк, за-
палення) та загальні (головний біль, запаморо-
чення, серцебиття, підвищення температури та 
ін.) симптоми отруєння. 
 

Мурахи. Родина соціальних комах, що на-
раховує понад 12 тис. видів. Мурахи утворюють 
складні соціальні колонії із кастовим поділом 
особин у них. Зокрема виокремлюють королеву 
або матку, яка здатна до розмноження, робочих 
мурах та солдатів. Усі особини у колонії є безплі-
дними самицями, винятком є лише матка. Самці 
з'являються тільки у періоди вильоту молодих 
маток та їх розселення. Більшість видів мурах для 
своїх колоній споруджують мурашники, хоча, іс-
нують види, колонії котрих ведуть кочовий спосіб 
життя. 

Робочі особини мурах можуть завдавати 
болючі укуси, що супроводжуються місцевими 
симптомами: набряк, почервоніння шкіри, сверб-
лячка. Найбільш болючими укусами характеризу-
ються руді мурахи (Myrmica rubra L.). 
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Перша допомога при укусі бджіл, ос та 
мурах 

 
При укусі бджоли необхідно перш за все 

видалити жало з шкіри, потім промити уражені 
ділянки шкіри розчином етилового або нашатир-
ного спирту. При розвитку алергічної реакції 
приймають антигістамінні препарати, проте у ва-
жких випадках необхідно звертатися за медич-
ною допомогою. 
 

Пасивно-отруйні комахи 
 

Більшість пасивно-отруйних комах містять 
отруйні речовини в гемолімфі, використовуючи 
для захисту феномен «кровоприскання». Серед 
метеликів зустрічаються види, які мають приміти-
вний отруйний апарат, в основному це гусениці, 
які не спроможні активно ввести отруту в тіло же-
ртви. 
 

Наривники. Родина жуків, що нараховує 
близько 7500 видів поширених переважно в теп-
лих країнах. Отруйними властивостями характе-
ризуються представники родів майка (Meloe L.) 
та шпанська мушка (Lytta F.), що поширені і в на-
шій місцевості. 

Майки мають масивне тіло, короткі елітри, 
довге черевце. Зазвичай чорні з синюватим по-
лиском або фіолетові. Навесні зустрічаються на 
відкритих місцях. Паразитують на бджолах. 

Шпанскі мушки – жуки з металічно-зеленим 
тілом, володіють різким неприємним запахом. 
Личинки паразитують на бджолах. Дорослі кома-
хи часто зустрічаються на ясені, об’їдаючи його 
листя. 

Гемолімфа («кров») всіх наривників отруй-
на. При небезпеці жуки виділяють крапельки ге-
молімфи з отворів, розміщених між гомілками та 
стегнами ніг. При роздавлюванні жука на поверх-
ні шкіри виникає подразнення та дерматити. 
Найбільш частіше уражуються відкриті частини 
тіла – руки, шия, обличчя. Наявність ранок, под-
ряпин або зволоження шкіри сприяє більш швид-
кому всмоктуванню отрути. При потраплянні от-
рути всередину організму, спостерігається зага-
льна картина отруєння: блювота, головний біль, 
біль у нирках та при сечовиділенні. 

При отруєнні необхідно промити шлунок та 
кишечник, після чого прийняти обволікаючі засо-
би. При обширних ураженнях шкіри необхідно 
пухирі розрізати та продезінфікувати. Але краще 
всього жуків в руки не брати, а тим більше не ро-
здавлювати. 
 

Хижаки або Стафіліни. Велика група дріб-
них та середнього розміру жуків, що в світовій 
фауні нараховує близько 46 тис. видів. Мешкають 
у вологих місцях, по берегам ставків, рік та воло-
гих луках. 

Навесні майки повзають на відкритих місцях 

Фото Назарова Н.В. 

Екстракт з шпанської мушки використовують як афродизі-

ак, але отруйність комахи перетворює гарних коханців на 

інвалідів 
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Найбільш отруйні представники роду хижа-
ків-синьокрилів (Paederus F.). Це невеликого роз-
міру жуки (5 – 11 мм) з яскравим забарвленням з 
чорних, червоних та бурих кольорів. Характер-
ною ознакою роду є сині з металічним відблис-
ком надкрилля. 

Гемолімфа хижаків дуже їдка. При потрап-
лянні на шкіру вона викликає важкі опіки шкіри, 
часто розвивається дерматит різної важкості. За-
звичай роздавлюють жука, який повзає по відк-
ритим частинам тіла, часто під час сну. Опіки ду-
же болючі, біль стихає через 3 – 4 дні. При потра-
плянні гемолімфи в очі розвивається кон’юнкти-
віт. При ураженні рекомендується робити примо-
чки розчином борної кислоти. 
 

Метелики. Гусениці деяких видів метели-
ків покриті отруйними волосками, які захищають 
їх від ворогів. Як правило, уражуються відкриті 
частини тіла: обличчя, шия, руки. Більш серйозні 
страждання спричиняють волоски, які потрапили 
в очі. Відмічені випадки, коли волоски потрапля-
ли в травний канал з немитими плодами, а також 
в дихальні шляхи. Дерматити та кон’юнктивіти – 
найбільш характерні симптоми ураження. У дітей 
вони можуть протікати у більш важкій формі: з 
підвищенням температури та алергічними реак-
ціями різної важкості. 

Лікування носить симптоматичний харак-
тер. При виникненні важких алергічних реакцій 
необхідно терміново звернутися до лікаря. Про-
філактичні заходи зводяться до захисту найбільш 
вразливих ділянок від потрапляння волосків, а 
найкраще – просто не чіпати «волохатих гусе-
ниць». 

 

Павуки 
 

Ряд павуків (Aranei Cl.) включає близько 41 
тис. видів. Не отруйних павуків не існує. Отрута 
відіграє важливу роль в життєвому циклі павуків, 
забезпечує добування їжі та захист потомства. 
Однак значна частина павуків нездатна прокуси-
ти шкіру людини і тому для нас являються факти-
чно «неотруйними». Виняток складають великі 
за розміром види. 
 

Тарантул великий степовий (Lycosa 
singoriensis Laxm.). Великий павук, завдовжки до 
35 мм, густо покритий волосками. Забарвлення 
від бурого до майже чорного, інколи рудувате. 
Зазвичай забарвлений під колір ґрунту. Живе в 
глибоких вертикальних нірках, що вистилає паву-
тиною. Веде нічний спосіб життя. Полює біля вхо-
ду в нірку, вдень підкараулює здобич в норі. Ви-
тягнути вдень тарантула з нірки нелегка справа, а 
вночі люди рідко з’являються в місцях, де живуть 
тарантули. Тому кусають ці павуки доволі рідко. 

В момент укусу тарантула відчувається зна-
чний біль. Місця проколів шкіри хеліцерами по-
мітні неозброєним оком і віддалені один від од-
ного на 3 – 15 мм. В місці укусу утворюється на-
бряк, який може мати значні розміри. Біль збері-
гається протягом доби. Постраждалі скаржаться 
на тяжкість в усьому тілі, апатію, сонливість. Мо-
жуть спостерігатися лихоманка, пришвидшення 
пульсу, пітливість. 
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Павук-хрестовик звичайний (Araneus di-
adematus Cl.). Досить великі павуки (самки до 25 
мм). Верхня поверхня черевця червонувато- чи 
чорно-коричнева з чіткими білими плямами, роз-
міщеними в формі хреста. Зазвичай зустрічається 
на деревах та чагарниках, часто можна зустріти в 
будинках та господарських будівлях. Плете коле-
совидні тенета з лігвом за їх межами. 

В місці укусу відчувається пекучий біль, кро-
вовилив під шкіру, головний біль, слабкість, іноді 
біль в суглобах. В місці укусу може розвинутись 
відмирання тканин. Смертельні випадки достові-
рно не відомі. 

Досить болючі укуси можуть завдати паву-
ки-доломедеси, павуки-сріблянки та аргіопи, які 
мешкають в приводних біотопах. 

Для запобігання укусам павуків слід дотри-
муватись простих правил: 

 Не хапайте павуків руками. Якщо павук бі-
жить по вашому тілу, просто скиньте його. 
Не намагайтесь зловити чи роздавити паву-
ка. 

 При пересуванні по високій траві та чагар-
никах носіть одяг зі щільної тканини. Паву-
тиння, що перегороджує вам дорогу зні-
майте паличкою. 

 

Перша допомога при укусі павука 
 

Отрута павука має білкову природу, тому 
протягом перших 2 – 3 хвилин після укусу можна 
присмалити місце сірником чи цигаркою і проми-
ти будь-яким антисептичним розчином. Лікуван-
ня має симптоматичний характер. При виникнен-
ні важкого стану чи алергічної реакції необхідно 
терміново звернутися до лікаря. 
 

Багатоніжки 
 

Всі багатоніжки ведуть потаємний спосіб 
життя. Вони, за рідким виключенням, дуже чут-
ливі до вологості і уникають прямих сонячних 
променів. У денні години зазвичай ховаються в 
різного роду схованки (у ґрунт, під каменями, під 
опале листя, кору дерев і тому подібне), а вночі 
стають активними. Поширені дуже широко у всіх 
зонах, окрім тундри. Щоб запобігти укусу багато-
ніжок чи потрапляння отрути на шкіру просто не 
чіпайте їх руками. 

Фото Павлова С.О. 

Фото Павлова С.О. 

Павук-хрестовик отримав свою назву завдяки малюнку на 

черевці 

Павук-мисливець мешкає в приводних біотопах, гарно 

плаває і може пірнати 
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Губоногі багатоніжки (Chilopoda Latr.) ма-
ють ногощелепи, на кінцях яких відкриваються 
протоки отруйних залоз. При укусі, вони впорску-
ють отруту в тіло жертви, подібно до павуків. 
Укус їх дуже болючий, в місці укусу розвивається 
набряк, спостерігається слабкість, лихоманка. 
Зазвичай через декілька діб хворобливі ознаки 
зникають без ускладнень. Лікування симптома-
тичне, при виникненні алергічних реакцій термі-
ново звернутись до лікаря. 

Двопароногі багатоніжки (Diplopoda De Bla-
inville) не мають отруйних ногощелеп. Вони ма-
лорухливі і, будучи потривожені, згортаються в 
спіраль на черевну сторону, що є у них засобом 
захисту. Одночасно з багаточисельних отворів, 
розташованих на бічних відділах спинних щитків 
кожного членика тулуба, виливається назовні се-
крет отруйних залоз, що володіє характерним 
запахом. При потраплянні секрету на шкіру мо-

жуть виникнути алергічні реакції та опіки, тому 
необхідно якнайшвидше змити його в проточній 
воді з милом. Лікування симптоматичне, при ви-

никненні алергічних реакцій терміново зверну-
тись до лікаря. 
 

Кліщі 
 

Кліщі – це одна з найбільших груп безхре-
бетних тварин, що нараховує більше 48 тис. ви-
дів. Однак для людини небезпеку представляють 
в основному тільки іксодові (Ixodidae C.L.Koch) та 
аргасові (Argasidae C.L.Koch) кліщі. Представники 
цих родин тісно пов’язані з теплокровними тва-
ринами, кров’ю яких вони харчуються. Тому кон-
центруються вони, як правило, біля стежок, по 
узбіччям доріг, на пасовищах тощо. Кліщ підсте-
рігає свою жертву, сидячи на гілках чагарників та 
трав’янистій рослинності на висоті 25 – 100 см. 

Голодна самка близько 4 мм завдовжки, а 
коли насмокчеться крові, то близько 11 мм. Сам-
ці мають дещо дрібніші розміри – 2,5 – 3 мм. 
Спинний щиток темно-коричневий, глянцевий. 

Потрапивши на тіло людини, кліщ присмок-
тується на голові у волоссі, в районі вушних рако-
вин, на шиї, ключицях, під пахвами, на руках, 
спині, в паху. Укус кліща безболісний через при-
сутність в слині знеболюючих речовин. Кліщі при-
смоктуються не зразу, а повзають по шкірі в по-
шуках найбільш привабливого місця (найчастіше 
це місця з тонкою шкірою). 

Фото Назарова Н.В. 

Кістянки звичайні часто зустрічаються під корою гнилих 

дерев, в лісовій підстилці, в погребах 

Ківсяків часто можна зустріти у вологих місцях 

Фото Назарова Н.В. 
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Кліщі по числу хвороб, перенощиками яких 
вони є, займають одне з перших місць серед кро-
восисних членистоногих. Вони переносять такі 
небезпечні хвороби, як енцефаліти, кліщові тифи, 
туляремія, чума, бруцельоз та ін. – всього близь-
ко 40 хвороб. Далеко не кожен кліщ є перенощи-
ком якоїсь хвороби. 

Для того, щоб запобігти укусам кліщів, до-
тримуйтесь таких правил: 
 Перебуваючи в місцях, де концентруються 

кліщі, одягати світлий захисний одяг, або 
щільно застібнути комірець, на манжетах 
мати резинки; сорочку заправити в штани, а 
штани в чоботи або шкарпетки. 

 Для захисту шиї та голови користуватись 
капюшоном. 

 Регулярно проводити огляд одягу та відкри-
тих частин тіла кожні 2 години. 

 Використовувати засоби відлякування клі-
щів – репеленти (про них розповідалося 
вище). 

 Після повернення з лісу, ретельно оглянути 
свій огляд та все тіло. 

 

Що робити, коли кліщ присмоктався 
 

Кліщів, які присмокталися, необхідно термі-
ново видалити. При цьому ні в якому разі не мо-
жна допускати відриву головки кліща. Для цього 
застосовуйте такі способи: 
 Щоб кліщ легше видалився, можна капнути 

на нього гасом чи олією. Іноді це допомагає 

і кліщ відвалюється сам. 
 Видаляти кліща можна пінцетом, петель-

кою з нитки чи пальцями загорнутими в ма-
рлю. Для цього захопіть кліща і повільними, 
колихаючими рухами повільно вийміть йо-
го з тіла. Якщо сильно смикнути, то можна 
відірвати хоботок і ранка буде довго гноїти-
ся. Хоботок зі шкіри видалять голкою, попе-
редньо її продезінфікувавши. 

 Після видалення кліща промийте ранку пе-
рекисом водню чи спиртом, замажте її йо-
дом. 

 Людина, яку вкусив кліщ, протягом 3-х тиж-
нів повинна спостерігати за своїм почуттям 
(температура, головний біль, зміна забарв-
лення шкіри в місці укусу) і в разі підозри на 
хворобу терміново звернутися до лікаря. 
При зверненні в лікарню вказати факт прис-
моктування кліща, час, який пройшов після 
укусу, та місце, де ви «зловили» кліща. 

 
У читачів може скластися враження, що на 

природі на них чекають небезпеки майже на ко-
жному кроці і до виходу в ліс, до ставка чи річки, 
потрібно ретельно готуватися. Зовсім це не так! 
Відпочивайте на природі на своє задоволення 
скільки захочете і не завжди вихід в «дику приро-
ду» приносить неприємні сюрпризи. Просто хо-
четься попередити та надати знання про ті небез-
печні моменти, що можуть виникнути. А хто по-
переджений, той вже наполовину захищений. 
Приємного відпочинку! 
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