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2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь 

 Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають 

міжнародне значення, головно як середовища існу-

вання водоплавних птахів (відома під назвою Рам-

сарська конвенція за назвою міста заснування – Ра-

мсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого  

1971 року. Україна поновила своє членство в конве-

нції 1996 року та належить до числа 168 країн – 

договірних сторін конвенції. 
 Згідно зі статтею 1 Рамсарської конвенції, під вод-

но-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ 

боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних 

або штучних‚ постійних або тим-

часових‚ стоячих або проточних‚ 

прісних‚ солонкуватих або соло-

них‚ включаючи морські аквато-

рії‚ глибина яких не перевищує 

шість метрів. Для визначення 

угідь, які можуть бути заявлені до 

спеціального Переліку водно-

болотних угідь міжнародного 

значення, розроблено критерії, 

серед яких: типовість та унікаль-

ність екосистем для біогеографічного регіону, цін-

ність угіддя для підтримання біологічного різноманіт-

тя регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаю-

чих видів рослин і тварин, місце регулярного перебу-

вання понад 20 тис. водних птахів або важливе місце 

для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб то-

що. Кожна країна – договірна сторона конвенції має 

заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнарод-

ного значення принаймні одне своє угіддя і взяти йо-

го під охорону. 

 На цей час зазначений перелік включає 2186 водно

-болотних угідь загальною площею 208,449 млн га. 

Серед них є і наші 33 водно-болотні угіддя міжнарод-

ного значення загальною площею близько 678 тис. га. 

З них 22 водно-болотні угіддя отримали статус між-

народних 1995 року, а 2004-го бюро Рамсарської кон-

венції ухвалило рішення про надання міжнародного 

статусу ще 11 водно-болотним угіддям Украї-

ни, розташованим у межах територій природно-

заповідного фонду України. 

 Крім того, 2011-го та 2012 року було ухвалено роз-

порядження Кабінету Міністрів про погодження на-

дання 19 водно-болотним угіддям України статусу 

водно-болотних угідь міжнародного значення. 

 2015 рік за пропозицією Рамсарської конвенції 

Всесвітній день водно-болотних угідь відзначають 

під девізом «Водно-болотні угіддя для нашого майбу-

тнього». 

 Рамсарська конвенція декларує основні аргументи 

важливості водно-болотних угідь для забезпечення 

нашого майбутнього, а саме: 

 - водно-болотні угіддя важливі для забезпечення 

людства прісною водою, очищення та фільтрації по-

верхневих вод, поповнення водоносних горизонтів; 

 - ці угіддя годують людство – їх використовують для 

рибальства і сільського господарства протягом тися-

чоліть; 

 - вони забезпечують відновлюва-

ними природними ресурсами для 

народних промислів, будівництва 

та опалення; 

 - мають значні бальнеологічні ре-

сурси та використовуються з рек-

реаційними цілями; 

 - зберігають біорізноманіття та 

екологічну рівновагу; 

пом’якшують вплив штормів і по-

веней та захищають берегову лінію від руйнування; 

 - депонують вуглець, продукують кисень та допома-

гають у боротьбі зі змінами клімату. 

 Тема Всесвітнього дня водно-болотних угідь 

«Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього» під-

креслює важливість водно-болотних угідь для забез-

печення сталого розвитку людства та збереження біо-

сфери загалом. 

 У 2015 році Міністерство екології та природних 

ресурсів планує спрямувати зусилля на вдосконален-

ня нормативно-правового регулювання та створення 

ефективної системи управління водно-болотними 

угіддями, організацію моніторингу за станом водно-

болотних угідь та екологічних освітньо-виховних за-

ходів із залученням установ природно-заповідного 

фонду і зацікавлених сторін. 

 Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшен-

ня збереження водно-болотних угідь можлива лише 

за умови об’єднання зусиль усіх державних та недер-

жавних установ та організацій, усього населення краї-

ни. Сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас і зроби-

те свій внесок у збереження та відтворення надзви-

чайно цінних для нашого майбутнього водно-

болотних угідь! 
Підготував В. Свердлов 



2 Новини Мезинського НПП 

Молодь за збереження хвойних дерев  

(Міжнародний день волонтерства в Мезинському НПП) 
 В рамках започаткованої Міністерством екології інформаційної 

кампанії на підтримку населенням об’єктів природно-заповідного 

фонду студенти хіміко-біологічного факультету Чернігівського пе-

дагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка долучилися до природо-

охоронної акції «Новорічний букет замість ялинки» на волонтерсь-

ких засадах, завітавши до Мезинського національного природного 

парку 5-6 грудня. 

 Хлопці й дівчата з підручного матеріалу (шишки, гілки хвойних дерев, штучні іграшки, дощик) зробили імітації 

справжніх ялинок, новорічні віночки, екібани та топіарії. 

 Всі вироби будуть представлені на виставці-благодійному  ярмарку, що відбудеться 19 

грудня 2014 року у Чернігівському національному педагогічному університеті імені 

Т.Г.Шевченка. А виручені кошти Мезинським НПП будуть залучені для організації святко-

вого ранку та подарунків дітлахам Свердловського дитячого садочка. Таким чином в Міжна-

родний день волонтера, що відзначається в світі щорічно 5 грудня, і на теренах нашого краю 

започатковано нову корисну ідею та розширено співпрацю між студентською молоддю, Ме-

зинським НПП та Свердловською громадою. 

Мастер-клас з нагоди 9-ї річниці створення Парку 
 9 років ми функціонуємо на Коропщині й виступаємо 

однією з найбільших природно-заповідних установ області. 

На сьогодні з гордістю можна заявити, що НПП – це приро-

доохоронний, науковий, еколого-просвітний центр, який 

проводить активну еколого-освітню діяльність серед молоді, 

місцевого населення та туристів. 

 10 лютого Мезинський НПП відзначив свою 9-ту річни-

цю від створення у 2006 році. В рамках цієї річниці для уч-

нів Свердловської ЗОШ І-ІІІ ст. було проведено майстер–

класи працівниками Відділу науки екоосвіти та рекреації. А 

саме провідний фахівець з екоосвіти Руденко С. провів майс-

тер-клас для учнів 10 класу з нанесення малюнка на одяг та 

розпису фарфорового посуду. Як  результат було розмальо-

вано 4 футболки і 1 тарілку – такий спосіб нанесення малюн-

ка дозволяє експлуатувати речі в звичайному режимі не по-

шкоджуючи їх. Також фахівець з екоосвіти Корда О. прове-

ла майстер-клас для учнів 3-4 – х класів з квілінгу. Кожен з учнів виготовив по кілька елементів для майбутньої карти-

ни – це і різноманітні квіточки, листочки та інші деталі декору.  

Ми проти ядерної війни! 
З 22 по 31 січня Мезинським НПП проводився кон-

курс малюнка «Ні – ядерній війні!» до всесвітнього 

дня мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни. 

У конкурсі взяли участь 5 шкіл Коропського району, 

які надіслали 14 робіт на відповідну тематику. Пере-

можцем конкурсу стала колективна робота учнів 3-4 

класів Карильської ЗОШ І-ІІІ ст.. переможці отрима-

ли заохочувальний приз, а всі учасники були відзна-

чені подяками за активну участь. Сподіваємось на 

подальшу співпрацю. 

Екоосвітня робота Мезинського НПП засвідчує певні результати 
 35 освітян, які працюють у природно-заповідних установах України, взяли участь у конкурсі конспектів занять з 

екологічних уроків й екскурсій для школярів, що пройшов у жовтні 2014 р., і 6 кращих робіт були відзначені журі. 

 Серед переможців Свердлов Володимир (Мезинський НПП) із заняттям «Що таке вода. ЇЇ властивості та біологічне 

значення», (біологія, географія 5 – 7 клас). 

 Конкурс проводився з метою підтримки фахівців з екоосвіти природно-заповідних установ (ПЗУ), які розробляють 

та проводять заняття для школярів молодших, середніх чи старших класів й сприяти обміну досвідом та матеріалами 

 Журі конкурсу стали шість різних організацій, що змогли оцінити подані роботи з точки зору охорони природи 

(WWF в Україні), особливостей роботи природно-заповідних установ на державному рівні (Департамент заповідної 

справи Міністерства екології та природних ресурсів України) і на рівні національнго парку (Національний природний 

парк «Голосіївський»), а також з точки зору освіти (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управлін-

ня психології й екологічного виховання школярів) та психології й екологічного виховання (Лабораторія екологічного 

виховання Інституту проблем виховання НАПН України). 



3 Історія одного експонату 

Ткацький верстат 
В кімнаті етнографії Мезинського музею зберігається ткацький верстат середини ХІХ ст., переданий жителькою 

села Покошичі.  

Ткацький верстат - основна машина ткацького виробництва, обладнання або пристрій для виготовлення всіляких 

видів ворсових, гладких, плетених килимів, бавовняних, шовкових, вовняних тканин, а також іншої продукції тексти-

льної промисловості.  

Ткацький верстат служить людству з давніх часів. У деяких сільських будинках і понині можна зустріти ручні, що 

вимагають копіткої праці, старанності і терпіння ткацькі (і килимоткацькі) верстати. Навіть в масштабах виробництва, 

для виготовлення високохудожніх, орнаментальних і сюжетних килимів  ручного виробництва використовують всі ті 

ж, відомі з незапам'ятних часів, вертикальні (що представляють собою просту раму з натягнутими нитками основи) і 

горизонтальні ручні верстати. В іншому, в наші дні, ткацький верстат, це складне, високотехнологічне і високопроду-

ктивне електронне обладнання.  

Ткацтво, як ремесло, виникло ще в неоліті, а з другої половини XIX ст. народні ремесла і промисли на Україні по-

чинають занепадати, не витримуючи конкуренції зі зростаючою промисловістю. Виняток становили хіба що Полісся й 

Карпати. Кожна родина займалася прядінням і ткацтвом, використовуючи такі знаряддя, як терниці, прядки й самоп-

рядки, снівниці, стави та кросна (ткацькі верстати). 

Досить велике значення в минулі часи посідав саморобний одяг та інші 

ткані вироби. Це був дуже трудомісткий і довгий процес виготовлення 

тканин, пошиття й оздоблення одягу та рушників.   Основними пряди-

льними волокнами були льон, коноплі, а також вовна. Вирощування 

тих чи інших прядильних культур залежало від природно-кліматичних 

умов. Так у нас на Поліссі сіяли переважно льон. Але вцілому в Україні 

були більш сприятливі умови для конопель. 

Сіяти волокнуваті рослини можна було від Благовіщення й до середини 

червня, але бажано було це робити на повний місяць і післі теплого 

рясного дощу. 

Для ткання високоякісного полотна призначалося найтонше й найдов-

ше волокно — кукла, для снування основи, ткання буденних тканин — 

миканка, тобто залишки, які вибирали з чесальної щітки. Те, що залишалося на дергальній щітці — вал, йшло на виго-

товлення мішків, тканин суто господарського призначення. 

Готове до прядіння повісмо волокна знову накладали на гребінь або навивали на кужіль (куделю). При прядінні 

використовували веретено, а також механічну прядку. 

Для перемотування ниток застосовували мотовило — стрижень 1,5 м завдовжки з ріжками на одному кінці та пер-

пендикулярно встановленим бруском — на другому. Після просушування пряжу — так званий міток — знімали з мо-

товила і добре відзолювали. За необхідності частину ниток фарбували рослинними, тва-ринними та мінеральними 

барвниками. Потім мітки перемотували на клубки за допомогою витушки. Намагалися не мотати вночі, бо вірили, що 

біля хати буде мотатися нечистий. 

Від снування основи, для чого використовувалися різні конструкції снівниць, залежала правильність розділення 

ниток на верхній та нижній ряди, тобто утворення зіву. Тому й забобонів, що стосуються цього виду робіт, існувало 

багато. Зокрема, закінчити роботу необхідно було до заходу сонця, 

щоб не залишати основу на снівниці на ніч. У західних регіонах не 

залишали основу невитканою після Благовіщення або Великодня, 

оскільки це могло викликати засуху. Звідси й один із способів ви-

кликання дощу — обливання основи водою. 

Первісним ткацьким знаряддям був верстат вертикального типу, 

але наприкінці XIX — на початку XX ст. почали застосовува-ти 

горизонтальний верстат, який на відміну від вертикального мав 

пристрій для піднімання й опускання ниток основи — ремізки, що 

були прив'язані до підніжок. Саме наявність ремізок давала змогу 

робити різноманітні види переплетень і виготовляти безліч різнови-

дів ткацьких виробів. Аби нитки були міцними й не кошлати-лися, 

навиту на верстат основу підмазували шліхтою (клейким розчином 

із крохмалю, мила, гліцерину). 

Просте полотно виготовляли технікою полотняного переплетення — перемінним натискуванням на дві підніжки, 

тобто у дві ремізки. Залежно від призначення тканин кількість ремізок на верстаті збільшувалась: від чотирьох до во-

сьми для техніки саржевого переплетення (чиновате, крущасте, косичасте полотно), але могла досягати 20 і більше — 

для жакардових тканин. Існувало велике розмаїття орнаментальних мотивів — на вічка, на кружки, на шашки, на па-

сочки, у сосонку, кіскою тощо. При виготовленні декоративних тканин, а також деяких елементів одягу, на-волочок, 

рушників, скатертин тощо використовували техніку перебірного переплетення (забирання, вибором). У таких тканин 

візерунок завжди рельєфно виступав над тлом. 

Із розвитком легкої промисловості необхідність у домашньому виготовленні тканин відпала. Але традиції народно-

го художнього ткацтва й донині не занедбані. 

 
Підготували Н. Сіра, Н. Гриценко 



4 Невідомий світ 

ЖУРАВЕЛЬ СІРИЙ (Grus grus ) 

Сімейний дует 
Сімейні пари у журавлів формуються на другому-

третьому році життя, ще за один або навіть за два роки до 

статевої зрілості. Вільні журавлі напевно вступають в 

шлюб по любові, тому й пари у них міцні. Скільки легенд і 

повір'їв пов'язано з подружньою вірністю журавлів! У цьо-

му вони поступаються хіба що тільки іншому еталону 

шлюбу-лебедям. Однак, за спостереженнями в зоопарках і 

за міченими журавлями в природі, розлучення, розлади, 

любовні трикутники у них теж не рідкість. 

Взаємний інтерес двох журавлів виявляється в тому, що 

вони разом співають. З витягнутими вгору шиями і підня-

тими крилами обидва птахи піднімають дзьоби вгору і од-

ночасно видають перери-

вчастий трубний клич. 

По тому, наскільки зла-

годжено звучить їхній 

дует, можна судити про 

сімейний стаж пари і про 

те, як ладнає пара. Пер-

шим свою партію почи-

нає самець і відразу ж до 

нього приєднується сам-

ка - її голос на музичну квінту вище. У самця кожен крик 

довше, на нього накладається декілька вигуків партнерки, і 

весь цей каскад повторюється багато разів. Злагоджений 

унісональний дует журавлиної пари звучить як єдиний го-

лос, і не відразу вдається зрозуміти, що співає не 

один, а два птаха. Прилетівши до місць гніздування, 

сірі журавлі багато і подовгу кричать - так вони спові-

щають сусідів про своє прибуття, оголошують, що 

територія зайнята, вітають один одного вранці, а коли на-

стає момент відкладання яєць, заявляють про появу кожно-

го яйця і вилупленні пташенят. 

Дім на купині 

У порівнянні з усіма іншими видами журавлів, у сірого 

журавля найбільша область поширення - вона охоплює 

лісову і лісостепову зони Європи та Азії. На півночі птахи 

гніздяться на сфагнових болотах, у степовій зоні - на забо-

лочених трав'янистих луках і в очеретяних плавнях, на Да-

лекому Сході - по сирим річкових долинах з осокою, в се-

редній смузі Росії - на лісових болотах, низинних луках, 

порослих чагарником, і в заболочених лісах з чорної віль-

хи. 

Гніздо діаметром близько 70 см розташоване на купині 

посеред води, яка служить захистом від наземних хижаків. 

Складено воно з сухої трави, зібраної поруч, завдяки чому 

навколо утворюється сира лисина. Одне і те ж гніздо птахи 

можуть використовувати кілька років, з оновленням кож-

ної весни. 

Пара журавлів розмножується не щороку, а робить пе-

рерви. У кладці зазвичай два яйця, але число виведених 

пташенят залежить від достатку корму. Хоча пташенята і 

здатні слідувати за батьками відразу після народження, але 

знаходити їжу самостійно вони не можуть - перший час їх 

годують дорослі птахи. Якщо комах, молюсків та інших 

безхребетних багато, прогодувати двох малюків не складає 

труднощів, а якщо мало, виживає тільки один. Раціон доро-

слих птахів набагато ширше: бульби, стебла, листя, ягоди, 

жолуді, комахи і черв'яки, невеликі змії, риби і гризуни. 

Місце зустрічі 

На зиму журавлі летять на південь. Вони зимують на 

півночі Африки, в Іспанії, Ізраїлі, Ірані, Іраку, а журав-

лі з Сибіру і Далекого Сходу - в Китаї і в Індії. Сірі 

журавлі з Центральної Європи зимують на Близькому 

Сході. Переліт в кілька тисяч кілометрів вони здійс-

нюють не за один кидок, а роблять зупинки в місцях, де 

достатньо корму і є безпечні ділянки для ночівлі. 

«Журавлина батьківщина» розташовується на шляху мігра-

ції і служить одним з традиційних місць збору, де до місце-

вих птахів приєднуються журавлі з північних областей. 

Разом вони утворюють передвідлітне скупчення, одне з 

найбільших в Європі - тут збирається до декількох тисяч 

птахів. Місце вибрано не випадково: по сусідству розташо-

вані поля із зерновими, де птахи можуть відгодуватися і 

набратися сил перед наступним довгим перельотом, і вели-

кі лісові болота, куди журавлі щовечора перелітають на 

ночівлю. 

Регулярні добові перельоти птахів з полів на болота і 

назад дозволяють орнітологам підрахувати їх чисельність. 

Такі обліки тут проводять уже 35 років. В останні роки в 

заказнику збирається 1-1,5 тис. Птахів, а найбільша кіль-

кість було зареєстровано в 1987 році, коли тут нарахували 

3,5 тисячі журавлів. 
 

Підготував В. Свердлов 

Клас: Птахи (Aves) 

Ряд: Журавлеподібні  

(Gruiformes) 

Родина: Журавлині 

(Gruidae ) 

Рід: Журавель (Grus) 

Вид: Журавель сірий 

 (Grus grus ) 

Важко повірити! 
У самця і самки вбрання однакове, але самці зазвичай пово-

дяться агресивніше. Проте ця ознака нерідко підводить - рішу-
чі особини зустрічаються і у слабкої статі. А якщо птахи 
молоді, то відмінностей у поведінці може і зовсім не бути. 
Найнадійніший спосіб відрізнити самця від самки - хромосом-
ний аналіз. На відміну від звірів і людей, у яких самці володіють 
різними статевими хромосомами (їх позначають X і У), а сам-
ки - однаковими (XX), у птахів все навпаки. Статеві хромосоми 
у них прийнято позначати іншими буквами: у самок вони різні 
(М), а у самців - однакові (Ш). Для хромосомного визначення 
статі найважливіше - що вони розрізняються. Цим користу-
ються, наприклад, в зоопарках, щоб формувати пари. Хромосо-
ми можна розглянути під мікроскопом в лейкоцитах крові або 
взявши зразок тканини з внутрішньої порожнини стрижня 
пера. 

Цікаво знати! 
В кінці літа сім'ї з пташенятами вилітають на поля і збира-

ються в невеликі зграї. У цей час в «Журавлиній батьківщині» 
можна спостерігати журавлині танці - один з найбільш вража-
ючих ритуалів у світі пернатих. Велично відкриваючи крила, 
величезні птахи то підстрибують, то здійснюють короткі про-
біжки, а іноді, подібно художнім гімнастам, виконують «вправи 
з предметом» - підкидають в стрибку маленьку паличку або 
пучок тут же зірваної трави. Навесні танці відбуваються дале-
ко від цікавих очей і передують спаровування, а в осінній час це 
ознака збудження, пов'язаного, наприклад, з новими знайомства-
ми. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)


5 В світі рослин 

РЯСТ ПОРОЖНИСТИЙ (Corydalis cava Schweigg. et. Korte.)  
 Свою назву ряст отримав через особливості будови 

квітки. Його верхня пелюстка-витягнута, шпорцевид-

на, злегка зігнута - нагадує пташиний чубчик. 

 У надрах цього шпорця міс-

титься нектар, яким ласують 

джмелі і бджоли - головні за-

пилювачі рясту. Інші комахи 

часто надходять нечесно - про-

гризають шпорец і попросту 

крадуть нектар, не проводячи 

запилення рослини. І все ж, 

незважаючи на такий обман, 

ряст, хоч і невеликий (не вище 

10-12 см), цвіте рясно. Дорослі 

екземпляри виробляють до 4-6 

довгих гроноподібних квітко-

носів, на яких налічується від 5 

до 20 досить великих, до 1,5 см в 

довжину, квіток. І насіння вони утворюють в достатку - 

медовий запах квітучої рясту привертає досить багато за-

пилювачів, які «грають за правилами». 

Мурахи поспішають на допомогу! 

 Цвісти ряст порожнистий починає в квітні, і, хоча її 

окремі квітки досить швидко в'януть, зграйки рожево-

фіолетових, білих або насичено-пурпурних квіток, що 

знайшли притулок в легкій півтіні ліщини або іншого чага-

рника зі світлою напівпрозорої по весні кроною, радують 

око досить довго - 2-3 тижні. Ряст часто 

ростуть щільними групами і утво-

рюють красивий весняний килим. 

Чорні блискучі дрібні насіння в 

стручковидних коробочках утво-

рюються досить швидко - вже в 

першій половині травня. У про-

цесі дозрівання насіння квітконо-

си лягають на землю, і тут рослини 

не обходяться без допомоги комах. Насін-

ня рясту забезпечені смачним придатком, що приваблює 

мурах, які й розносять їх далеко від їх рослини, по шляху 

поїдаючи живильний доважок.  

Своє місце під сонцем 

 Після того як насіння дозріло, ряст готується до відпо-

чинку. Вся її соковита надземна частина відмирає до бру-

ньки відновлення, з якої на наступний рік знову з'являться 

смарагдово-зелені паростки, що несуть нові суцвіття і пару 

ошатних, різьблених, тричі трійчасто-розсічених листя. 

Багаторічники з таким коротким періодом вегетації, який 

триває близько місяця, називають ефемероїдами (від дав-

ньогрецького слова ephemeros - «придатний на один 

день»). Така життєва стратегія допомагає багатьом росли-

нам посушливих місць проживання (наприклад, тюльпанів) 

скористатися короткою можливістю до цвітіння в сезон 

дощів, а тим, хто слабкий, протистояти конкурентам в умо-

вах нормального зволоження: ефемероїдам дозволяє швид-

ко утворити насіння, поки інші рослини повільно 

«прокидаються» після зимного спочинку. 

Щоб комфортно перечекати час до наступного цвітіння, 

ряст порожнистий використовує бульбу з верхівкою нир-

кового відновлення - це все, що залишається від рослини 

до початку літа. Він овально-кулястий, золотисто-

коричневий, дрібний - до 2,5 см в діаметрі. Видовий епітет 

«порожнистий» був привласнений цьому виду рясту через 

те, що всередині бульби утворюється порожнина, яка з 

часом розростається. У нирці відновлення до початку осені 

завершується складний процес формування майбутніх суц-

віть, і в листопаді ряст йде в стан глибокого спокою. У 

березні рослина прокидається і рушає в ріст, прямо під 

шаром снігу. Щоб не пошкодити ніжні суцвіття, втечу 

«пробиває» шар грунту колінчасто зігнутим квітконо-

сом або зігнутими черешками листя. 

 Ряст порожниста невимоглива до механічного і 

мінеральному складу грунтів: він однаково добре рос-

те, утворюючи великі групи, на родючих піщаних і глинис-

тих субстратах, а також на грунтах змішаного типу. Волію-

чи селитися на рівнині в широколистяних та хвойно-

широколистяних лісах, рослина може підніматися і високо 

в гори - до 1800 м над рівнем моря (в Альпах). Ареал цього 

виду в Європі широкий - від західного кордону Франції до 

передгір'їв Середнього і Південного Уралу. З півдня ареал 

обмежений Італією, островом Сицилія і Балканським піво-

стровом. Ізольовані місцезнаходження відзначені в Північ-

ній Африці і Малій Азії. Північна межа ареалу проходить 

по узбережжю Балтійського моря. 

 Рясти, колись популярні садові рослини XIX століття, 

сьогодні знову входять в моду. Нині вирощують не менше 

десятка різних видів, серед яких є і однорічники, і корене-

вищні багаторічники, що не утворюють бульб. Є серед них 

і види, що квітують влітку. Багато невибагливі і, якщо 

акліматизація на новому місці пройшла вдало, незабаром 

«розбрідаються» по ділянці, вважаючи за краще в основно-

му тінисті куточки. Насіння швидко 

втрачають схожість, 

тому висіва-

ти їх слід 

не-

гайно. При 

розмноженні бульбою 

тендітні соковиті пагони легко пошко-

джуються - через це часто рослини зацвітають лише через 

два роки після пересадки. Це стосується насамперед видів 

з багаторічною бульбою. Ті види, бульби яких поновлю-

ються щорічно, пересадку переносять легше. 
Підготував В. Свердлов 

Цікаво знати! 
Вирощувані в саду квіти легко гібридизуються, 

даючи палітру всіляких відтінків. Ряст порожни-

стий зрідка і в природі утворює міжвидові гібри-

ди з рястом Маршалла, у якого квітки лимонно-

жовті, великі; гібриди же відрізняються незви-

чайними лососево-червоними відтінками. 



6 Вони потребують охорони 

Тетерук 
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) 

Тетеруків впізнати в природі легко. Це до-

сить великі птахи. Самці чорні з темно-синім 

металічним полиском, над оком червона 

«брова», на крилі біле «дзеркальце», хвіст лі-

роподібний, самиці бурі, на хвості з невели-

кою вирізкою. Вага тіла дорослих птахів: сам-

ця – 1100 – 1400 г самки – 750 – 1100. Розміри 

(см) самця (самки): довжина тіла – 50 – 70 (47 

– 50), розмах крил – 80 – 89 (77 – 80). 

Самки влаштовують гнізда на землі побли-

зу токовища. У кладці здебільшого 7 – 9 яєць. 

Термін висиджування становить 23 – 25 днів. 

Виводки спочатку тримаються густої трави на 

окраїнах луків біля лісових узлісь, а потім, 

коли пташенята досить підростуть, перебира-

ються на ягідники. Пташенята стають на кри-

ло за 5 – 6 тижнів. 

Живиться безхребетними (переважно пта-

шенята), ягодами чорниці, журавлини, сереж-

ками, бруньками і кінцевими пагонами бере-

зи, вільхи, верби тощо. 

Поширений в лісовій та лісостеповій смугах 

Європи і Азії. В Україні поширений на Поліс-

сі, у Карпатах та на півночі лісостепової сму-

ги. До середини ХХ ст. був осілим птахом 

всіх лісових масивів півночі Чернігівської 

обл. Зимою 1974 р. зграйка з 3 птахів відміче-

на біля с. Лушники Шосткинського р-ну Сум-

ської обл. У 1980-х рр. зустрічався в урочищі 

«Оболонська дача». Можливо, зник з терито-

рії Мезинського парку. 

Занесений до Червоної книги України 

(зникаючий) та списків Бернської конвенції. 

 
Підготував Н. Назаров 

ОМАН ВИСОКИЙ 
(INULA HELENIUM L.) 

 Оман високий (Inula helenium L.). Місцеві 

назви — дивосил, дев'ятисил, ґалаґан тощо. 

Багаторічна трав'яниста рослина родини 

складноцвітих (1—2,5 м заввишки), з товс-

тим м'ясистим кореневищем. Стебло прямо-

стояче, борозенчасте, коротко-гіллясте, опу-

шене шорсткими волосками. Листки чергові, 

великі (до 50 см завдовжки, до 18—25 за-

вширшки), зверху голі, зісподу сіруватопов-

стисті, нерівномірно зубчасто-пилчасті, ни-

жні — черешкові, довгасто-еліптичні, стеб-

лові — дрібніші, яйцеподібні, загострені, з 

серцеподібною стеблообгортною основою. 

Кошики великі (б—8 см у діаметрі), нечис-

ленні, на товстих квітоносах. Обгортка напі-

вкуляста, багаторядна, із зелених ланцетних 

листочків. Квітколоже голе, плоске або тро-

хи випукле. Всі квітки жовті, плідні, п'ятич-

ленні, крайові — язичкові, маточкові вдвічі 

довші за обгортку, серединні — трубчасті, 

двостатеві. Тичинок — п'ять, маточка одна, з 

одним стовпчиком з дволопатевою приймоч-

кою і нижньою зав'яззю. Плід — лінійно-

довгасто чотиригранна сім'янка з чубком од-

норядних бруднувато-білих зазубрених во-

лосків, у 2 рази довших за сім'янку. 

 Оман високий росте по берегах рік, на лі-

сових луках, серед чагарників. Тіньовитри-

вала рослина. Цвіте у червні — липні. Оман 

високий трапляється майже по всій Україні, 

частіше в Лісостепу.  

 У нашій місцевості зустрічається у пів-

денній частині Мезинського НПП. 
 

Підготував В. Свердлов 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
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НПП КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ 
Національний природний парк ―Кременецькі гори" створений 

згідно з указом Президента України № 1036/2009 від 11 грудня 

2009 року. Загальна площа парку становить 6951,2 га, у тому чис-

лі 3968,6 га земель, які надані йому в постійне користування, та 

2982,6 га земель ДП «Кременецьке лісове господарство», що 

включаються до складу національного природного парку без ви-

лучення в землекористувача.  

НПП «Кременецькі гори» розташований на території Креме-

нецького та Шумського районів Тернопільської області. 

Згідно з фізико-географічним районуванням України терито-

рія парку знаходиться в межах Широко-листолісової зони, Захід-

ноукраїнського краю, Середньоподільської височинної області. За 

геоботанічним районуванням  парк знаходиться в межах Євро-

пейської широколистянолісової області. Центральноєвропейської 

провінції, Південнопольсько-Західноподільської підпровінції, 

Опільсько- Кременецького округу 

букових, грабово-дубових лісів, спра-

вжніх та остелнених лук і лучних 

степів. 

На території парку переважає 

лісова рослинність. За площею домі-

нують широколистяні ліси. їх дерево-

стан складений переважно грабом 

звичайним (Carpinus betulus) і дубом 

звичайним (Quercus robur). У травос-

тої домінують осока волосиста (Carex 

pilosa), підмаренник запашний 

(Galium odoratum), яглиця звичайна 

(Aegopodium podagraria), серед ефе-

мероїдів - анемона дібровна 

(Anemone nemorosa). У східній части-

ні та при підніжжі пагорбів переважають мішані ліси, у яких де-

ревостан складений сосною звичайною (Pinus sylvestris), дубом 

звичайним (Quercis robur), грабом звичайним (Carpinus betulus). В 

них зазвичай є підлісок із ліщини (Corylus avellana), а у трав'яно-

чагарниковому ярусі домінують орляк звичайний (Pteridium aqui-

linum), чорниця (Vaccinium myrtillus) або веснівка дволиста 

(Majanthemum bifolium). Незначне поширення мають дубові, віль-

хові та букові ліси. Останні трапляються лише в кількох місцях 

на схилах північної та західної експозицій. Дуже рідко у східній 

частині трапляються невеличкі ділянки реліктових лісів сосни 

звичайної (Pinus sylvestris) на вапняках з пануванням осоки низь-

кої (Carex humilis) у травостої. 

Серед лук переважають післялісові суходільні луки з доміну-

ванням мітлиці тонкої (Agrostis capillaris), тонконога вузьколисто-

го (Poa angustifolia), костриці червоної (Festuca rubra), трясучки 

середньої (Briza media), гребінника звичайного (Cynosurus cris-

tatus). Заплавні луки займають незначні площі, разом з ними трап-

ляються фрагменти евтрофних заболочених ділянок. Лучно-

степова рослинність пов’язана з крутими схилами південних екс-

позицій та плоскими вершинами пагорбів з дерново-

карбонатними грунтами або відслоненнями вапняків і тортонсь-

ких карбонатних пісковиків. Представлена вона ценозами з домі-

нуванням костриць вапіської (Festuca valesiaca), макутринської 

(Festuca makutrensis), бліднуватої (Festuca pallens), осоки низької 

(Carex humilis), ковили пірчастої (Stipa pennata), ковили волосис-

тої (Stipa capillata), вівсюнцю пустельного (Helictotrichon deserto-

rum).  

Станом на 2012 рік на території парку виявлені такі рослинні 

угруповання, включені до Зеленої книги України {2009): угрупо-

вання звичайнодубових лісів (Querceta roboris) з домінуванням 

плюща звичайного (Hedera helix); угруповання звичайнодубових 

лісів (Querceta roboris) з домінуванням у травостої скополії карні-

олійської (Scopolia саrпіоliса); угруповання звичайнососнових 

лісів (Pineta sylvestris) з домінуванням у травостої осоки низької 

(Carex humilis); угруповання формації вівсюнця пустельного 

(Helictotrichoneta desertori); угруповання формації ковили волоси-

стої (Stipeta capillatae); угруповання формації ковили пірчастої 

(Stipeta pennatae); угруповання формації костриці бліднуватої 

(Festuceta pallentis); угруповання формації осоки низької (Cariceta 

humilis); угруповання формації сонцецвіту сивого (Helianthemeta 

саnі).  

Флора судинних рослин НПП «Кременецькі гори» в проекто-

ваних межах сягала понад 950 видів з 320 родів 95 родин. Однак, 

у сучасних межах вона буде мати дещо менше багатство, що не-

обхідно з'ясувати в ході спеціальних флороінвентаризаційних 

досліджень, які мають стати одним з першочергових завдань нау-

кового відділу парку. 

З числа видів Червоної книги України (2009) на території пар-

ку наявні або траплялися в минулому й зникли внаслідок антро-

погенного впливу (зазначені особливо), такі види: беладонна зви-

чайна (Atropa belladonna L),  береза Клокова (Betula klokovii Zave-

rucha), береза темна (Betula obscura A.Kotula),  берека (Sorbus 

torminalis (L.) Crantz),  билинець найза-

пашніший (Gymnadenia odoratissima 

(L.) Rich.),  костриця різнолиста 

(Festuca heterophylla Lam.), лещиця 

дністровська (Gypsophila thyraica Kras-

nova), лілія лісова (Lilium martagon L.), 

лунарія оживаюча (Lunaria rediviva L.),  

любка дволиста (Platanthera bifolia (L.) 

Rich.),  любка зеленоквіткова 

(Platanthera chlorantha (Cost.) Rchb.),  

молочай волинський {Euphorbia 

volhynica Besser ex Racib.), надбород-

ник безлистий (Epipogium aphyllum 

Sw.),  неотіанта каптурувата 

(Neottianthe cucullata (L.) Schlechter), 

осока Девелла (Carex davalliana Smith),  

осока затінкова (Carex umbrosa Host),  пальчатокорінник м’ясоче-

рвоний (Dactylorhiza incarnata  L.),  пальчатокорінник плямистий 

(Dactylorhiza maculata L.),  пальчатокорінник травневий Dacty-

lorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes),  пальчатокорін-

ник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo),  підсніжник білосні-

жний (Galanthus nivalis L.),  плаун річний (Lycopodium annotinum 

L.), скополія карніолійська (Scopolia camiolica Jacq.), сон великий 

(Pulsatilla grandis Wender.), сон розкритий (Pulsatilla patens (L.), 

сонцецвіт сивий (Helianthemum canum (L.) Hornem. s.l.),  цибуля 

ведмежа (Allium ursinum L.), цибуля пряма (Allium strictum 

Schrad.), шавлія кременецька (Salvia cremenecensis Bess.),  шип-

шина Чацького (Rosa czackiana Besser),  шолудивник високий 

(Pedicu iris exaltata Besser),  язичник сибірський (Ligularia sibirica 

Cass. (L. bucovinensis Nakai; L. ucrainica Minderova)).  

Три види судинних рослин включені до Червоного списку 

МСОП: відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia Besser 

ex Szaf., Kulcz. et Pawt.), зіновать Блоцького {Chamaecytisus 

blockianus (Pawl.) Klask.), зіновать Пачоського (Chamaecytisus 

paczoskii (V. Krecz.) Ktesk). 

Три види - до Європейського Червоного списку: зіновать Бло-

цького (Chamaecytisus blockianus (Pawt.) Mask.), шавлія кремене-

цька (Salvia cremenecensis Bess.), шолудивник високий 

(Pedicularis exaltata Besser). 

Шість видів включені до Додатку І Бєрнської конвенції: відка-

сник татарниколистий (Carlina onopordifolia Besser ex Szaf., Kulcz. 

et Pawt.), змієголовник австрійський (Dracocephalum austriacum 

L), зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus L.), сон 

великий (Pulsatilla grandis Wend.), сон розкритий (Pulsatilla patens 

(L.) Mill.), язичник сибірський (Ligulana sibirica Cass.). 

Актуальним для перших років становлення парку є започатку- 

вання комплексного моніторингу лучно-степових і скельно-

степових типів оселищ з метою оптимізації їх охорони. В останні 

роки у філіалі природного заповідника ―Медобори‖ було започат-

ковано роботи щодо апробації активних методів збереження ви-

дової різноманітності цих типів екосистем. Важливо, щоб ці дос-

лідження й практичні заходи мали ефективне продовження. 
 

Підготував В. Свердлов 
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ПОСМІХНІТЬСЯ 

**** 

Вчені довели, що таргани можуть жити без голови. Але в голо-

ві їм затишніше. 
**** 

Жираф - це зебра, виконана за всіма вимогами замов-

ника  
                                             **** 

Кіт - це магічна істота, здатна одним звуком "Мяу!" 

домогтися від вас того, за що собаці треба бігати, 

стрибати, подавати голос і лапу, приносити палку і 

тапки, і охороняти ваш будинок  
                                            **** 

Кажуть, що собака - друг людини. Сподіваюся, цей 

величезний ротвейлер без намордника біжить щоб 

дізнатися, як у мене справи  
**** 

Ведмідь відкрив продуктовий магазин. Одного разу приходить 

зайчик та й питає: 

- Морква є? 

- Ні, немає. 

Наступного дня: 

- Морква є? 

- Ні, немає. 

Ще через день: 

- Морква є? 

- Ні, немає... 

Ситуація повторювалась кілька днів поспіль, аж врешті вед-

мідь знервувався: 

- Слухай, зайцю, як ще раз спитаєш, чи є морква, то тобі вуха 

цвяхами до стіни поприбиваю! 

День по тому заєць знов приходить до крамнички: 

- Цвяхи є? 

- Ні. 

- А морква?  

**** 

Заєць з ведмедем знайшли скарб і сперечаються, кому він діс-

танеться. Ведмідь пропонує: 

- Давай хто кому більше зубів виб'є - того й скарб. 

Заєць погодився, б'є перший... 

- Скільки? 

- Раз, два, три ... шість - сказав ведмідь. 

Черга ведмедя, вдарив. 

- Скільки? 

- Цотили. 

- Як чотири? 

- А більфе нема  

                                     **** 

Мужик підійшов до магазину, докурює сигарету. Під-

ходить дівчинка: 

- Дядечку, потримайте цуценятко, будь ласка! З ним продавці в 

магазин не пускають. 

Мужик погодився. 15 хвилин чекає, 20 ... Не витримує, захо-

дить в магазин: 

- Вибачте, ви тут дівчинку не бачили? 

- Я думаю, - каже продавець, - вона більше не прийде. Це п'яте 

цуценя, останнє  

**** 

Зустрілись двоє зайців. В одного лапка забинтована. Другий 

питає: 

- На полюванні? 

- На полюванні. 

- Мисливець? 

- Мисливець. 

- Підстрілив? 

- Ні, наступив  

**** 

Фразою:" Гусь свині не товариш ", індик спровокував бійку 

сарай на сарай  

Кросворд “Тварини” 
1.Вірно людям  я служу , 

   їм дерева стережу . 

   Дзьоб міцний і гострий 

маю , 

   шкідників їм добуваю . 

 

2. Хоч у нього шуба є , 

    та як холод настає , 

     він не їсть тоді , не 

п'є, 

     і не ходить , не гуляє , 

     а у лігво спать лягає . 

3. Він із казки , він із 

пісні , 

    в нього зубки є залі-

зні . 

    Капустину він гри-

зе , 

    зветься звір на бук-

ву ―З‖. 

 

4. Ні рак , ні риба , ні 

звір , ні  птиця , 

    голос тоненький , а 

ніс довгенький , 

    хто його вб'є , той 

свою   кров проллє . 

 

5. В темнім лісі про-

живає ,  

    довгий хвіст пухнас-

тий має , 

    їй на місці не си-

диться , 

    а зовуть її ...   . 

 

6. Літає крилами , хо-

дить ногами ,  

    висить догори лапа-

ми . 

 

7. Відлітають за моря , 

у краї далекі , 

    на будинках гнізда 

в'ють . 

    Звуть же їх ...   . 


