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Науковці в нашому регіоні 

В Мезинському НПП приймали гостей, оскільки парк став співорганізатором Міжнародної наукової 

конференції «Природні та техногенно змінені екосистеми прикордонних 

територій у постчорнобильський період» та Міжнародної науково-

практичної студентської конференції «Структурно-функціональна органі-

зація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордон-

них територій». 

Конференція стартувала 9 жовтня 2014 р. пленарним засіданням в 

Чернігівському НПУ ім. Т.Г.Шевченка, відкривав яке проректор з наукової 

роботи, д. іст. н., проф. Дятлов Володимир Олександрович, та завершилася 

екологічним польовим практикумом геобота-

нічних, зоологічних, гідрологічних та міколо-

гічних досліджень. 

 Наступного дня 37 науковців (ботаніка, 

географія, історія, технічні науки) провели секційні засідання у візит-центрі 

Мезинського НПП. Відкрила засідання 

вступним словом-привітанням дирек-

тор парку Симоненко Ніна Василівна, 

яка в загальних рисах окреслила робо-

ту установи, її основні завдання та зга-

дала цікаві моменти з життя НПП. 

У роботі секційного засідання взяли участь науковці Інститу-

ту ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України, ЧНПУ ім. Т.Г. Шев-

ченка, працівники Мезинського НПП та інших природоохоронних 

установ України, представ-

ники освітніх закладів Украї-

ни. У такий складний час 

були навіть представники з 

Луганської та Донецької об-

ластей. Вони поділились своїми здобутками, які, нажаль, зруйнувала 

війна. 

 Учасники конференції презенту-

вали розробки проведення науко-

вих досліджень, пов’язаних з ви-

вченням території України та поді-

лилися досвідом поширення еколо-

гічної освіти у громадськість. За 

результатами роботи Міжнародної 

конференції було видано збірник статей. 

Окрім засідання, робоча група конференції відвідала цікаву екскур-

сію в Мезинському археологічному музеї ім. В.Є. Куриленка та його філі-

алі, а завершився день неформальним спілкуванням групи на оглядовому 

майданчику Пузирева гора з деснянською панорамою. Пам’ятною подією в історії НПП стало висадження 

біля музею реліктового дерева - гінкго дволопатевого - професором, доктором біологічних наук Андрієнко 

Тетяною Леонідівною. 

 Останній робочий день конференції був присвячений підведенню підсумків та екскурсійній пішохід-

ній програмі по Чернігову гостям з регіонів. 
 Оргкомітет конференціїМезинського НПП 



2 Новини Мезинського НПП 

Щоб звернути увагу на проблеми тваринного світу... 

 Статистика невблаганна: кожну годину з лиця нашої матінки Землі безповоротно зникають три види тварин. Навіть 

не віриться! Кожен день відходять в історію близько 70-ти видів флори і фауни нашої планети. Біологічне різноманіття 

Землі неухильно скорочується величезними темпами. 

 Ще в 1931-му році прихильники руху захисту природи, на Міжнародному конгресі, що проходив в італійській Фло-

ренції, враховуючи сумну динаміку розвитку відносин людини і природи, ініціювали установити щорічний Всесвітній 

день захисту тварин, який було прийнято відзначати 4-го жовтня. Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь 

дня пам’яті відомого католицького священика Франциска Ассизького, який помер 4-го жовтня 1226-го року і вва-

жається в католицькій культурі покровителем тварин. 

 Сучасний ВДЗТ запроваджено у 1931 році на Міжнародному конгресі 

прибічників руху в захист природи, що відбувся у Флоренції. Саме ця подія 

дала поштовх тому, що найрізноманітніші організації захисту тварин із всіх 

куточків світу вирішили об’єднати свої зусилля у цій боротьбі. Пізніше ідеї 

щодо захисту прав тварин отримали юридичне оформлення у більшості країн 

Європи. 

 В Україні ВДЗТ святкується із 2000 року. У цей день проводяться числен-

ні мітинги, акції, що покликані виховати у дітей та дорослого покоління бе-

режливе та відповідальне ставлення до братів наших менших, а притулки 

намагаються звернути увагу на проблему бездомних тварин. 

 Мезинський національний природний парк не залишається осторонь про-

блеми зникнення тварин і щорічно проводить різноманітні заходи присвячені цьому дню. У цьому році працівники 

відділу освіти, науки та рекреації оголосили проведення конкурсу казок, віршів та оповідань «У світі тварин». До орг-

комітету надійшло 27 робіт від 23 авторів. Також порадували своєю роботою вихованці Радичівського ДНЗ 

«Дзвіночок». Після підбиття підсумків було видано збірку казок, віршів та оповідань «У світі тварин», а переможців та 

учасників було нагороджено заохочувальними призами. 

 Дякуємо всім, хто не залишився байдужим і взяв участь у конкурсі. Бажаємо вам подальшого натхнення, завзяття і 

творчих успіхів! 
Людмила Хмель,  

фахівець відділу науки,екоосвіти та рекреації 

 

Друзів наших менших  

Треба захищати  

Від лихих людей, їх вчинків  

Слід оберігати. 

 

Лапка, зламана в собачки,  

Як, і в нас людей, болить.  

Не проходь! І ти побачиш  

Просто загадкову мить:  

 

Собача, немов товариш,  

Стане тебе захищати  

А як здалеку побачить –  

Буде хвостиком виляти.  

 

Ось зима зненацька гляне... 

Буде вдячна і синичка, 

Як шматочок хліба пряний  

Покладеш ти в годівничку. 

 

В ліс прийшов відпочивати –  

Не ламай дерев й гілок.  

Слід нам, людям, пам’ятати –  

Це житло пташок й білок. 

 

Не пали багаття часто, 

Бо пожежа – ворог лютий.  

Де ж лосям, косулям пастись,  

Їжакам, зайцям – як бути? 

 

А скує морозом річку,  

Жителям води як буть? 

Ти про рибку невеличку  

Теж згадай і не забудь. 

 

Ополонки, невеликі, 

Щоб з нас кожен прорубав. 

Щоб і лящ, й карасик дикий  

Вільно кисень споживав. 

 

Пам’ятайте, добрі люди, 

Тварини терплять і мовчать! 

Коли жорстокі всі ми будем, 

Кому ж тоді їх захищать? 

 

ВІРШОВАНІ ПАМ’ЯТКИ ПРО ТВАРИН 

Робота переможниці конкурсу  

Коробейник Анни, 

учениці 6 кл. Радичівської ЗОШ І-ІІІ ст. 



3 З історії рідного краю  

Досвід німецьких колоністів 
Серед пам’яток гончарства Коропщини, значне місце посідають вироби  Радичівського 

майстра Мусія Пузиря. За своєю формою, кольором, технологією виготовлення вони відрі-
зняються від традиційних виробів місцевих майстрів. Справа в тім, що тамтешні гончарі 
скористалися досвідом і виробничими секретами німецьких колоністів – членів гуттерівсь-
кого братства, які оселилися тут ще наприкінці XVІІІ ст. Хто ж вони такі? 

«Об’єднана гуттерівська церква» має багату історію. Становлення братства відбуваєть-
ся у другій половині 20-х – першій пол. 30-х рр. ХVІІ ст.  Вони прагнули створити в образі 
гуттерівських общин деяку подобу царства Божого на землі і таким чином сприяти його 
дійсному настанню. 

Члени братства зазнавали гонінь на території Моравії, Словаччини, Трансільванії, Вала-
хії. У Валахії, гуттерівців застала російсько-турецька війна 1768- 1774 рр., їх майно було 
пограбовано. Пробуючи врятуватися, вони вирушили до Молдавії. По дорозі потрапили до 
резиденції  фельдмаршала графа П.О.Румянцева – Задунайського, який виділив таку вели-
ку прихильність до гуттерівських братів, що вирішив виділити для їхнього поселення зем-
лю в своєму маєтку Вишеньки, де в ті часи не вистачало робочих рук, і забезпечити коло-
ністів будівельними матеріалами, зобов’язавши їх навчити місцевих селян тим ремеслам, 
якими вони уславилися. Як відомо, на той час уже був оприлюднений маніфест Катерини 
ІІ «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселиться в которых губер-
ниях они желают» (1763р.), тобто даний крок графа не виходив за плани державної політи-
ки, яка заохочувала іноземну колонізацію окремих територій Російської імперії. 

Гуттерівці скористалися пропозицією графа. На початку 1770-х р., вони спорудили бра-
терський двір у Вишеньках. Життя колоністів у ньому організовувалося за принципом спі-
льності майна. Протягом короткого часу вони змогли досягти значного поліпшення свого 
матеріального становища. 

По смерті графа П.О. Румянцева – Задунайського ситуація змінилася. Не знайшовши 
належного розуміння своїх проблем з боку сина покійного графа С.П. Румянцева, і потер-
паючи від малоземелля, колоністи, що мешкали у Вишеньках, в 1799р. направили свого 
представника до Санкт-Петербургу з проханням про переселення на державні землі. У від-
повідь на їх «прошеніє», в травні 1801р., Олександр І видав іменний указ «О переселении 
менонитов с земли графа Румянцева на казенную землю в Малороссийской губернии и о 
предоставлении им прав, пожалованных новороссийским менонитам», згідно з яким, ко-
лоністам була санкціонована низка соціально-економічних привілеїв та пільг. 

Нова колонія була заснована на колишніх оброчних землях братів у Радичеві. У відпові-
дності з указом на кожну сім’ю повинно бути виділено по 65 десятин землі. Колоністи 
сплачували до державної казни по 15 копійок в рік з кожної десятини землі; їх повністю 
звільнили від інших податків, «казенних робіт», за вийнятком утримання мостів, переправ, 
доріг і пошт. Після переселення до Радичева гуттерівці продовжували жити, базуючись на 
принципах спільності майна. Колоністи не мали приватної власності. Всім їхнім майном, 
землею порядкувала община. Спосіб життя гуттерівців ґрунтувався на старих традиціях, 
що брали початок в  XYI ст. У відповідності з ними радичівські колоністи побудували бра-
терський двір з громадськими ремісничими майстернями, господарчими будівлями, шко-
лою, спільними їдальнями і приміщенням для відправлення релігійного культу. 

Дякуючи старанності гуттерівців, місцевість  поблизу Радичева невдовзі набула слави 
як центр шовківництва. Великим успіхом користувалося гуттерівське гончарне виробницт-
во. Колоністи, використовуючи місцевих жителів як найману робочу силу, водночас діли-
лися з ними своїми виробничими секретами. Коропський міщанин Мусій Пузир запозичив 
у них технологію виготовлення керамічних виробів і заповідав її своїм синам Григорію та 
Лаврентію. Гончарний завод Мусія Пузиря, який був розташований поблизу урочища Шо-
вковиця (тепер урочище Пузирьове), функціонував навіть у кінці ХІХ ст., причому тут за-
стосовувався лише спосіб поливи кераміки, який був перейнятий у гуттерівців на початку 
1840-х років. Декілька полив’яних гончарних виробів цього майстра представлені в експо-
зиції Мезинського музею.  

Після розподілу землі між окремими родинами, став гостро відчуватися її брак. Госпо-
дарство радичівських колоністів почало поступово занепадати. 

У 1842р. 69 гуттерівських родин вирішили переселитися на територію Молочанської 
менонітської округи і заснували біля Мелітополя нові колонії. 

Втративши довіру до російського уряду, в кінці ХІХ ст., гуттерівці емігрували до Півні-
чної Америки.  

За час перебування на українській землі, братство позитивно вплинуло на розвиток міс-
цевих продуктивних сил.  

 
 

Підготували  Н. Сіра, Н.  Гриценко 



4 Невідомий світ 

ЛЕЛЕКА ЧОРНИЙ 
 (Ciconia nigra ) 

Лелеку всі добре знають, хоча б по картинках. Саме він 
будує гнізда на дахах будинків і приносить щастя і благо-
получчя. Але це стосується білих лелек. Чорні, хоч і схожі 
на своїх білосніжних братів, - натури потайливі і тому ві-
домо про них зовсім небагато. це одна з найрідкісніших 
птахів у світі і, звичайно, занесена до Червоної книги. чор-
ний лелека мешкає далеко від людських поселень, в зарос-
лих старих лісах, в передгір'ях, переважно біля водойм. 
Іноді він підлягає ширяє над гніздом, у польоті нагадуючи 
будь-якого іншого лелеки – витягнувши шию і ноги, широ-
ко розкинувши крила. «Чи-ли», «чи-лин» - так ці птахи 
кричать в повітрі. 
 Зріст лелеки чорного близько 100 см, розмах крил - до 
190 см. Вага близько 3 кг. Забарвлення оперення чорне, з 
невеликим зеленим і фіолетовим відливом, нижня частина 
тіла біла, дзьоб, ноги, 
шкіра навколо очей і гор-
ло червоні У молодих 
птахів дзьоб чорний, ноги 
зеленуваті, оперення бу-
ре, тривалість життя до 
20 років. 

Чорний лелека мешкає 
на великій території. Гні-
здиться він по всій Євра-
зії: від Фінської затоки на 
півночі до Далекого Схо-
ду і південного кордону 
Росії. Окремі поселення 
цих птахів є в Примор'ї, 
Чеченській республіці, 
Дагестані і Ставропольсь-
кому краї. Зимують чорні 
лелеки в Африці, на пів-
день від Сахари, в басейні 
Гангу і на південному сході Китаю. Осіле популяція живе 
в Німеччині, Малій Азії, Ірані, Афганістані, Монголії, Ки-
таї та Південній Африці. 

Родинне вогнище 
Відразу після повернення з вирію, наприкінці березня - 

початку квітня, ці птахи приступають до гніздування. Чор-
ні лелеки не утворюють колоній, а селяться поодинці, на 
відстані не менше б км пара від пари, так що кожна сім'я 
займає велику територію. Гніздо споруджують на бічних 
гілках старих високих розлогих дерев, в 1,5-2 м від стовбу-
ра, на висоті 10-20 м. 

Рідше - в нішах скель і по високих обривів, аж до висо-
ти 2200 м над рівнем моря. Лелеки вибирають гілки такої 
товщини, що іноді ледве справляються з ними. 

Гілки скріплюють за допомогою дерну, землі та глини. 
Лоток гнізда птахи рясно вистилають сухою травою, лис-
тям, стеблами очерету і шерстю тварин. Іноді в покинутих 
гніздах вчені знаходили шматки паперу, шкур, ганчірки і 
навіть кошму. 

Лелеки - великі консерватори (або патріоти): вони з 
року в рік повертаються в одне місце і навіть в одне і те ж 
гніздо. Пара кожен раз лише підновляє своє житло, і з ча-
сом воно перетворюється на величезну напівкругле спору-
дження діаметром до 1,5 м батьківського піклування. 

Влаштувавши гніздо, самець запрошує самку до розм-
ноження, виконуючи шлюбний танець. Він розпушує біле 
підхвістя і видає сиплі крики. Самки відкладають від 4 до 7 
яєць з інтервалом в 2 дні, а насиджування починається з 
першого яйця. досить часто 1-2 яйця в кладці незапліднені. 

Батьки насиджують яйця поперемінно протягом 30 днів. 
пташенята, вкриті білим або сіруватим пухом, з яскравим 
жовто-оранжевим дзьобом, вилуплюються не одночасно. 
Перші десять днів вони абсолютно безпорадні і тільки ле-
жать в гнізді. Потім починають сідати і лише через 35-40 
днів з моменту появи на світ встають на ноги. Батьки году-
ють їх 4-5 разів на день, відригуючи їжу. За кормом вони 
літають досить далеко - на болота, мілководдя річок або 
сирі луки, іноді за 5-10 км від гнізда, так що доводиться 
запасати відразу побільше їжі. Відомий випадок, коли ле-
лека приніс пташенятам близько 50 напівперевареною жаб 
загальною вагою 0,5 кг. Через два місяці пташенята мо-
жуть покинути батьківський дім. На південь лелеки збира-
ються невеликими сімейними групами вже наприкінці сер-
пня, хоча при великій кількості їжі можуть затримуватися і 
до жовтня. 

Дивний і одинокий 
Довгі червоні ноги чорного лелеки покриті сітчастою 

шкірою. Передні короткі пальці з рожевими кігтями з'єдна-
ні між собою широкою плавальної перетинкою. Задній 
палець розвинений слабко, зате є кіготь на крилі. Голосові 
зв'язки у птахів роду лелек майже зникли, тому вони не 
кричать і не співають, а спілкуються, голосно клацаючи 
дзьобами. Однак чорних лелек відрізняє більш різноманіт-
ний репертуар звуків: вони видають клекіт, горлові кашля-

ючі звуки, а тріщать дзьо-
бом рідко. Навіть у пта-
шенят сильний, грубий, 
неприємний голос. 
 Ходить лелека неквап-
ливо, великими кроками. 
При зльоті пробігає кіль-
ка кроків, піднявшись, 
витягує шию і ноги, у 
польоті повільно, глибоко 
змахує крилами, часто 
ширяє на великій висоті. 
 Відокремлений спосіб 
життя сформував у цього 
птаха особливі якості. 
Вона рідко піднімається 
над лісом. Найчастіше до 
гнізда і від нього чорний 
лелека літає по своєрід-
ним «коридорах» серед 

верхівок дерев: по просіках, галявинами, долинах лісових 
струмків. У цьому він теж більш вправний, ніж його білий 
родич. Наприклад, чорний лелека здатний в повітрі різко 
змінювати напрямок польоту, а при необхідності злітає 
майже без розгону, вертикально. Він більш енергійний, 
тренований, готовий до будь-яких труднощів і, здається, 
вимагає тільки одного - щоб його не турбували. 

В далеку дорогу, на зимівлю, чорні лелеки відправля-
ються поодинці, парами або невеликими групами. Зграя в 
30-40 птахів - велика рідкість. 

Загальне число цих птахів неухильно знижується. При-
родних ворогів у чорних лелек немає, так що основним 
чинником, що визначає в наш час їх чисельність, орнітоло-
ги вважають господарську діяльність людини. Обов'язкова 
умова для гніздування цього виду пернатих - поєднання 
старих лісових масивів або хоча б груп старих дерев з важ-
кодоступними болотами різноманітного характеру, відкри-
тими берегами річок і озер. Сьогодні старі ліси вирубують, 
скорочуючи місця, придатні для виведення потомства. 
Оскільки водойми осушують, чисельність дрібних тварин, 
в першу чергу жаб, зменшується, створюючи проблеми 
харчування. Чорні лелеки, і перш нечисленні, стають ви-
ключно рідкісними. А жити поряд з людьми ці обережні, 
нетовариські птиці поки не навчилися. 

 
 

Підготував В. Свердлов 

 

Клас: Птахи (Aves) 

Ряд: Лелекоподібні  

(Ciconiiformes) 

Родина: Лелекові 

 (Ciconiidae) 

Рід: Лелека (Ciconia) 

Вид: Лелека чорний 

 (Ciconia nigra) 

Важко повірити! 
Цікаво, що в зоопарках робилися спроби схрестити 
чорних лелек з білими. Самці чорного лелеки навіть 
починають доглядати за самками білого, але через 
великі відмінності у шлюбних ритуалах самки за-
звичай цих залицянь не приймають. 

Чорні лелеки 
- птахи 
моногамні, 
вони зберіга-
ють на все 
життя вір-
ність обрано-
му партнеру. 

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%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
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%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)
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 

ЦІКАВІ ФАКТИ ІЗ ЖИТТЯ РОСЛИН 
Найбільше латаття у світі може витримати вагу дитини 

 Майже 200 років тому в 1832 році німецький натураліст  

Едуард Пеллінг , котрий перебував у Південній Америці. 

Ця знахідка трапилась йому при сплаві найбільшою річкою 

світу—Амазонкою, неподалік від того місця де з нею зли-

вається річка Тефе. ного разу за черговим поворотом Пеп-

пігу відкрилося незвичайне видовище. Майже вся гладь 

жовтуватої води була покрита гігантськими яскраво-

зеленими млинцями. Між ними, то тут, то там по поверхні 

річки були розкидані 

сніжно-білі, рожеві 

і пурпурні плями. 

Над водою плив 

тонкий і в той же 

час густий аромат ... 

Підпливши ближче, ман-

дрівник виявив, що натра-

пив на квітучі зарості гіга-

нтських водних латать. Ні-

чого подібного не бачив ще 

ніхто з європейців! Кожен 

лист рослини сягав майже 

двох метрів у діаметрі і міг 

витримати вагу дитини. 

Краї листя були підняті, 

утворюючи своєрідний бор-

дюр. На нижній стороні 

листя з центру до країв тяг-

лися міцні жилки, що найбі-

льше нагадували товсті ка-

нати. 

Пеппіг з'ясував, що міс-

цеві жителі називають цю 

рослина муруру. Його подо-

рож закінчилася благополу-

чно. Повернувшись до Анг-

лії, Пеппіг опублікував опис 

дивовижної лататті в одно-

му з ботанічних журналів. На 

його розчарування, публікація не викликало сенсації - ко-

му ж із забезпеченої публіки вищого світу прийде в голову 

читати нудні ботанічні звіти в наукових виданнях. Зате 

стаття Пеппіга привернула увагу іншого німецького бота-

ніка Роберта Германа Шомбургка. Той відразу зрозумів, 

яку сенсацію в Європі може викликати гігантська лілія, 

якщо піднести її відкриття належним чином. 

У 1836 році Шомбургк домігся від Лондонського Коро-

лівського географічного товариства, щоб його відправили 

до Південної Америки главою експедиції. Він точно знав, 

що саме слід шукати серед заплав тропічних річок. Удача 

посміхнулася Роберту. Він знайшов описану Пеппігом гіга-

нтську лілію і назвав її "німфея Вікторія" на честь юної 

вісімнадцятирічної королеви, яка щойно вступила на анг-

лійський престол.  

Транспортувати гігантські листи через океан можливості у 

Шомбургка не було. Тоді він 

зробив ретельні замальовки 

німфеї і зібрав її насіння. 

План виправдався, і в Англії 

заговорили про відкриття 

чудесної рослини, що но-

сить ім'я британської коро-

леви. Грунтуючись на зроб-

лених малюнках, професор 

Ліндлі в 1937 році уточнив 

систематичне положення 

гігантської лататті. Він від-

ніс її до нового роду і назвав 

на латині Вікторія регія - 

"Вікторія царствена". Шом-

бургк за заслуги перед бри-

танською імперією отримав 

звання лицаря і став імену-

ватися сером. 

Тепер завести у себе знаме-

ниту рослину мріяли безліч 

багатих англійців. Однак 

справа з вирощуванням Вік-

торії у Великобританії руха-

лося повільно. У тропіках 

кожна рослина дава-

ла до дюжини лис-

тя діаметром до 

двох метрів. Ясно, 

що навіть у найбіль-

ших акваріумах такому гіганту було тісно. 

Ситуацію зміг змінити Джозеф Пакстон - керуючий 

садами герцога Девонширського. Він був не тільки знав-

цем рослин, а й талановитим конструктором. Вивчення 

особливостей будови висушеного листя Вікторії наштовх-

нуло його на ідею створення ажурної конструкції скляного 

купола, яким можна було б прикрити цілий басейн. У ство-

реній Пакстоном величезній оранжереї гігантські латаття 

відчували себе чудово. У 1849 році сотні англійців спосте-

рігали видовище, що зачаровує - цвітіння Вікторії Регії 

під скляними склепіннями скляного купола. 

За свої колосальні розміри Вікторія регія навіть до Книги 
рекордів Гіннеса потрапила як «найбільша квіткова росли-
на на Землі». 

Ця чудернацька рослина була споконвіку відома і шано-
вана корінним населенням - індіанцями. Вони використо-
вували листки латаття як лодки для переправи через річ-
ку, а розтерті кореневища рослини використовувались як 
мука. Існує навіть легенда про те, як за містичних обставин 
утворилась ця рослина на місці, де втопилась дівчина во-
ждя племені зачарована розповідями про Місяць.  

Підготував C. О. Руденко 

Вікторія амазонська або вікторія регія(Victoria amazon-
ica) — один з видів квіткових рослин, найбільший з родини 
лататтєвих. Поширена ця рослина в басейні р. Амазонка в 
Бразилії та Болівії. Має велике бульбовидне кореневище з 
довгими ниткоподібними коренями. Плаваючі листки ши-
рокі мають частіше круглу форму, краї загнуті догори і утво-
рюють своєрідний бордюр. Діаметр листка може сягати 
більше 2 м. Нижня сторона листка знизу повністю покрита 
довгими і гострими колючками, що захищає рослину від 
поїдання рибами. Квітки розміщені під водою і з’являються 

на поверхні лише 
під час цвітіння яке 
може проходити від 
кінця червня по жов-
тень і триває 2-3 дні. 
Квітка велика і аро-
матна має багато 
пелюсток (до 60). 
Діаметр квітки сягає 
20—30 см.  

 Місцеві мешканці називають його “пташиною сково-
родою”. По великих листках навіть може пройтися 
людина вагою до 50 кг.  

https://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)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://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)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D1%96


6 Гортаючи Червону книгу України 

Йорж дунайський 
(Gymnocephalus baloni Holcik et Hensel, 1974) 

Зовні дуже нагадує звичайного йоржа, від яко-
го відрізняється рядом ознак: тіло більш коротке 
та масивне, трохи горбате спереду, стиснуте з бо-
ків; зовнішній промінь спинного плавця, в розп-
равленому стані останнього, розташовується май-
же під прямим кутом по відношенню до лінії хво-
стового стебла; перший колючий промінь аналь-
ного плавця помітно коротший від другого про-
меня; на зябровій кришці два виразних шипи. За-
барвлення темніше, ніж у йоржа звичайного і від-
різняється сірувато-коричнюватим загальним фо-
ном. Спина, верхня частина голови і боків темні, 
попелясто- або бурувато-коричнюваті, боки світ-
ліші, сірувато-коричнюваті, черево брудно- або 
жовтувато-сірувате з темними плямками. Вздовж 
спини 4 – 6 темних, буруватих плям, які в розми-
тому вигляді створюють поперечні смуги на бо-
ках. Досягає 20 см довжини при вазі в 50 г. Три-
валість життя понад 5 років. 

Уперше був описаний в 1974 році з Дунаю в 
межах Словакії. Раніше українські іхтіологи виді-
ляли в деяких водоймах України «високотілого» 
йоржа, який, як виявилося, і був новим для науки 

видом-двійником. 
 Біологія виду прак-
тично не вивчена, але , 
мабуть, мало чим від-
різняється від такої 
йоржа звичайного. 
 Йорж дунайський – 
прісноводна річкова 

донна риба переважно чистих, звичайно з швид-
кою течією водойм. Живе на глибинах понад 2,5 
– 5 м, часто до 10 – 15 м, поблизу обривистих бе-
регів, на ділянках з щільним піщаним або піщано-
глинистим, ледь замуленим ґрунтом. 

Загалом поширений в річках басейну Дунаю та 
Дніпра. На території України достовірно відомий 
з пониззя Дунаю та басейну Дніпра (Десна, Київ-
ське та Кременчуцьке водосховища). На території 
Мезинського НПП відмічений в околицях с. Обо-
лоння. 

Йорж дунайський занесений до Червоної книги 
України (категорія: неоцінений), списків Бернсь-
кої конвенції та МСОП, Європейського червоного 
списку. 

 

Підготував Н. Назаров 

Любка зеленоквіткова 

(Platanthera chlorantha Rchb.) 

 Трав'яниста рослина заввишки 30-60 см. Бульби  за-

вдовжки 2-4 см, завширшки 0,8-1,5 см, парні, яйцеподібні 

або овальні, на протилежному від стебла кінці поступово 

витончуються і переходять у корінці. Стебло пряме, міц-

не, гранчасте. Два великих, еліптичних, із заокругленими 

кінцями листки розміщені при основі стебла, вище розта-

шовані 2-3 піхви з невеликими листковими пластинками. 

Прикореневі листки завдовжки 10-20 см, завширшки 3-

8 см. Приквітки ланцетні, загострені, ті, що розташовані 

при основі суцвіття, значно довші за зав'язь. 

Суцвіття — довгий, циліндричний, негустий колос, що 

складається з 9-23 квіток; завдовжки 7-25 см, завширшки 

3,5-4 см. Квітки великі, зеленкувато-білі, майже без запа-

ху. Плід — куляста коробочка. Насіння дрібне, пилоподіб-

не.  Цвіте в травні–липні (один раз на 2–3 роки), плодоно-

сить у серпні–вересні.  Ступінь природного поновлення 

задовільний.  

Ареал виду доволі широкий і охоплює помірні та суб-

тропічні райони Європи, Малу Азію, Кавказ, Корейський 

півострів, Японію і Китай. В Північній Африці зафіксова-

ні популяції вМарокко. В Україні поширена в Карпа-

тах, Розточчі, Опіллі, Поліссі, Лісостепу, Гірському Кри-

му, дуже рідко — у степових районах. Висотний діапазон 

становить 400-3300 м над рівнем моря.  

Крім Червоної книги України любку дволисту занесе-

но до Червоного списку Німеччини і Додатку II Ковенції 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, 

що перебувають під загрозою зникнення . 

 Популяції цього виду вкрай нечисельні і зазвичай 

складаються з 2-3 особин. Природному відтворенню рос-

лин заважають господарська діяльність, лісові пожежі, 

зміна біотопів. 

 Завдяки приємному запаху любку зеленоквіткову інко-

ли культивують як декоративну рослину. В Україні її мо-

жна побачити в колекціях Нікітського ботанічного са-

да, Національного ботанічного сада ім. Миколи Гришка і 

ботанічного сада Національного лісотехнічного універси-

тету України. 

Нарівні з любкою дволистою бульби цієї рослини зби-

рають для того, щоб отримати лікувальну сировину салеп. 
Підготував C. О. Руденко 
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7 Мандруючи Україною 

АЗОВО—СИВАСЬКИЙ НПП 
- — на-

ціональний парк, розташований на косі Бірючий острів, в 

західній частині Азовського моря, на території півдня 

Херсонської області та півночі АРК (Україна). Створений 

25 лютого 1993 року шляхом перетворення Азово-

Сиваського заповідника в національний природний парк.  

Питання заповідання прибережних районів Азовського 

моря і, особливо Сиваша, ставилося вже наприкінці XIX 

століття, коли почалось їх активне господарське освоєння. 

Наприкінці 20-х років минулого століття тут були розпоча-

ті широкі комплексні дослідження, і вже у 1923 році до 

єдиного в той час заповідника на півдні України — 

«Асканія-Нова» разом з чорноморськими островами було 

приєднано острів Чурюк, що на Центральному Сиваші. У 

липні 1927 року при заповіднику «Асканія-Нова» було 

створено заповідник «Надморські коси», до якого увійшли 

окремі ділянки Північного Причорномор'я, Сиваша та 

Азовського моря. До кінця 1932 р. він знаходився у складі 

заповідника «Асканія-Нова», а з січня 1933 р. почав функ-

ціонувати як самостійна 

установа. В липні 1937 р. 

на його основі було створе-

но два нових заповідники 

— Чорноморський та Азо-

во-Сиваський. У серпні 

1957 р. розпорядженням 

Ради Міністрів УРСР Азо-

во-Сиваський заповідник 

був реорганізований в Азо-

во-Сиваське державне за-

повідно-мисливське госпо-

дарство, до складу якого 

увійшли о. Бірючий та 4 

острови в Сиваші: Куюк-

Тук (частина), Чурюк (частина), Мартинячий та Китай, а 

також кілометрова морська смуга навколо о. Бірючий та 

частина акваторії Сиваша навколо перелічених островів.  

Указом Президента України від 25 лютого 1993 року у 

межах згаданого заповідно-мисливського господарства і 

його охоронної зони з акваторіями Центрального Сиваша і 

Азовського моря було створено Азово-Сиваський націона-

льний природний парк.  

Загальна площа парку становить 52 154 га, з них 8 469 

га суходолу і 43 685 га акваторії Азовського моря, Сивашу 

та Утлюцького лиману. Закріплені за парком ділянки сухо-

долу розташовані в Генічеському районі — 7 528 га (о. 

Бірючий та частина о. Куюк-Тук) і Новотроїцькому районі 

— 941 га (частина о. Чурюк з прилеглими невеликими ост-

ровами).  Парк створений з метою збереження генофонду 

рослинного і тваринного світу, унікальних природних ком-

плексів північного Приазов'я. За функціональним зонуван-

ням території до заповідної зони віднесено 38 970 га 

(Центральний Сиваш), зона регульованої рекреації займає 

618 га, зона стаціонарної рекреації — 93 га, господарська 

зона — 12473 га (о. Бірючий).  

Острів Бірючий разом з косою Федотова відноситься до 

типу приморських ландшафтів і характеризується сучасни-

ми приморськими піщано-черепашниковими лиманно-

морськими рівнинами зі слаборозвинутими дерноволучни-

ми солончакуватими ґрунтами і солончаками. Центральний 

Сиваш є морською затокою лагунного типу. В його межах 

виділяються так звані «засу- хи» — ділянки періодичного і 

постійного нагінно- го підтоплення, які в періоди засухи 

мають вигляд важкосуглинистих сорових солончаків.   

Клімат території парку помірно континентальний, зі 

спекотним довготривалим сухим літом і відносно ко- рот-

кою зимою з нестійким сніговим покривом 5-10 см завтов-

шки. Середня температура липня дорівнює +24 °C, при 

максимальній — +40 °C. Середня темпе- ратура січня ста-

новить всього −3 °C, хоча мінімальна може досягати −34 °

C. Кількість опадів незначна і є найменшою в Україні — 

біля 260 мм на рік. Для ре- гіону характерні тривалі засухи 

з суховіями.  

В таких кліматичних і ґрунтових умовах на Сивашах 

формується відносно небагата пустельна степова і солонча-

кова рослинність з відповідною степовою фауною. Сприят-

ливіші екологічні умови на о. Бірючому, де поширені спра-

вжні південні степи, а вздовж Утлюцького лиману — заро-

сті очерету. На заповідних островах Центрального Сиваша 

— Чурюк і Куюк-Тук, що меншою мірою зазнали антропо-

генного впливу, збереглися справж-

ні степові фітоценози. Тут ростуть 

жовтець скіфський, дивина фіолето-

ва, шавлія сухостепова, тринія ще-

тиниста, поширені такі ендемічні і 

вузькоендемічні види як кермек 

чурюкський, червець сиваський, 

смілка сиваська, деревій бірючансь-

кий. 

Тут зростають також плейстоценові 

реліктові види, що стрічаються на 

території України лише в районі 

Присивашшя — офайстрон одноти-

чинковий та тетрадикліс ніжний.  

Загальна кількість видів рослин, що 

ростуть на тери- торії парку — 308, з них 12 занесені в Че-

рвону книгу України. 

Прибережні райони Азовського та Чорного морів є міс-

цем концентрації багатьох птахів, яких приваблюють м'я-

кість клімату, багаті кормові угіддя та добре захищені діля-

нки для гніздування. Територія парку розташована у межах 

великого перелітного шляху, і численні зграї птахів зупи-

няються тут для відпочинку під час міграцій.  Ще в 1976 

році територія Сивашів (затока Сиваш), загальною площею 

45 700 га, була проголошена водно-болотним угіддям між-

народного значення, тобто стала об'єктом Рамсарської кон-

венції 1971 року.  

Загалом у межах парку нараховується понад 5 тисяч 

видів тварин, серед яких 250 видів — хребетні.  

У парку охороняються також чимало видів тварин, за-

несених до Червоної книги України: тушканчик вели-

кий, тхір степовий, дельфін-азовка, полози чотирисмугий і 

жовточеревий, гадюка степова, а також два види гідроїд-

них поліпів, по одному виду кільчастих червів і ракоподіб-

них та 5 видів комах: оса риюча, стиз смугас-

тий, левкомігус білосніжний.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%96%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%BD-%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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ПОСМІХНІТЬСЯ 

**** 
Пливе жаба, бачить – карась хлюпається. То одним боком ви-
крутиться, то іншим, вистрибне, бульбашки пус-
тить, коротше, ковбасить його на повну. 
Жаба: 
- Карась, ти що тут робиш? 
Карась: 
- Як що, рибалок чекаю!  
- Ти що, офонарів, жити набридло? 
- Та ні, просто ми з крокодилом на полюванні – я 
принада, а він в очереті заникався .. 

**** 
Табличка на хвіртці: ―Обережно, у дворі злий папуга!‖. Мужик 
прочитав, подумав – нісенітниця. Зайшов. Пролунав голос 
папуги: ―Рекс, фас!‖. 

**** 
Побачити жахливого отруйного павука – це дурниця! По-
справжньому страшно стає, коли він зникає з поля зору… 

**** 
Біжить заєць по пустелі в масці і ластах, назустріч йому верб-
люд. 
Заєць питає: 
- Далеко ще до моря? 
- Кілометрів 200-300 приблизно… 
- Во гади, який великий пляж побудували! 

**** 
В Білорусі виведена нова порада собаки – бульбдог. 

**** 
Бачить чоловік – живу жабу на ринку продають за тисячу гри-
вень. 
- Чого так дорого? 
- А вона може з тобою на будь-яку тему розмовляти. 
Купив він жабу, приніс додому, поставив банку і питається: 

- Ну? 
- Ква, – відповіла жаба. 
- Ну? 
- Ква!!! 
- Що ―ква‖? – сердито перепитується він. 
- А що ―ну‖? – відповіла жаба. 

**** 
Ранок після Різдва у будинку папи Карло і Буратіно. Буратіно: 
- Це звичайно добре, що ти купив мені подарунок. Але ж міг 
купити якогось там песика чи котика, а то цей бобер якось 
підозріло на мене дивиться… 

**** 
Польський горобець перетнув кордон з німцями і несеться по 
автомагістралі наперегонки з німецькими машинами. Обганяє 
ауді на швидкості 120 км. 
- От я, швидкий горебець! (це сам до себе так, з захопленням). 
Далі обганяє мерс на швидкості 180 км. Оглядається і самоза-
доволено до себе: 
- От я, швидкий горебець! 
Наздоганяє ферарі, яке несеться з швидкістю 220 км. Обганяю-
чи, вилітає на зустрічну смугу і…….. розмазується по лобово-
му склі зустрічної фури…… Водій фури, німець, чемно зупи-
няється, збирає в жменю горобчика, відвозить в лікарню до 
ветеринара. За тиждень горобець (полікований і посаджений у 
спец-клітку) очухується від наркозів. Глип вправо, глип вліво – 
грати-клітка. І, знову сам до себе: 
- Ой влетів я, напевне розбив ту фуру в хлам... 

**** 
Горобця питають: 
- Ти орел? 
- Орел!!! 
- А чому ж такий малий? 
- Хворів у дитинстві. 

Японська головоломка 


