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10 ЛЮТОГО 2016 Р. МЕЗИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК 

ВІДЗНАЧИВ СВОЮ ПЕРШУ ЮВІЛЕЙНУ ДАТУ – 10 РОКІВ 

 Позаду 10 років становлення і напруженої роботи, формування професійного 

і дружнього колективу, комплектування основних засобів, вирішення земельних 

питань, пошуку підтримки серед місцевого населення, розвитку природо-

охоронної й рекреаційної роботи. За цей час НПП став провідною природоохо-

ронною, науково-дослідною установою Чернігівської області, яка окрім цього 

ще й приваблює екотуристів. 

 Територія, яку ми охороняємо, цінна для України своєю незайманістю ланд-

шафтів та різноманіттям зникаючих видів, що підлягають охороні згідно Міжна-

родних конвенцій. 

З метою встановлення диференційованого режиму використання природних 

ресурсів, територію НПП розподілено на чотири функціональних зони: заповід-

ну –2450,9 га, регульованої рекреації –8443,3 га, стаціонарної рекреації 137,0 га та господарську –20 004,0 га. 

Сьогодні ми маємо значну матеріальну базу – це і адмінприміщення, де окрім адміністративно-управлінської 

роботи ведеться еколого-просвітницька діяльність, адже тут обладнаний візит-центр (зоокуточок, філіал Мезинського 

музею з природничими колекціями, сучасний конференц-зал, де проводяться гуртки, майстер-класи, а ще він слугує 

екологічним кінозалом для відвідувачів), також це два природоохоронних відділення, де люди можуть зупинитися 

для тривалого відпочинку, кожен із яких має свій колорит. Так при Рихлівському ПОНДВ відвідувачі можуть провес-

ти фотосесію в кімнаті етнографії та історії краю, а в Хотинському – покататись на старовинному виді транспорту 

через Десну паромі. 

Також для туристів ми маємо прогулянкові екологічні стежки, музеї, оглядові майданчики на заплаву Десни, 

катер для водних прогулянок, обладнані лісовими меблями місця відпочинку, будинки туристів. Щорічно територію 

НПП відвідує більше 3 тис. чол. 

З нагоди 10-ої річниці від дня створення Мезинського НПП відбулися заходи: 

- в Чернігівському НПУ імені Т.Г. Шевченка відбулися виставки наукової та інформаційно-довідкової літерату-

ри «Природно-заповідні об’єкти Чернігівської області» з фондів наукової бібліотеки та фондів НПП та екологічний 

кінозал: серія фільмів про Мезинський НПП з рубрики «Сніданок туриста»  Чернігівської обласної телерадіокомпанії; 

 - проведено круглий стіл «Природно-ресурсний та рекреаційно-туристичний потенціал Подесення»  

- День відкритих дверей пройшов у візит-центрі НПП в с. Свердловка, де відвідувачі прослухати природничу 

екскурсію, ознайомилися з виставкою наукових публікацій співробітників НПП, а учні Свердловської школи навча-

лися виготовляти фігурки з солоного тіста під час майстер-класу від фахівців НПП Руденка С .та Корди О.; 

- в Мезинському археологічному науково-дослідному музеї імені В.Є. Куриленка з 05-15.02.2016 р. проходила 

виставка експонатів етнографічних розвідок музею за 2010-2015 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезинський національний природний парк і надалі докладатиме зусиль для збереження цінних природних ком-

плексів, організації якісного моніторингу за довкіллям, розвитку туристичної інфраструктури та формування позити-

вного іміджу в регіоні. 

Ми закликаємо небайдужих людей пізнавати природні скарби природно-заповідного фонду, берегти природу й 

родини, єднатися та творити успішну і чисту державу Україну! 

 

Директор Мезинського НПП Симоненко Н.В. 

виставка літератури в 

ЧНПУ ім.Т.Г.Шевченка  

виставка-презентація Мезинського НПП природнича екскурсія для учнів 8 класу майстер-клас з солоного тіста для учнів 

Свердловської ЗОШ І-ІІІ ст 



2 Новини Мезинського НПП 

ЛЮБИЙ ОТЧЕ МИКОЛАЮ, ТИ ПРИЙДИ ДО НАС ІЗ РАЮ! 

Святий Миколай - Чудотворець, архієпископ Мирлікійський, належить до найви-

значніших святих християнської церкви. Його люблять і вшановують на Заході 

та Сході. В Україні цей святий вважається покровителем та заступником дітей, 

тому вони чекають на день святителя Миколая з особливим нетерпінням, адже 

зранку слухняні діточки знаходять під своїми подушками подаруночки, а нечемні 

– отримують різки.   

З нагоди Дня Святого Миколая працівники Мезинського національного природ-

ного парку вже вкотре привітали вихованців ДНЗ «Казка» (с.Свердловка). Театралізоване дійство «Любий, отче Ми-

колаю, Ти прийди до нас із раю» діти переглянули у святково прикрашеному візит-центрі НПП. На свято звичайно ж 

завітав Миколай з своїми помічниками – ангелами та злий чортик, який хотів зіпсувати свято, але, не знайшовши не-

чемних дітей, засмучений пішов геть. 

 Діти співали, танцювали, розповідали віршики, виконували різноманітні завдання, які їм пропонували, а на завер-

шення отримали подаруночки від Миколая. Від свята отримали задоволення всі присутні.  

Підготувала Л. Хмель 

 

 Щорічно 2 лютого увесь світ відзначає Всесвітній день водно-болотних угідь.  Рішення відзначати цей день прийн-

яте з нагоди ухвалення Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як сере-

довища існування водоплавних птахів (―Рамсарської конвенції‖), 2 лютого в іранському місті Рамсар, на березі Кас-

пійського моря. Україна входить в число 168 країн - Договірних Сторін Конвенції. Кожна країна - Договірна Сторона 

Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти 

його під охорону. В Україні цей Перелік включає 33 водно-болотні угіддя міжнародного значення загальною площею 

біля 678 тис. га. 

 Водно-болотні угіддя є невід'ємною частиною нашого довкілля. Вони допомагають зменшити вплив повеней, підт-

римують існування рідкісних видів тварин і птахів, забезпечують зайнятість та дозвілля населенню. Існують дуже 

різноманітні водно-болотні середовища, серед яких болота, очеретяні зарості, канави, ставки, струмки і ріки. 

 Мета Всесвітнього дня водно-болотних угідь – активізувати інтерес до заходів щодо підтримання майбутнього цих 

життєво важливих середовищ і видів, які залежать від них, особливо в цю пору року, коли саме вони є важливим дже-

релом ресурсів живлення й місцями для зимівлі водоплавних і навколоводних птахів. 

 Тема 2016 року має загальну назву «Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього» та підтему: «Стале джерело 

засобів для існування», яку обрано, аби продемонструвати життєво важливу роль водно-болотних угідь для нинішньо-

го та майбутнього добробуту людства і пропагування дбайливого використання всіх типів водно-болотних угідь.  

 Мезинський національний природний парк вже вкотре не лишився осторонь цієї події. З метою поширення інфор-

мації про водно-болотні угіддя серед підростаючого покоління працівники відділу науки, екоосвіти та рекреації про-

вели екологічний брей-ринг ―Мешканці боліт‖ для шкіл, що знаходяться на території парку. В ході проведеного захо-

ду діти звернули увагу на проблему забруднення, збереження та нераціонального використання ресурсів водно-

болотних угідь, проявили свої знання в області біології та екології, а також проявили свої творчі здібності. По закін-

ченню брей-рингу були визначені та нагороджені переможці. 

 Сподіваємось, що ми всі приєднаємося до цієї справи і зробимо свій внесок у збереження та відтворення надзви-

чайно цінних для нашого майбутнього водно-болотних угідь, адже все що ми маємо на сьогодні - робота наших рук.  

Підготувала Л. Хмель 

 Уперше День заповідників і національних парків почав відзначатися в 1997 році за ініціативою Центру охорони 

дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи 

 11 січня для цієї події обрано не випадково – цього дня в 1916 році в Росії був створений перший державний запо-

відник – Баргузинський. Хоча особливо охоронювані природні території споконвіку були на Русі – заповідні гаї, куль-

тові місця, просто заказники для князів, царів, знаті для полювання.  

 За активної участі Центру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду дикої природи у 1997 році з'явилася  еко-

логічна дата – день заповідників і національних парків, який святкується і в даний час. 

 Сучасна мережа природних заповідників України сформувалась внаслідок праці багатьох поколінь природоохоро-

нців і відіграє важливу роль у вирішенні проблем збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підтримці 

екологічної рівноваги у природі, формуванні світоглядних орієнтирів людини, спільнот, суспільства. 

 Щороку до Дня заповідників і національних природних парків у Мезинському НПП проходить День відкритих 

дверей та виставка наукової літератури про природно-заповідний фонд. А також, окрім безкоштовних екскурсій всі 

бажаючі могли переглянути презентації про національні природні парки України та світу. 

Підготувала Л. Подоляко 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ 

ДЕНЬ ЗАПОВІДНИКІВ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ 
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НОВОРІЧНИЙ БУКЕТ ЗАМІСТЬ ЯЛИНКИ 

 Чи так вже незамінна в нашому будинку жива новорічна ялинка? Її з великим успіхом може замінити синтетична. А 

щоб в кімнаті відчувався аромат хвої, достатньо однієї-двох гілочок ялинки чи сосни, оформлених в оригіналь-

ну композицію(до речі, ці гілочки отримують під час санітарних чисток лісу, що не завдає шкоди довкіллю).  

 Новорічний настрій можуть створити і зі смаком складені новорічні букети. Ось і Мезинський національний приро-

дний парк вже традиційно, щорічно проводить конкурс «Новорічний букет замість ялинки» в рамках акції «Не рубай 

ялинку» серед шкіл Коропського району. Основна мета конкурсу – пропаганда серед молоді та населення бережливого 

ставлення до природи, а також формування практичних умінь та навичок учнівської молоді з виготовлення новорічних 

композицій, які символізують та відображають новорічну флористику. Участь у конкурсі взяли шкільні колективи 7 

шкіл Коропського району. Учні та вчителі підготували новорічні композиції, які були представленні перед оргкоміте-

том. Різноманітні ідеї було втілено у реальність, ялинки та новорічні композиції виділялися своєю оригінальністю та 

простотою у виконанні.  

 Перше місце впевнено здобула Іваньківська ЗОШ І-ІІ ст. з колективними роботами вчителів та учнів: «Мавпочка 

поспішає на свято» і «Ялинка-іскринка», а також індивідуальна робота учня 3 класу Сушениці Валентина «Екзотична 

ялинка». В номінації «Новорічна композиція» відзнаки отримали: «Новорічний кошик» групи-родини «Веселики» КЗ 

Черешенська спеціалізована школа-інтернат, робота «З Новим Роком» учнів 11 кл. Покошицької ЗОШ, «Кавова ялин-

ка» учениці 5 кл. Оболонської ЗОШ Сокол Єлизавети і «Танцююча ялинка» учнів 11 кл. Радичівської ЗОШ. У номіна-

ції «Екологічний підхід» найкращими виявились роботи: «Екоялинка» учнів 9 класу Покошицької ЗОШ, «Ялинка-

пірїнка» учнів 9 кл. Свердловської ЗОШ. В окрему номінацію виділено роботу 5 класу Свердловської ЗОШ «Дід Мороз 

і Снігуронька», як краща новорічна іграшка. 

 Окрім цього Мезинський НПП долучився до участі у акції «Свято для захисника» ініційовану громадською органі-

зацією «Жіноча сотня самооборони Чернігова» і медіа-центром «Моє місто», в ході якої волонтери збирали ялинкові 

прикраси і новорічні подарунки для військовослужбовців і дітей, які проживають в так званій «сірій зоні». В рамках 

цієї акції фахівці відділу науки, екоосвіти та рекреації відвідали Понорницьку, Покошицьку і Свердлвську школи та 

Свердловський ДНЗ «Казка», де провели майстер-клас по виготовленню новорічних іграшок, 30 робіт були передані 

волонтерам. З ініціативи дітей були виготовлені новорічні вітальні листівки для захисників, які теж направилися в зону 

АТО.                                                                                                                                                    Підготувала А. Наливайко 

ПАЛІТРА РОБІТ УЧАСНИКІВ: 
 

 
 



4 Невідомий світ 

ГІАЦИНТОВИЙ АРА 
(ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яскравий синьо-жовтий ара - дуже 

популярний птах серед любителів декора-

тивних пернатих. Про життя папуги в при-

родних умовах - у тропічних джунглях 

Південної Америки - досі відомо дуже 

мало.  

Довжина тіла 55-57 см; 

вага 400 г. Забарвлення 

оперення блякло-блакитна. Голова світліша. Груди і живіт – ко-

льору морської хвилі. Гола зона особи (від надклювья до ока) 

сіра, темна. Лоб і вушка світліше основного кольору голови. Кри-

ла, більш блакитні, ніж все тіло. Дзьоб чорний. Райдужка жовту-

вата. Лапки сірі. У молодих особин райдужка темна, надклювье 

кольору кістки з чорними боками, хвіст коротше.  

АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ:  
Ара поширений в східній частині Панами, в Східному Перу, Болівії, 

Північному Парагваї, Бразилії і Венесуелі. На захід від Анд птах не зу-

стрічається. У колишні часи ці красиві птахи зустрічалися в пальмових 
гаях, лісосмугах, на рівнинах з поодинокими високими деревами, річко-

вих узбережжях. Для гніздування ара вибирали старі товсті дерева з вели-

кими, просторими дуплами. Сьогодні вчені сподіваються, що в природі 
збереглися ще невідомі популяції і місця проживання виду. 

СПОСІБ ЖИТТЯ: 

 Ара населяють ліси на окраїнах боліт або по берегах річок, вилітаю-
чи на годування у відкриту місце-

вість. Це обережні й полохливі 

птахи, що прагнуть триматися 
якнайдалі від людей. Коли у 

місцевостях, де мешкають папуги 

ара, поселяються люди, чисель-
ність цих пернатих помітно ско-

рочується, а нерідко птахи зника-

ють взагалі. З настанням сутінків великі зграї синьо-жовтих ара збирають-
ся в місцях нічлігу, які покидають рано вранці і з гучними криками виру-

шають на годування. На тлі дерев і блакитного неба в сонячному світлі 

птахів важко помітити, тому папуги досить добре захищені від хижаків.   

РОЗМНОЖЕННЯ: 

Шлюбна поведінка ара недостатньо добре вивчена. Учені гадають, шо 

птахи починають розмножуватися на 3-4 році життя і утворюють тривалі 
шлюбні союзи. У разі загибелі партнера інший птах не покидає його і 

часто стає жертвою хижаків.  

Більшу частину року птахи проводять у змішаних зграях, до складу 
яких входять дорос¬лі папуги і пташенята. Але навіть у зграях пари помі-

тно виділяються, оскільки партнери приділяють один одному особливу 

увагу, завжди літають поряд, майже 
торкаючись крилами. Ара гнізду-

ються високо над землею в дуплах 

високих сухих дерев. Самка відкла-
дає 2 яйця і одна їх насиджує. Са-

мець їй у цьому не допомагає, проте 

птахи спільно захищають гніздо від 
ворогів. Пташенята ара викльову-

ються з яєць сліпими і голими, пір'я у них з'являється тільки через 10 днів. 

Ставши на крило, пташенята ще декілька місяців живуть разом з батька-
ми.  

Виявлення ніжності зміцнює стосунки в пташиних парах.   

ЇЖА: 

 Ара харчується плодами і насінням багатьох фруктових дерев, а 

також горіхами. Тверда шкаралупа, що приховує поживне ядерце, не стає 

завадою для ара - для цього в нього є могутній дзьоб. У тропіках і субтро-

піках, де мешкає ара, плоди на деревах дозрівають 
у різні пори року, тому птахи протягом усього 

року забезпечені їжею і не відчувають труднощів, 

пов'язаних з її добуванням. Величезні зграї ара у 
пошуках їжі щодня покривають великі відстані. 

Нерідко зграї птахів здійснюють „нальоти" на 

фруктові плантації. Папуги ара мають розвинену 
психіку тож добре знають урожайні місця і час 

дозрівання плодів, і передають ці знання з поко-

ління у покоління.  
Сильним дзьобом ара розбиває навіть найтверді-

шу шкаралупу.   

СИНЬО-ЖОВТИЙ АРА І ЛЮДИНА: 

  Торгівля папугами і продаж їх любителям 

птахів для утримання в клітках практикуються з 

давніх-давен. Завдяки торговцям „живим товаром" 
багато видів папуг ара широко розповсюдилися в 

Європі і Північній Америці. Проте полювання на 

диких ара призводить до сумних наслідків: деякі 
види винищені повністю, а інші знаходяться на 

межі зникнення. Руйнування гнізд і вилов пташе-

нят призводять до постійного зниження чисельності цих папуг.  
 Здавна індіанці вбивали ара заради красивого пір'я, з якого виготовля-

ли прикраси і оперення для стріл. У деяких регіонах ара вбивають заради 

пір'я і в наші дні.   

 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ: 

Блакитні ара знайомі західним ученим і любителям природи близько 

150 років. Головними факторами, що вплинули на можливе зникнення 

красивих папуг з природи, були вилов в комерційних цілях, загальна 
зміна природного середовища існування, вирубка дерев виду табібуйя 

карибська, на яких любили селитися бла-

китні ара. У дикій природі залишилася 
невелика популяція 20-25. (В заповіднику 

Разо Катарина) За задекларованим даними 

в приватних колекціях до кінця ХХ ст. 
проживало близько 60 особин. Однак 

існує небезпека не розмноження більшої 

частини цих птахів, оскільки особини 
можуть бути дуже близькими родичами. 

Зараз діє програма по впровадженню 

вилупилися пташенят в дику природу та їх захист від браконьєрів. Крім 
того, щоб купити цю птицю, власник повинен гарантовано мати добре 

облаштовані вольєри і співпрацювати з програмою захисту Ара Спікса 
(CPRAA).  

ЯК ДІЗНАТИСЯ: 
Блакитні ара – дуже красиві і привабливі птиці. Це досить великі 

папуги, довжина тіла яких становить 55-57 см, вага досягає 400 м Тіло 

вкрите синьо-блакитним оперенням, а голова і шия сірувато-блакитні. 

Область на голові від наддзьобка до очей безпері. Нижня сторона крил і 
хвоста темні. У дорослих папуг дзьоб чорний, у молодих – світліше. Світ-

ла смужка на дзьобі зникає у міру дорослішання, і у папуг у віці одно-го-

двох років вона вже непомітна. Крім того, дорослі блакитні ара мають 
жовту райдужку, а птахи, які не досягли статевої зрілості, – темну. 

 

Підготувала Л. Хмель 

Царство:Тварини 

Тип:Хордові 

Клас:Птахи 

Ряд:Попугоподібні 

Родина:Папуги 

Рід:Гіацинтові  

Вид:Гіацинтовий (Latham, 1790) 

Синьо-жовтий ара має могут-

ній дзьоб, яким він розгризає 

кісточки плодів. Дзьоб також 

допомагає папузі підійматися 

вгору по деревах.   

ЧИ ТОБІ ВІДОМО, ЩО... 

- Місце годування синьо-жовтого ара часто розташоване на 

відстані 25 км від місця нічлігу. 

 - На острові Куба до кінця XIX ст. мешкав трибарвний ара. 

Цей птах був яскраво-червоного кольору, верх голови був жов-

тувато-червоним, а шия - зеленою. 

 - Синьо-жовті ара - надзвичайно галасливі птахи. 

 - До ряду папугоподібних входить понад 300 видів. Усі ара - 

жителі тропічних лісів Америки. 

 - Найбільшим ара вважається гіацинтовий (Andorhynchus 

hyacinthinus), довжина якого від голови до кінчика хвоста - 

близько 98 см. Найменшим є ара Спікса (Cyanopsitta spixii), або 

малий блакитний ара - 50 см. 

  Довгий хвіст допомагає птахові утри-

мувати рівновагу.   

 Два пальці кінцівок направлено 

вперед і два назад, з їх допомогою 

папуга лазить по гілках і притри-

мує їжу.  



5 З історії рідного краю 

УКРАЇНСЬКА ХАТА 

Хата — житловий простір людини, місце родинних обрядів, символ добро-

буту. Цей домашній простір у слов’янських народів умовно поділяється по 

діагоналі на дві частини: лівий бік (куток із піччю) — жіноча половина 

помешкання, а правий (куток із Покуттю) — чоловіча. Покуть повернутий 

найчастіше на схід. 

  Уже найдавніші трипільські будівлі мали вікна — «очі». Через вікна 

своєї хати людина дивиться на світ. Найдавніші вікна були просто отвора-

ми, завішаними тканиною або закриті створками. Шибки в давнину заміня-

ли волові міхури, напнуті на рами. Із появою скла вікна стали справжньою 

окрасою хати. Зсередини вони завішувалися оздобленими занавісками, або 

«фіранками». Подекуди вікна прикрашалися вишитими рушниками, що 

служили оберегами. Віконні рами прикрашалися різьбленням.  

    Поріг — символ початку і закінчення хати, дому. За найдавнішими 

повір’ями, саме під порогом перебувають душі померлих Предків, які охороняють рід. Причиною таких вірувань, віро-

гідно, були первісні типи поховання під порогом. Порогові віддають шану, йдучи до вінця і вирушаючи в останню 

путь. В Україні поширене повір’я: якщо підмітати до порога, то все добре вийде з хати, тому старші люди підмітають 

від порога в хату. За правилами народного етикету, завжди вважалося, що вітаються через поріг тільки погано виховані 

або просто злі люди. Тому казали: «Не подавай руки через поріг, бо посваришся». Не можна й передавати через поріг 

якусь річ. 

 Найархаїчнішим елементом у сучасних сільських хатах і досі залишається лежанка. Піч також зберігає давнє свя-

щенне значення для господаря. Тому її найчастіше розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що ворожа си-

ла, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихе діло. У прадавні віки, коли не було церкви, сім’я молилася біля 

родинного вівтаря, яким була піч. У ній палало багаття, їй приносилися жертви: зерно з нового врожаю, перший кусень 

тіста перед випіканням хліба, ритуальні напої тощо. 

    Покуть — священне місце в хаті. Тут перебувають хатні Боги, садовлять найпочеснішого гостя, сидять наречені, 

стоїть ритуальний сніп жита (Дідух), ставлять божниці (спеціальні полички для священних образів, в давнину — ста-

туй), прикрашені вишиваними рушниками. 

 Стіл також має магічну силу, символізує достаток родини. Його першим заносять до нової хати, на нього кладуть 

хліб-сіль, ставлять ритуальні страви. На стіл гріх сідати чи класти шапку. Звичай застеляти стіл притаманний україн-

цям з давніх-давен. Незастелений стіл — символ бідності або скупості господарів. Обід чи бенкет за одним столом 

об’єднував людей і встановлював добрі стосунки. Тому їжа за одним столом із ворогом вважається приниженням люд-

ської гідності. 

 Скриня — традиційний для України вид меблів, у якій зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Вона нале-

жала жінці. Дівчині на виданні батьки купували скриню, яку вона разом із матір’ю поступово наповнювала різними 

речами, необхідними для майбутнього подружнього життя: вишиваними рушниками, хустками, сорочками, стрічками. 

Скриня була частиною дівочого посагу: чим більша й красивіша скриня, тим багатша наречена. Дівчина, залишаючи 

батьківський дім, вивозила свою скриню до хати чоловіка, де користувалася нею все життя. Скриня передавалася у 

спадок тільки після смерті її власниці.  

 Для спання в Україні здавна використовувалися дерев’яні ліжка, лави, полики. Піл, або полик, — це дерев’яний 

настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. Вдень він служить місцем для різних побуто-

вих речей та домашніх робіт, а вночі на ньому сплять. Піл, як і лави, українки застеляють кольоровими ряднами або 

килимками, що створює особливий затишок у хаті. 

 Мисник — це дерев’яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішувалася на стінку. Були 

також кутові мисники, які розміщувались у кутку кімнати. У побут українців дуже рано увійшли різні меблі: стільці, 

ослони, комоди, шафи, ліжка. Багато назв меблів та побутових пристроїв для ткання, теслярства тощо в українську 

мову прийшли із Західної Європи. 

 Інтер’єр української хати ніколи не був статичний, він постійно змінювався відповідно до днів тижня та великих 

календарних свят. Якщо в будні долівка була незастеленою, то в неділю кожна господиня застеляла свіжопідмазану 

підлогу (долівку) тканими ряднинами (верітками, доріжками). Стіл, який у будень не застелявся або застелявся грубою 

буденною скатертиною без візерунків, у неділю застеляли святковою  вишитою чи з тканим візерунком скатеркою, на 

стіл клали хліб, сіль, ставили квіти. Святково вбирали також ліжка: накривали красивішими покривалами (веретами), 

подушки виставляли одна на одну в свіжовипраних і випрасуваних вишитих наволочках.  

 Кожне річне свято вимагало своїх особливих атрибутів, прикрас, елементів інтер’єру. Так, на Різдво на покуть ви-

ставляли Дідуха з жита, пшениці або вівса.  

  Перед Великоднем хата обновлялася, милася, підмазувалася, білилася.  На Зелені свята (Русалії, Трійцю) та на Ку-

пайла хата прикрашалася живими зелами, овочами, квітами, своєрідними рослинними оберегами у вигляді віночків, 

букетиків, які освячувалися і протягом року використовувалися для лікування, обкурювання, магічних дій.  

 Зміни в інтер’єрі житла також зумовлювалися і сезонними роботами, наприклад, восени вносили ткацький верстат, 

який влітку виносили на горище або в комору, бо жінка займалася городом, полем та іншими справами. Отже, кожної 

пори року хатнє господарство мало свій вигляд, свою символіку і образну динаміку. 

 Н. Сіра, Н.Гриценко 
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Бабка перев’язана 

Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1776)  

Царство: Тварини (Animalia) 

Тип: Членистоногі (Arthropoda) 

Клас: Комахи (Insecta) 

Ряд: Odonata 

Підряд: Anisoptera 

Родина: Libellulidae 

Рід: Sympetrum 

Вид: Бабка перев'язана 

Транспалеарктичний вид, зустрічається від пд. та част-

ково середньої Європи через весь пд. Сибір до Примор'я та 

Сахаліну; відомий також з Китаю та Монголії. 

В Україні трапляється в зх. Лісостепу, Прикарпатті та на 

невеликих висотах Карпат, в Закарпатській низовині, в Ки-

ївській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській обл. 

Рідкісний вид. Трапляються поодинокі особини, ніколи не 

буває масовим. 

Тіло — 28-33, крила — 21-27 мм. Самці, як у більшості 

представників роду, мають червоний живіт. Основною від-

мінною особливістю цього виду є наявність в обох статей, 

широких чорних смуг по всій зовнішній частині кожного 

крила.  

Це один з найхарактерніших видів бабок Степової зо-

ни. Личинки надають перевагу слабопроточним водоймам, 

струмкам з повільною течією, проточним озерам, озерам у 

заплавах річок. В горах піднімається лише до висоти 500 м. 

Личинка дуже чутлива до чистоти води і не переносить її 

забруднення. Самиця відкладає яйця, кидаючи їх у воду, і 

лише зрідка біля врізу води у мокрий мул. Личинки розви-

ваються приблизно 1 рік. Виплоджуються дорослі бабки 

над водою, на травинках, що стирчать з води, на висоті не 

більше 10 см.  

Літ — у другій половині літа та у першій половині осені. 

Політ слабкий, порхаючий, бабки не можуть активно про-

тистояти вітру і шукають затишний притулок. Цей вид мо-

же бути індикатором якості води у водоймах.  

Рідкісний вид. Трапляються поодинокі особини, ніколи 

не буває масовим. Причини зміни чисельності: забруднення 

водойм.  

Покращення стану прісноводних екосистем, контроль та 

боротьба з антропогенним забрудненням є бажаними захо-

дами охорони.  

Підготувала Л.  Хмель 

Золотень жовтий  

Asphodeline 

Трав'яниста рослина заввишки 60-70 см, криптофіт.  

Коренева система мичкуватого типу, корені потовщені, 

а кореневище вкорочене. Стебло вкрите численними, си-

дячими листками завдовжки до 30 см. Вони лінійно-

шилоподібні, сизо-зелені. Суцвіття — довга, густа, бага-

токвіткова китиця.Квітки шестичленні, яскраво-жовті, 

духмяні. Листочки оцвітинивузьколанцетні. Тичинки зіг-

нуті, довші за пелюстки, пиляки жовто-коричневі. Плід — 

округла коробочка. 

Цвітіння відбувається у квітні-травні, плоди дозріва-

ють у липні-серпні. Розмножується насінням. 

Рослина світлолюбна, посухостійка. Зростає у ялівце-

вих рідколіссях, на голих кам'янистих схилах, виступах 

скель, у петрофітних степах. Віддає перевагу сухим слаб-

корозвинутим, щебенистим коричневим та дерново-

карбонатним ґрунтам. У місцях з високою чисельністю 

домінує у трав'яному покрові і під час цвітіння вкриває 

землю суцільною ковдрою золотавих квітів. Запашні суц-

віття приваблюють бджіл. 

Золотень жовтий належить до східносередземноморсь-

кої флори. Ареал виду охоплює Балканський півост-

рів, Малу Азію і Кавказ. Через Україну проходить північ-

на межа розповсюдження. Зустріти цю рослину можна 

лише у Гірському Криму, де вона спорадично зростає на 

схилах Головного пасма, яйлах, у передгір'ях. 

Завдяки рясному цвітінню і яскравим квітам асфоделі-

на жовта виглядає надзвичайно привабливо як в природі, 

так і в штучних насадженнях. Вид культивують у ботаніч-

них садах, в аматорському квітникарстві він поки що мало 

відомий. Охороняють у заповідниках «Мис Марть-

ян», Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому,          

заказниках «Аю-Даг», «Мис Айя», «Мис Фіо-

лент», «Байдарський», пам'ятці природи «Гора Кішка», в 

Агармиському лісі. Для повноцінного відтворення рослин 

необхідно запобігати витоптуванню, надмірному випасан-

ню, порушенню середовища.  

Популяції локальні, представлені різновіковими група-

ми. В окремих популяціях вид досить чисельний, висту-

пає у ролі домінанта.  

Має декоративне, харчове, медоносне, протиерозійне 

значення. 

Підготувала Л. Хмель 
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НПП “БУЗЬКИЙ ГАРД” 
 “Бузький Гард” — національний природний 

парк в Миколаївській області, на річці Південний Буг.  

 НПП «Бузький Гард» створено з метою збереження, 

відтворення та раціонального використання природних 

ландшафтів долини Південного Бугу з притоками, що ма-

ють важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освіт-

нє, рекреаційне та оздоровче значення. 

 Місцевість, де розташований парк, відома як Гранітно-

степове Побужжя. Процес створення заповідного об’єкту 

національного рівня в долині Південного Бугу тривав по-

над 20 років і починався як альтернатива затопленню цих 

земель водосховищами Південноукраїнського енергокомп-

лексу. За цей час тут було створено низку заповідних об’є-

ктів ПЗФ місцевого значення: геологічний заказник 

«Актовський», іхтіологічний заказник ―Південнобузький‖, 

зоологічну пам’ятку природи «Колонія сірих чапель», бо-

танічну пам'ятку природи ―Гирло річки Бакшала‖, геологі-

чні пам'ятки природи ―Протичанська скеля‖ та  ―Турецький 

стіл‖, заповідні урочища ―Лабіринт‖, ―Василева пасіка‖, 

―Лівобережжя‖, ―Літній 

хутір Скаржинського‖. У 

1994 році було створено 

регіональний ландшафтний 

парк ―Гранітно-степове 

Побужжя‖, який об’єднав 

ці об’єкти під єдиним 

управлінням та додатково 

включив значні прилеглі 

території. На основі ланд-

шафтного парку у 2009 

році і був створений НПП 

―Бузький Гард‖.  

 В 2008 році територія, 

на якій розташований парк 

була визнана одним із 7 

природних чудес України. 

При проведенні аналогічно-

го конкурсу в Миколаївсь-

кої області на території парку визначені чотири з семи при-

родних чудес Миколаївщини. 

 Національний природний парк «Бузький Гард» має уні-

кальний природний ландшафт, створений виходами пів-

денних відрогів Українського кристалічного щита.  

 Основною грунтотвірною породою на території НПП є 

леси. З півночі на південь вони вкривають увесь простір 

міжріччя. На схилах долини р. Південний Буг та його при-

ток, по балках, в місцях де спостерігаються відслонен-

ня  гранітів  та гнейсів, утворюється елювій магматичних 

порід.   По заплавах рiчок, утворилися лучні, лучно-

болотні та болотні грунти, а в місцях близького залягання 

сильномінералізованих вод – солончаки. 

 До парку входить ділянка річки Південний Буг протяж-

ністю біля 44 км, яка тече тут у крутих кам’янистих бере-

гах, утворюючи вузьку каньоноподібну долину. Крім цьо-

го, до нього входять нижні ділянки приток першого поряд-

ку: лівих – рр. Сухий Ташлик, Мигійський Ташлик, Велика 

Корабельна, Мертвовод (з правою притокою р. Арбузин-

ка), правого – р. Бакшала. Також треба відзначити вели-

кі  балки з  постійними водотоками. По лівому березі це 

Циганова,  Дідова,  Попова, Мимрикова, Батрацька,  по 

правому – Дубова та Романова. В межах Трикратської діля-

нки головною є р. Мертвовод (ліва притока Південного 

Бугу) та її права притока р. Арбузинка. 

 У складі місцевої флори нараховується понад 1000 ви-

дів рослин, 34 з них занесені до Червоної книги України: 

тюльпани бузький та дібровний, горицвіт весняний, рястка 

Буше, сон лучний, астрагал шерстистоквітковий, рутвиця 

смердюча, чистець вузьколистий, 10 видів ковил та ін. 

 На сьогодні на території парку мешкає 22 види хребет-

них тварин, що занесені до Червоної книги України, 5 – до 

Європейського червоного списку, 5 - до Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи, 176 - до Бернської 

конвенції.  

 Територія парку тісно пов’язана з історією останнього в 

Європі світського лицарського ордена – війська Запорізь-

кого Низового і його держави Запорізької Січі. Біля злиття 

Великого Ташлика з Бугом, на острові знаходився Гард – 

адміністративний центр Буго-Гардової паланки, найбіль-

шої за розмірами серед 

восьми територіальних 

одиниць Запорізької рес-

публіки. Не менш відо-

мим у ті часи було урочи-

ще Протич з козацькою 

святинею Протичанською 

скелею. Пороги, що до 

нашого часу збереглися 

на Південному Бузі, ма-

ють місцеву назву брояки. 

З ними, як і з багатьма 

островами та скелями, 

пов’язана велика кількість 

запорізько-гайдамацьких 

легенд і переказів, які збе-

рігають пам'ять про коза-

цьку старовину і буваль-

щини. Про минуле гово-

рять їхні назви: Запорізька брояка, острів козака Мамая, 

скелі Турецький стіл і Пугач, Гайдамацька балка та інші. 

 На території НПП «Бузький Гард» знаходяться історич-

ні архітектурні пам’ятки ХІХ сторіччя: Мигійська ГЕС 

(великий млин Скаржинських), арковий місток малого 

млина Скаржинських, будівлі Мигійського аграрного коле-

джу (старі корпуси), родовий будинок Скаржинських в 

с.Трикрати. Серед наймальовничіших місць парку - урочи-

ща Гард та Протич, Мигіївський каньйон, гирло річки Ве-

лика Корабельна, Арбузинський, Актовський та Петропав-

лівський гранітні масиви з каньйонами посеред степу. Ці-

кавими об’єктами відвідування є також незвичайна степова 

колонія сірих чапель, урочище «Лабіринт» з віковими ду-

бами тощо. 

 В урочищі «Протич» розташована одна з найкращих у 

Європі природних трас водного слалому. Стрімкі скелі 

каньйонів приваблюють спортсменів-скелелазів. Надзви-

чайно мальовничі ландшафти та краєвиди, унікальні об’єк-

ти живої природи дарують незабутні враження відвідува-

чам національного парку. 

За матеріалами  інформаційних ресурсів підготувала Л. Хмель 
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ПОСМІХНІТЬСЯ 

 Іде мураха лісом, тягне два батони. Назу-
стріч слон. 

Мураха жбурляє батон на землю й кричить 
щосили: — Слоне, лягай мерщій! 

Слон злякався, геп на землю. 
Мураха заліз на слона, поклав другий батон і 
каже: — Таки нівроку бутербродець вийшов!  

 
***** 

Декотрі люди вважають, що черепахи живуть 
довго. Насправді черепахи живуть мало, але повільно.  

***** 
На Пташиному ринку: 

- Ой, хто це в нас - котик або кішечка? 
- А що, по вухах не бачите? 

- Ні. 
- Це - заєць!!!  

***** 
Кіт Матроскін сидить на лавочці і слухає радіо: "Над селом, сьо-
годні вранці, був збитий літак ". - Ох і Шарик! Ох же й мисли-

вець! 
 

***** 
Одна корова говорить інший: - Це просто епідемія якась: куди не 
подивишся - то одна корова з глузду з'їхала, то інша ... - Нічого, - 

заспокоює її подруга, - аби це до нас, качок, не дійшло... 
 

***** 
Летить якось комар з сильно обпаленими губами. Його товариш 

запитує: - Куди ж ти так попав? - Та, блін, хотів поцілуватися з 

дружиною світляка, а то був недопалок. 

Сидить ворона на дереві (на суку). Йде повз лисиця і питає: - 

Чим, мовляв, займаєшся, кумонько? - Так от приколююся, - від-

повідає та. - А можна мені з тобою? - Та нема проблем, залазь на 

сук. Сидять разом. Йде повз вовк, побачив їх і питає: - Чим за-

ймаєтеся, подруги? - Так от приколюємося, - хором відповідають 

ті. - Здорово! А можна мені з вами? - Так лізь на гілку, чого вже 

там. Йде повз ведмідь. - Чим це ви там займаєтеся? - Так от при-

колюємося. - Ну і я з вами, - говорить ведмідь і лізе на сук. Зреш-

тою сук не витримує і обламується! Всі падають .. І лише одна 

ворона злітає і каркає: - К Р Р Р У Т О! Люблю приколи з обло-

мами!  

***** 

Лежать під пальмою пантера Багіра і ведмідь Балу. Балу: - Ба-

чиш, Багіра, он ті кокоси на верхівці? Багіра: - Бачу. - А ти їх 

дістати не можеш. - Не можу, Балу. - І я їх дістати не можу. - Так, 

і ти не зможеш. - Тільки Мауглі може дістати їх. - Так, Мауглі 

кого хочеш може дістати.  

***** 

Кажуть, що собака – друг людини. Сподіваюся, цей величезний 

ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатися, як у мене спра-

ви.  

15 цікавих фактів про пташок: 

1.  У Новій Зеландії проживає пташка без крил—ківі. 

2. В більшості пташок кістки порожнисті  і заповнені повітрям. 

3. Маса оперення пташки приблизно 10% від маси її тіла. 

4. Перелітні птахи летять ключем, щоб зменшити опір повітря. 

5. Для того щоб похарчуватися, деякі попуги в дикій природі пролітають біль-

ше 800 кілометрів. 

6. Страуси і пінгвіни відносяться до птахів, але вони не літають. 

7. Фламінго мають рожевий колір, тому що в їх їжі міститься багато каратиноїдів. 

8. Сокіл сапсан є найшвидшою істотою на планеті. При нападі на жертву він розвиває швидкість до 320 км/

год. 

9. Дзьоб пелікана може досягати 45 см в довжину, а розмах крил—3 метра. 

10. Попуга Ара по кличці Чарлі прожив 104 роки. По деяким даним, він належав Вінстону Черчеллю. 

11. Стерв'ятники можуть літати годинами без жодного помаху крил. 

12. Яструб має такий чіткий зір, що бачить мишу на відстані одного кілометра. 

13. Ворон і Ворона—не самець і самка одного виду. І хоч  відносяться до роду ворон, 

але вони належать до різних видів.  

14. Африканський страус розвиває швидкість до 70 км/ч. Правда він біжить, а не летить. 

15. Звичайні гуси та качки можуть витримати морози до мінус 110 градусів. 


