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и – учні третього класу Михайлівської ЗОШ Нововоронцовського району Херсонської області. На заняттях
курсу за вибором „Жива скарбниця” ми
вчимося доглядати за кімнатними рослинами. У нашому класі зібрані різні
види рослин. Кожен учень доглядає за
своєю рослиною: вивчає умови її росту,
готує паспорт догляду за нею. На основі
власних спостережень ми пишемо мініпроекти, які презентуємо на батьківських зборах. Охоче приймаємо участь
у різних екологічних акціях. Допомагає
нам класний керівник Пунейко Н. Р.

Серед усіх рослин, які є у кімнаті живої природи, мені до вподоби бальзамін.
Його пагінці добре вкорінюються і при
гарному догляді рослини можуть квітнути майже цілий рік. Я поставила пагінець
у склянку з водою, і через кілька днів у
нього з’явилися корінці. Після пересадження у вазончик пагінець, іще будучи
маленьким, почав квітнути ніжними рожевими квітами. У нас є три різновиди
бальзаміну. Я присвятила йому вірш.

Бачиш квіти на вікні,
Сяють вогники малі.
І цвітуть вони завжди,
Не лякаються зими.
Квіти в нього, як намисто:
Рожеві, білі, променисті.
Сяє він поміж квіток
І чарує нас, діток.

Драцена з’явилась у нашій кімнаті
природи на початку червня. Верхівку
стебла ми посадили у вологий ґрунт та
постійно підживлювали до повного вкорінення. Таким чином, драцена набула
вигляду псевдопальми. Відтоді рослина
утворила п’ять нових листочків, зеленіших та ширших.
Драцену цінували ще у вікторіанські
часи (ХІХ ст.), але тільки нещодавно вона
потрапила у список найпопулярніших
рослин. Росте повільно. У дорослому
віці досягає 1,4 м і більше. Драцена стала справжньою окрасою нашого класу.
Романович Олександра

У нашій школі створили кімнату живої
природи. Її прикрашають 90 вазонів з різними рослинами. Поряд з рослинами там
живуть тварини: маленькі хом’ячки, папуги, морські свинки, акваріумні рибки.
У кімнаті постійно звучить музика. Тут
працює психолог школи.
На території школи учні мають маленькі квітнички, а на навчальній ділянці створене аптечне містечко, де
ми вирощуємо лікарські рослини.
Поряд із розкішним подорожником
там ростуть нагідки. У школі працює
гурток юннатів, які досліджують певні сорти рослин, зокрема календулу, створюють екологічні міні-проекти, приймають участь в екологічних акціях: „Рослини –
рятівники від радіації”, „Різнокольорові візерунки мого квітника”, „Йдемо у гості до
природи, є в ній різна дивина”.

Дуже люблю доглядати за рослинами. Наш
клас має маленький квітничок біля школи. Там
ми вирощуємо рослини, доглядаємо за ними.
Весною садимо майори, айстри, нагідки, чорнобривці. А я посіяв космос. Виріс він високий, бо
я вчасно поливав. Листочки у нього ніжні, зелені,
квіти – різнокольорові. Космос невибагливий до
вологи та світла. Квітне аж до морозів. Його полюбляю не тільки я, а й джмелики, метелики, оси.
Доглядати за рослинами одне задоволення.
Молодий Богдан

Ми – жовтенькі нагідки,
Чарівні в нас квіточки,
Від хвороби ми лікуєм
І здоров’ячко даруєм
І бабусям, й дідусям,
І батькам, і діточкам.
Ми – жовтенькі нагідки,
Всіх лікуєм залюбки.
Шепель Катерина
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ВИНАХОДИ ДО КОЖНОГО УРОКУ

Світлана Білоус

Мал. 1. Стробоскопічне зображення м’яча, який відскакує від стола

Любі мої юні винахідники! Давайте сконструюємо чудовий пристрій, що

має назву стробоскоп. Дія стробоскопа ґрунтується на явищі, яке називається стробоскопічним ефектом. Як завжди, спочатку розберемося у суті
цього явища і обговоримо, які прилади можуть бути створені при його використанні.
Стробоскопічний ефект – це сприйняття рухомих предметів нерухомими в умовах переривчастого освітлення або сприйняття швидкої зміни зображень окремих моментів руху тіла. Цей ефект пов’язаний із властивістю
інертності нашого зору: клітини сітківки ока мають здатність зберігати світлове подразнення приблизно упродовж 0,1 секунди. Тому світло, яке потрапляє на сітківку з частотою, меншою ніж 0,1 секунди, сприймається оком
як неперервне освітлення1.
Цікавий ефект виникає, якщо у темряві увімкнути, наприклад новорічну
ялинкову гірлянду, лампочки якої спалахують і гаснуть через кілька секунд.
Спостереження за рухом якогось тіла (наприклад повільним рухом руки) у
такому освітлені призводить до того, що ми бачимо положення руки лише
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Читай статтю „Видіння у темній кімнаті”„Колосок” № 3/2006.
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в той момент, коли вона освітлена, а тому її рух здається переривчастим.
На малюнку 1 ви бачите зображення послідовних положень стрибаючого
м’яча. Зйомки зроблені з частотою 25 кадрів на секунду.
Стробоскопічний ефект І типу спостерігають при швидкій зміні зображень окремих моментів руху тіла, які око сприймає як неперервний рух.
Цей ефект використовують у кінематографі: послідовне чергування 24 кадрів на секунду сприймається глядачами як неперервний рух на екрані. Подібне явище ви спостерігаєте під час мерехтіння світла на дискотеці.
Зрозумівши стробоскопічний ефект І типу, ви власноруч можете зробити справжній мультфільм. Придумайте сюжет і зобразіть на нижньому куті
аркушів товстого зошита послідовні положення тіла при його русі. Потренуйтеся на простому сюжеті: м’ячик стрибає вверх, а потім – падає донизу.
Намалюйте послідовні положення м’ячика – від найнижчого до найвищого
і навпаки. Тепер візьміть усі аркуші зошита за нижній край, стисніть їх докупи і відпускайте по черзі таким чином, щоб бачити свої малюнки. Якщо
аркуші будуть змінювати один одного досить швидко, вам здаватиметься,
що м’яч рухається спочатку вгору, а потім – вниз. Такий „мультик” про Зернят ми зробили для вас на правому верхньому куті сторінок журналу. Перегляньте його!
Стробоскопічний ефект ІІ типу – це ілюзія нерухомості предмета, який
насправді рухається. Якщо махати рукою, наче маятником, „туди-назад” під
час періодичного освітлення (наприклад ялинковою гірляндою), і підібрати частоту руху руки таким чином, щоб вона дорівнювала частоті спалахів
світла, то рука буде освітлюватися в одному й тому ж положенні, а тому здаватиметься нерухомою.
Сконструйований
нами
стробоскоп дасть змогу спостерігати стробоскопічний
ефект і І, і ІІ типу. Назва „стробоскоп” походить від грецьких
слів δτρoβoδ – вихор, кружляння та δχoπεo – дивлюсь, і
розкриває принцип дії давньої
Мал. 2. Схема дії стробоскопа:
іграшки. На малюнку 2 показа1
–
око
спостерігача,
2 – отвір для спостерено схему стробоскопа2, відожень, 3 – диск із отворами, 4 – диск із зображенмого з давніх часів. На одному
ням фігурок, 5 – пристрій для обертання дисків
За матеріалами Великої радянської енциклопедії.
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диску, як на циферблаті годинника, намальовані фігурки в різних положеннях. На іншому диску, закріпленому на тій же осі, прорізані щілини, крізь які
можна бачити розташовані за ними картинки. Уважно розгляньте будову
цього приладу і поміркуйте, як за його допомогою можна „уповільнювати”,
„зупиняти” і навіть змінювати на протилежний обертальний рух малюнків
на одному з дисків.

Мал. 5. Стробоскоп змушує краплю „зависнути”

Дослід 2. Кіно у дзеркалі

Мал. 3. Ярослав Папуча та Ігор Логвинов із
саморобними стробоскопами

Мал. 4. Стробоскоп з
електричним двигунчиком

Давайте удосконалимо стробоскоп і спробуємо обійтися лише одним
диском. Із вставки журналу виріжте диск із прорізами (він – на самоклейному папері) і наклейте його на картон. У центр диска встроміть голку або довгу канцелярську кнопку так, щоб диск вільно обертався навколо голки-осі.
Встроміть голку у дерев’яну паличку, олівець тощо. Сконструювати вісь
обертання можна іншим способом, наприклад, використавши дозатор від
банки рідкого мила чи шампуню, так, як це зробили учні сьомого класу
(мал. 3). Малюнки на диску краще повернути у той бік, де в паличку встромлена голка-вісь.
До стробоскопа можна приладнати електричний іграшковий двигунчик,
за допомогою якого диск обертатиметься (мал. 4).

Дослід 1. Зависла крапля
Щоб спостерігати стробоскопічний ефект ІІ типу, спробуємо „зупинити”
краплі, які витікають з голки посудини Маріотта3. Відрегулюйте частоту витікання крапель так, щоб вона співпадала з частотою обертання стробоскопа. Якщо дивитися у певному напрямі крізь отвір у диску стробоскопа,
можна побачити краплю, яка зависає і не падає.
Про посудину Маріотта читайте у журналі „Колосок” № 1/2007 та в книзі
автора „Досліди-фокуси, досліди-забави, запрошення до досліджень та винахідництва для учнів від 5 до 105 років”.

За допомогою дзеркала і нашого стробоскопа змусимо рухатися Зернят,
намальованих на диску, вздовж прямої лінії. Станьте навпроти дзеркала,
обертаючи стробоскоп, дивіться крізь прорізи диска і спостерігайте у дзеркалі рух Зерняток в одному й тому ж напрямі.

Мал. 6. Кіно у дзеркалі

Дослідіть явища і дайте відповіді на запитання
1. Чи можна у першому досліді „змусити” краплю рухатися вгору?
2. Що відбуватиметься, якщо у другому досліді диск обертати у протилежному напрямі?
Чи виникли у вас ще якісь запитання або думки про можливість удосконалення дослідів зі стробоскопом? Займіться дослідами на канікулах. Успіхів вам і гарного літнього відпочинку!
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ПРАВДА Й ВИГАДКИ ПРО РЕЧОВИНИ

4 000 років до н. е.), а згодом – бронзовий (кінець IV тисячоліття –
початок ІІІ тисячоліття до н. е).
Бронза – це сплав на основі міді й олова. Олово – блискучий сріблястобілий метал, відкритий приблизно у середині III тисячоліття до н. е. Колись
олово добували лише в Іспанії, на Кавказі та в Китаї. Бронзу вперше отримали у Стародавньому Вавилоні та Єгипті. Олов’яну бронзу використовували скульптори. З неї виготовляли домашнє приладдя та іграшки, наприклад солдатиків. Сьогодні, крім олов’яної бронзи, в ужитку – алюмінієва,
берилієва, марганцева та інші бронзи.

Уперше слово „метал” (від гр. „μεταλoν”) згадується у працях Геродота (484–425 роки до н. е.). Так давньогрецький вчений називав
рудокопальні, підкреслюючи, що метали в той час добували, як і сьогодні, з руди. Відомий російський учений М. В. Ломоносов вважав, що
метали – це „світлі тіла, які кувати можна”.
Були часи, коли людина не знала жодного
металу і виготовляла знаряддя праці з каменю. Археологи та історики назвали цей період людської цивілізації кам’яним віком. Потім
з’явилися перші метали: золото, срібло та мідь. Імовірно, найпершим металом, з яким познайомилася
людина, було золото. У природі воно трапляється в
самородному вигляді і приваблює людину надзвичайно
красивим жовтим кольором та блиском. Однак і золото, і срібло – рідкісні та дорогі метали, тому знаряддя праці, в основному, виготовляли з міді. Саме тоді
на зміну кам’яному віку прийшов мідний (приблизно
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Згодом (IV–III тисячоліття до н. е.) людина освоїла ще
три метали – свинець, ртуть і залізо. Археологічні
розкопки доводять, що про свинець знали ще в
Месопотамії та в Єгипті приблизно з кінця
IV тисячоліття до н. е. Одне з семи чудес світу – висячі сади Семіраміди –
зрошувалися водою за допомогою
складної системи колодязів, трубопроводів та інших споруд, зроблених зі
свинцю. Водогінна система Давнього Риму
теж була виготовлена зі свинцю. За свідченнями давньоримського інженера й архітектора Вітрувія (I століття до н. е.), вона нараховувала понад 13,5
тисяч точок індивідуального споживання води. До речі, у
перекладі з англійської слово „plumber” означає „водогінник”, а латинська назва свинцю – plumbum.
Самородна ртуть була відома ще давнім індійцям та китайцям приблизно на початку ІІІ тисячоліття до н. е. Вони знали, що ртуть розчиняє золото і срібло з утворенням амальгами1. Пізніше за допомогою цього
процесу у Давньому Римі та в інших країнах із золотоносних руд добували
чисте золото. Давні римляни отримували ртуть також із кіноварі – червоного мінералу HgS, який видобували на родовищі Монте-Амьята, котре існує
та розробляється до сьогодні. Мінерал кіновар використовували також як
фарбу, ліки та косметичний засіб.
Перше залізо, відоме людині, мало не земне, а космічне походження,
оскільки входило до складу уламків метеоритів, що падали на Землю. Не
випадково у деяких давніх мовах „залізо” у перекладі означає „небесний каАмальгама – сплав якого-небудь металу з ртуттю.
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мінь”. Це рідкісне залізо було приблизно в 10 разів дорожчим за золото. У гробниці давньоєгипетського фараона Тутанхамона знайшли
дуже багато золотих, срібних та бронзових
виробів і лише декілька залізних. Звичайно, метеоритних уламків на Землі не вистачало на потреби людства, тому люди
прагнули навчитися добувати залізо з природних сполук – залізних руд. Уперше виробництво
заліза із руди було здійснене у ІІ тисячолітті до н. е. у західній частині Азії,
потім – у Вавилоні, Єгипті та Греції. Спочатку це було примітивне і трудомістке виробництво, тому залізо поступалося бронзі твердістю і міцністю.
Та поступово давні металурги навчилися покращувати якість заліза шляхом додавання до нього вуглецю та гартуванням. Залізо почали виробляти
у багатьох країнах, і на початку І тисячоліття до н. е. на зміну бронзовому
прийшов залізний вік. Сьогодні залізо посідає перше місце серед металів
за застосуванням у промисловості та народному господарстві.
Із найдавніших часів людству було
відомо лише сім металів: золото,
срібло, мідь, залізо, свинець, олово і
ртуть, та сім небесних тіл, які можна
було спостерігати на небі неозброєним
оком: Сонце, Місяць, Марс, Сатурн,
Венера, Юпітер, Меркурій. Можливо,
саме тому давні вчені, а згодом –
алхіміки2, вважали, що під впливом
небесних світил у надрах Землі
зароджуються й удосконалюються
метали. Кожен із цих металів
пов‘язували з небесним тілом (див.
Період алхімії почався у ІV столітті н. е.,
а закінчився всередині ХVІ століття. Окрім
філософського каменя, алхіміки намагалися
винайти еліксир життя, який лікував би усі
хвороби, та особливий розчин для збільшення
плодючості будь-якого насіння. Побоюючись,
що відкриття будуть використані на шкоду
людям, алхіміки записували свої секрети за
допомогою таємної символіки.
2
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таблицю). Давня мініатюра зображає сім металів у надрах
Землі у вигляді семи богів, що переховуються в печері.
Посередині сидить Аполлон, бог Сонця і золота, зліва від
нього – Діана, богиня Місяця і срібла, справа – Венера, яка
символізує планету Венеру і мідь. У глибині стоять (зліва
направо): Юпітер (олово), Марс (залізо), Сатурн (свинець)
і Меркурій (ртуть).
Найдосконалішим металом вважали золото. Гадали,
що інші, недосконалі метали (наприклад, свинець), можна
перетворити на золото за допомогою „філософського каменя” – міфічної речовини, яку шукали середньовічні алхіміки.
Алхімічний
знак

Сучасний
хімічний знак

Назва металу

Небесне тіло

Золото

Сонце

Au

Срібло

Місяць

Ag

Залізо

Марс

Fe

Свинець

Сатурн

Pb

Мідь

Венера

Cu

Олово

Юпітер

Sn

Ртуть

Меркурій

Hg

Сучасна наука не поділяє метали на досконалі і менш досконалі.
Метали мають багато спільних фізичних і хімічних властивостей. До загальних фізичних властивостей належать:
металічний блиск, твердість, пластичність, тепло- та електропровідність, температура
плавлення тощо.
Сьогодні людина дуже широко застосовує метали, але про це – в наступних числах журналу.
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ЗМІНА КЛІМАТУ

Валентин Пономаренко

За статистикою Британської нафтової
компанії Брітіш Петролеум світових запасів корисних копалин вистачить ненадовго: нафти – на 40 років, природного
газу – на 62 роки, вугілля – на 224 роки,
ядерного палива – на 40 років. Є і песимістичніші прогнози, наприклад, щодо вугілля, якого залишилось лише на 100 років.
Зрештою, при добуванні будь-якого виду
палива настає такий момент, після якого
на добування затрачається більше енергії,
ніж її міститься у видобутому паливі, а тому
подальше видобування втрачає сенс. Для
вугілля це особливо актуально, оскільки
вже зараз постає необхідність розробляти
шари на глибині понад 1 000 м.
12

Ще одна особливість полягає в тому, що вугільній промисловості потрібна нафта. Тобто, вичерпання запасів нафти означатиме зупинку вугільної
промисловості, навіть якщо в надрах Землі вугілля ще залишиться.
Найбільше запасів нафти і газу
розвідано на початку 1960-х років. Зараз у світі добуваються залишки нафти, бо упродовж 150
років людство примудрилося витратити 65 % її світових запасів.
Щоденно у світі витрачається нафти майже у 5 разів більше, ніж
вдається знайти у новому родовищі. Найімовірніше, нафта Персидської затоки – останній великий
Добування нафти
резерв цього виду палива. Після
2010 року передбачається невідворотний спад світового видобутку нафти.
Критична дата виробництва газу настане пізніше, ніж нафти, але різниця у
10–15 років для енергетичної кризи не має принципового значення.
Вища, ніж у вугілля, енергоємність і, особливо, переваги добування,
транспортування та застосування зробили нафту і газ основними джерелами енергії для сучасної цивілізації. Занепокоєння споживачів викликає
лише один момент: невідновлюваність цих ресурсів. Упродовж останніх
двох десятиліть добування нафти перевищує запаси у нових відкритих родовищах. І ніякі інвестиції та заклинання не допоможуть добувати більше,
ніж міститься в земних надрах.

Гідроенергетика
практично
вичерпала свої можливості. Майже всі гідроресурси річок уже
використані. Будівництво нових
загат – це погіршення вже порушеної рівноваги в екосистемах,
зміна режиму ґрунтових вод, подальше руйнування місць прожиМала гідроенергетика
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вання не лише риб, птахів і тварин,
але й людини.
Геотермальна енергетика сьогодні забезпечує потреби в електроенергії 60 млн чоловік, тобто
1 % населення планети, тому гідротермальні та вітряні станції – скоріше екзотика, ніж суттєвий фактор у
світовій енергетиці. Те, що має сенс
для селищ, розташованих поблизу
гейзерів, чи для країн з постійними
вітрами, має мізерне значення для
енергоємних виробництв та інших
потреб промислових країн.
Вітряна станція

Нині корисним стало практично
все, що входить до таблиці Менделєєва, а також різноманітні сполуки
хімічних елементів, що використовуються самі по собі і для створення нових матеріалів та речовин.
Виробництво однієї тони матеріалу
пов’язане з переміщенням або використанням до 15 тонн води, землі чи повітря. Для золота це співвідношення рівне 1:350 000. Все це
береться у природи і практично
негайно перетворюється у непотрібні відходи, котрі, у свою чергу,
стають шкідливими: вони не лише
забирають місце, відведене для
сільськогосподарських угідь, але й
отруюють ґрунт, ґрунтові та поверхневі води.
Геотермальна енергетика
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Тільки в США щороку закопують 3,5 млн тонн промислових відходів на
додаток до 160 млн тонн побутових та інших відходів. В Україні загальний
обсяг відходів, накопичених з початку індустріалізації, оцінюється у 20 млрд
тонн (по 400 тонн на людину!). Згідно цих результатів, промисловість створена для виробництва відходів, а товари є побічним продуктом.
Відомо, що тяжкі метали (найпростіші отрути) ніколи не розпадаються, у
той час як будь-який контейнер чи цистерна врешті-решт зруйнується. Однак нема ніяких ознак того, що, відреагувавши на це безумство, виробництво зменшиться. Елементарні отрути, уранові руди та інші джерела смерті
для всього живого, котрі були в природному стані розсіяні і не віщували небезпеки, зусиллями „людини розумної” були зосереджені в чималих об’ємах
і перетворилися на реальну загрозу життю.
Так, щорічно американська промисловість викидає в повітря 160 тонн
ртуті. Всі сполуки ртуті – отруйні, вони пошкоджують живі тканини, як наслідок – вроджені дефекти, захворювання мозку, сліпота. Потрапляючи у
водойми, ртуть у результаті життєдіяльності донних мікроорганізмів перетворюється на небезпечний катіон метилртуть. Мікроорганізми з’їдаються
дрібною рибою, яку споживає велика риба. Остання потрапляє на стіл людини, постачаючи їй біологічно концентровану отруту. Якщо риба помирає
у воді, продукти її розкладу знову і знову потрапляють у звичайний біологічний цикл.
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Дещо перефразувавши Юлія Цезаря, про людину можна сказати: прийшла, побачила, нашкодила. За злочином неминуче ідуть вирок і покарання. На жаль, за гріхи одного покоління досі відповідали його наступники.
Зараз ми підійшли до межі, коли вже сучасники та їхні діти будуть відповідати за справи своїх же рук.
Неможливо знайти вихід там, де його немає. Так само неможливо в короткі строки переробити нашу дику натуру, яка перешкоджає прийняттю
розумних рішень. Спробуйте переконати людей у різних розвинутих країнах, а також тих, хто хотів би жити за стандартами цих країн, у тому, що
варто не збільшувати виробництво, а зменшувати потреби…
Наша планета помирає від системних проблем: вибуховий ріст населення, виснаження природних ресурсів, війни. Ці проблеми не мають технічного вирішення. Попередні розрахунки показують, що період відновлення питної води складає 200 років, наземних екосистем – 1 млн років,
океану – 20 млн років…
Якщо і може бути якась надія, то вона полягає в тому, що люди прийдуть
до розуміння ключових проблем у світі та знайдуть мужність прийняти важке рішення заради виживання. Необхідно шукати способи для того, щоб зупинити невпинну систему споживання, інакше ми загинемо.
Що можна зробити, знаючи правду про майбутнє? Зовсім небагато: цінувати сучасні можливості та комфорт, про який не мріяли царі та королі навіть недалекого минулого; передавати людям, котрі залишаться після глобального краху, відомості, необхідні для підтримування свого існування.
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Паливна енергетика, спалюючи щодня тонни органічних речовин, руйнує те, що природа створювала століттями. В основі цього процесу лежить
перетворення енергії хімічних зв’язків у тепло, а потім – в електрику. Альтернативні методи дозволяють „пропускати” по електричних провідниках
енергію вітру, хвиль світового океану, тепло гейзерів і вулканів. Однак природа мільярди років тому досягла більшої досконалості, створивши зелені
рослини, які здатні до фотосинтезу1. Людство вже навчилося використовувати сонячну енергію, але здійснити фотосинтез у лабораторії ще нікому
не вдалося, бо не всі тонкощі цього процесу науковці вміють відтворити.
Наприклад, як „накопичувати” електрони, а потім у відповідний момент використати їх енергію. Учені подолали серйозні перешкоди на цьому шляху
і навчилися запасати електрони у
вуглецевих нанотрубках2. За допомогою штучного фотосинтезу можна буде отримати дешеву та екологічно чисту енергію, використання
якої не сприятиме глобальному потеплінню.
Фотосинтез – це складна ланка перетворень під впливом світла, завдяки яким
рослини можуть засвоювати вуглекислий
газ, виробляти кисень і синтезувати складні вуглеводи, необхідні їм для росту.
2
Читай про нанотехнології у журналі
„Колосок” № 2/2006.
1

Вуглецеві нанотрубки здатні запасати
електрони
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ПРАВДА Й ВИГАДКА ПРО РОСЛИНИ

Коли

хтось зневажливо відмовляє іншому, то
часом кидає образливе: „Фігу тобі з маком”. Що це за
фіга? Згадки про неї доволі часто трапляються в Біблії, з нею пов’язані біблійні притчі та легенди народів
Азії. Фігове дерево – смоква – в біблійних оповідях згадується разом із виноградом. Саме ці дві рослини забезпечували добробут народу. Ми не знаємо всіх рослин, які росли
у райському саду, не знаємо, з якого дерева плід був забороненим,
але в цьому садку точно росла смоква – її листки стали першим „одягом”
для Адама та Єви.
Згадується ця рослина і в „Одіссеї” Гомера. Коли Одіссей повернувся після довгих подорожей додому, його впізнав лише старенький пес. Щоб його
впізнав рідний батько Алкіной, син нагадав тому про сорок смокв з їхнього
чудового саду та їх імена. Греки вельми поважали ці дерева, кращим з них
вони навіть давали власні імена, про це писав античний вчений Теофраст.
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Інжир (фіга, смоква) за свідченнями археологів уже 5 000 років відомий
як садова рослина Азії. Більше ніж за 2 500 років до нової ери майстри Єгипту зображували на барельєфах та у розписах збирання врожаю фіг або, як їх
ще називали, винних ягід. За легендою єгипетська цариця Клеопатра саме
у чаші з фігами сховала отруйного аспіда*. Від укусу аспіда Клеопатра вирішила загинути на очах римського правителя Октавіана, котрий хотів узяти
її в полон та перетворити на рабиню.
У Греції культура інжиру існує з ІХ–VІІІ століть до н. е., а от коли ця рослина потрапила на територію України до Криму невідомо. Найімовірніше,
фіги з’явилися тут приблизно у VІ столітті до н. е., коли греки почали колонізацію кримського узбережжя Чорного моря.
Усі сорти інжиру належать до одного біологічного виду
Ficus carica. Живуть дерева 100–200 років, а вже у 7–8 років
дають гарні врожаї. В залежності від клімату, дерева можуть квітнути від одного до трьох разів на рік. Вони
мають розлогу та сильну кореневу систему. Молоді
гілочки – товсті, зелені, на зламі з’являється молочний сік. Листки – великі, з нижнього боку опушені.
Плоди інжиру – це дрібні, хрусткі горішки усередині грушоподібних суплідь різного (в залежності
від сорту) кольору.

*Єгипетська кобра або гая (Naja haja) відома також як справжній аспід.
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З інжиром пов’язано багато історій, які виникли через те, що інжир – дводомна рослина. На чоловічих деревах формуються суцвіття з тичинковими чоловічими квітками – каприфіги, а на жіночих деревах ростуть маточкові квітки – фіги. Квіти знаходяться усередині квітколожа з невеличкими
отворами на денці (2–2,5 мм), через які фігові оси (бластофаги) запилюють
квіти інжиру. На перший погляд, квітів на інжирі немає взагалі: і в чоловічих,
і у жіночих рослин замість звичних квіточок – м’ясисті „грушки-діжечки”.
Але на жіночих рослинах ці „діжечки” перетворюються на м’якенькі мішечки з ніжною смачною серединою, а на чоловічих вони жовтіють і опадають.
Утім уже Аристотель знав про ос-бластофагів (він називав їх „псен”), але не
розумів їхньої ролі в запиленні. Над загадкою інжиру довго ламав голову
навіть Карл Лінней, проте так і не розгадав її до кінця.
Коли натураліст Езен
завіз із Туреччини до
Каліфорнії інжир і вимагав також завезення бластофагів, американські фермери
відверто потішалися.
Втім відомо, що з метою запилення інжиру
ще давні греки розвішували каприфіги (чоловічі
квітки) на жіночих деревах.

Славнозвісним смаковим та лікувальним властивостям інжиру присвячені численні хвалебні оди та наукові праці. Свіжі плоди інжиру містять від 15 до 23 %
цукру, а також пектин, ферменти, органічні кислоти,
фосфор, залізо, кальцій, мікроелементи, вітаміни А,
В1, В2, С. Плоди вживають свіжими, в’яленими та сушеними. У Середній Азії зі свіжих фіг виготовляють згущений цілющий сік – душаб. Фармацевтам широко відомі лікувальні
властивості плодів інжиру. Замість плодів інколи використовують листя
інжиру. Відомо, що молочний сік фігового листя застосовують при виведенні татуювань. Цей же сік з медом лікує хвороби очей.
А як же „фіга з маком”? Звідки таке поєднання? Тут я хочу запропонувати своє пояснення. Маленькі хрумкі горішки-насінини, які знаходяться усередині фіги, нагадують насіння маку, яке українці додають до куті або використовують як начинку для пиріжків чи млинців. Отже, з’їжте соковиту фігу,
немовби начинену смачним маком, і отримайте не тільки смакове задоволення, а й частинку здоров’я, яке дарує ця диво-рослина.

Наведемо легенду (а може й правдиву історію) про двох сусідів. Один
із них мав сад біля дому, збирав багаті врожаї фіг, торгував ними і мав гарний прибуток. Інший сусід із заздрістю спостерігав за цим і якось порадив
успішному садівнику вирубати ті дерева, які не приносять плодів. Жадібний сусід послухав поради та знищив, як ви вже здогадалися, чоловічі рослини. Так він залишився зовсім без врожаїв.
Сучасні сорти інжиру виведено таким чином, що вони не потребують запилення бластофагами. Такі рослини розмножуються вже не насінням, а лише живцями або кореневими паростками чи кореневими
живцями. У світі щороку збирають приблизно 2 мільйони тонн інжиру.
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ПРИРОДА В ДЗЕРКАЛІ МИСТЕЦТВА

Наші очі жадібно вбирають красу квітів. А що робити
з руками, які нестримно тягнуться до беззахисних квітів? Хлопчик, змальований у вірші, захотів зірвати квітку.
Навіщо? Мабуть, він не знає цього. Квітка йому дуже сподобалася – й годі.
Ви згодні, що квітка гарна? Тоді намалюйте словами вірша її „портрет”. Як біла хмарка, височіє на
стрункій, високій ніжці ромашка. Вона дуже схожа
на людину, адже пильно дивиться на нас ясножовтим очком, тихо хитає голівкою, ніби
просить: „Не чіпайте мене!”. Чи не спадало вам на думку, що ромашки нагадують
очі, як, зрештою, й усі квіти?

Щедрою рукою кинула природа під наші ноги барвистий ки-

лим – безліч квітів! Для кого вони квітнуть? Важко знайти єдину
правильну відповідь. Але хочеться думати, що квітка цвіте для тебе і
лише для тебе! Так думав і маленький хлопчик, про якого розповіла в своєму вірші Марія Познанська*.

На стрункій високій ніжці
Біля річки, на лужку,
У косинці-білосніжці
Стрів я квітоньку таку.
Ясним оком жовтуватим
Посміхалася мені.
Я хотів її зірвати,
А бджола сказала – „Ні!”
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*Познанська Марія Авакумівна — українська поетеса. Народилася 1917 року на Київщині. Авторка поетичних збірок для дітей: „Мій квітник”, „Де сонце і квіти”, „Асканія-Нова”, „Кольори”,
„Про чудо-ліс, що на полі зріс”, „У нашому садочку”, „Жоржини цвітуть”, „Зелена повінь”, „Сонячна сопілка”, „У садочкуколосочку” та ін.

Уявіть, що серед моря квітів, таких
гарних і ніжних, вам захотілося приголубити одну з них. Невже обов’язково зривати її для цього? Адже чарівність зірваної квітки є недовговічною.
Один наш необережний рух – і квітка помре, а краса
зникне.
Згадайте „портрет” живої квіточки, яку виразно змалювала поетеса. У ньому є все: і дивовижний колір квітки, і тендітність її
форм та пропорцій. Задумайтесь, навіщо авторка
порівнює білі пелюстки ромашки з косинкоюбілосніжкою? Мабуть, хоче
нагадати читачам, що ромашка жива. Стоїть скромна лугова
квіточка, наче дівчинка в хустинці.
Вона живе своїм тихим квітковим життям на грудях матері-землі і не хоче стати заручницею власної краси.
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Яка вдача у ромашки? Ця квітка надзвичайно миролюбна. Вона не здатна вколоти, адже не має шипів. Вона – лагідна,
привітна, бо усміхається хлопчикові.
Але він по-своєму реагує на привітність ромашки і хоче її зірвати.
Квітка потребує твоєї допомоги. Чи не хочеться тобі
спинити хлопчика в цей
момент? А поки на захист
ромашки стає комаха.
Невтомна трудівницябджілка здружилася
з квіточкою, щодня
прилітаючи до неї за
пилком. Рішучим „ні!”
бджола зупиняє руку
хлопчика. А що б ти
сказав хлопчику, аби
розбудити його серце і
совість?

У коротенькій історії, яку
розповіла поетеса, герой вірша
пожалів рослинку і не висмикнув її
із землі. Але насправді у наших стосунках з квітами так багато жорстокості! Мало хто байдуже пройде повз гарну
квіточку. Хтось зупиниться, замилується,
може пригадає щось... і обійде рослинку. А
хтось зірве її та викине зів’ялу геть.
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Чи доводилося вам бачити таке? Що
відчували ви тієї миті? Мабуть, гострий
жаль до бездумно знищеної краси. Але що
ж є причиною такої жорстокості? Може, невміння думати і співчувати, ні, швидше – почуття
володаря природи, яке дозволяє „привласнювати”
її красу. Ось і владарює така рука, самовільно вирішуючи, жити квітці чи ні.
А квітці конче потрібно жити і радувати красою навколишній світ. Тому варто пам’ятати, що
зустріч з квітами – це розмаїття вражень, а не
оберемок понівечених рослин.
Отже, квіти чекають на вас. Вони дарують вам красу, а ви їм – своє захоплення. Подивіться в ясні очі
квітів і покажіть їм свої – добрі, чесні, великодушні.

Від редакції: Пропонуємо конкурс „Квітка Вашого
Серця”. Намалюйте свою
улюблену квітку та присвятіть їй вірша. Напишіть
нам, які квіти ви любите
найбільше? Опишіть, як
оберігаєте і захищаєте
їх? Адже вони того
варті – Квіти
Вашого Серця!
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ПРАВДА Й ВИГАДКА ПРО РОСЛИНИ

Валерій Соболь

Знав я друзів своїх,
що не мали хвальби, а чи зради…
(А. Малишко)

У

Стародавньому Римі цибулю й
часник теж не обійшли увагою. Римські лікарі вважали цибулеві рослини найкращим засобом для очищення шлунка і крові. Їх споживали в їжу
раби та воїни, сенатори та патриції,
навіть імператори. Наприклад, римський імператор Нерон дуже любив
цибулю-порей, яку вживав у великих
кількостях. Так він намагався зберегти голос для виголошування промов.
Особливо цінували римляни цибулю,
яку використовували для відлякування душ померлих – демонів і лемурів,
яких вони дуже боялися.
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Популярність цибулі й часнику, як важливих овочевих і лікарських рослин, із часом зростала. У середні віки цибулеві потрапили в Європу і дуже швидко стали для
народів Іспанії, Франції, Португалії, Англії,
Росії їжею, і приправою до найрізноманітніших страв. Середньовічні монахи, які в ті
часи виконували функції лікарів, рекомендували їх для підвищення апетиту, покращення травлення, лікування ревматизму,
подагри, ожиріння тощо. Тому, мабуть, не
випадково побутувала приказка: „Цибуле,
у твоїх обіймах минається будь-яка хвороба”. Воїни епохи Середньовіччя вважали,
що цибуля оберігає від стріл, ударів мечів і
алебард, тому лицарі, закуті в сталеві лати, носили на грудях талісман – звичайну цибулину. У слов’ян часник був символом Місяця, життєвої енергії,
родючості та здоров’я.
У народі, разом з іншими рослинами, часник є оберегом від злих сил.
За допомогою нього захищаються від „нечисті”, його вивішують над вікнами
і дверима хати, щоб закрити шлях недобрим духам та хворобам. Свяченим часником змащували на Великдень повіки,
щоб мати здорові очі. Здавна часник використовували у весільних обрядах. Так,
у день весілля його вплітали у вінок чи у
волосся молодої, як оберіг від усього злого. На Гуцульщині зубчик часнику носили при собі старші люди та молодь, його
прив’язували до руки або зашивали в сорочку дитині. Часник ще й досі кладуть
на Різдво під скатертину – щоб родина
не хворіла. Напередодні Івана Купала
часником натирали вим’я корові – щоб
відьма не могла відібрати молоко.
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що виділяються цибулею і часником,
містяться так звані фітонциди – біологічно активні речовини, здатні
вбивати або пригнічувати діяльність вірусів, бактерій, мікроскопічних грибів, одноклітинних тварин,
і навіть червів та жаб. Ці речовини відкрив
радянський вчений Б. П. Токін у 1928 році. Достатньо упродовж кількох хвилин пожувати цибулю, щоб
убити в роті всі бактерії. А щоб позбутися неприємного
запаху з рота після вживання цибулі й часнику, рекомендують
трохи пожувати свіжий корінь петрушки.
У народі існує думка, що цибуля або часник, котрі варяться разом із
грибами, синіють або буріють, якщо серед грибів „сховалися” отруйні. Але
це – міф. Таку зміну кольору можуть спричинити будь-які гриби, що містять
особливий фермент під назвою тирозиназа.

Сьогодні цибулеві використовують у харчовій промисловості, в медицині, у декоративному садівництві. Як овочеві культури, їх вирощують уже понад 3 500 років. За формою листків
цибулеві поділяють на дві групи. До першої належать види з
трубчастими листками: цибуля ріпчаста, цибуля-батун, цибуляшалот, багатоярусна цибуля, цибуля-шніт. Види цибуль другої
групи мають лінійні листки: часник, цибуля-порей, цибуля-слизун.
Цибулини і листки цибулевих багаті на цукри, вітаміни С, В, Е, РР, різноманітні мінеральні солі. Їх використовують як приправу до салатів, вінегретів, перших і других страв, але найкорисніше їх вживати у свіжому вигляді.
Часник застосовують при солінні огірків, грибів, приготуванні ковбас тощо.
А який українець буде їсти сало без цибулі чи часнику?
Сучасні медики підтверджують правоту перших лікарів Авіценни, Гіппократа, Парацельса, які застосовували цибулеві для лікування. Споживання
часнику і цибулі є чудовою профілактикою застудних та інших захворювань,
а також паразитичних червів. Цьому знайшли науковий доказ: у речовинах,
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Серед цибулевих є багато квітучих рослин, які мають чудові фіолетові (цибуля висока), блакитні (цибуля блакитна), жовті (цибуля Моля), білі (цибуля пахуча) квіти, зібрані у кулясті суцвіттязонтики. Цибулеві – перехреснозапильні рослини. Запилення
здійснюють комахи, тому квітки мають приємний запах та утворюють велику кількість нектару. Як декоративні рослини, їх висаджують уздовж алей, на альпійських гірках, а завдяки високій
стійкості до забруднення повітря та бактерицидній дії цибулеві використовують для озеленення територій промислових підприємств.
Декоративні цибулі є гарним
матеріалом для створення
свіжих та сухих букетів.
Корисних і знаменитих
маємо ми друзів – цибулю та часник, тож цінуймо і поважаймо дружбу
з ними.
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ЧОРНІ СТОРІНКИ „ЧЕРВОНОЇ КНИГИ”

Ірина Шидловська

До родини Морських корів належить один вид: Морська корова або Стеллерова корова. Довжина тіла цієї тварини сягала 10 метрів, а маса – 4 тонни.
Маленька голова непомітно переходила в шию, а та, у свою чергу – в тулуб.
Грудні плавці закінчувалися, за описами Стеллера, утворами, що нагадували кінське копито. Ці плавці використовувалися для повільного плавання
та пересування по дну на мілководді. Шкіра мала забарвлення від темного
до сіро-коричневого, а під нею був товстий шар жиру. На відміну від дюгонів і ламантинів морські корови не мали зубів, їхню функцію виконували
добре розвинуті рогові пластинки.
Стеллерові корови були поширені у прибережних водах островів Беринга та Мідного Командорського архіпелагу. Це були довірливі тварини, які
зовсім не боялись людей: коли Морські корови харчувалися, їх навіть можна було погладити по спині. Їли ці тварини водорості, головним чином, морську капусту. Часто трималися сім’ями (самка, самець і маля), об’єднувалися
в групи. Статевозрілими ставали, напевно, у віці понад 10 років. У приплоді
майже завжди було одне, рідко двоє малят. Морські корови намагалися допомагати пораненим тваринам свого виду.
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*Початок статті читайте у журналі „Колосок” № 2/2009.

На жаль, ці тварини були повністю винищені людьми заради поживного м’яса, сала та шкур, які використовували мисливські експедиції, що відправлялися з царської Росії на полювання до Аляски й Алеутських островів. Таким експедиціям, що вирушали з Європи, далеко було везти з собою
провіант на Камчатку, тому вони заготовляли його відразу на місці. Крім
того, місцеве населення часто полювало на цей вид тварин саме через їхню
доступність: навіть одна людина могла підійти чи підпливти і вбити морську
корову, взявши при цьому лише ту її частину, яку могла підняти. Решки туші
зігнивали або ставали кормом для птахів, ссавців, риб і ракоподібних. Саме
через це тисячі тварин, відкритих Стеллером у 1741 році, вже через 27 років
(у 1768 році) були повністю знищені, а біологічний вид зник з лиця Землі.
Сьогодні в музеях світу збереглося лише 27 повних скелетів цієї тварини
і приблизно тисяча кісток. У Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка також зберігається скелет Стеллерової
корови (фото на заставці). Такий подарунок у 1904 році отримав Бенедикт
Дибовський від жителів острова Беринга за свою доброту та безкоштовне лікування мешканців острова. Крім того, від них він отримав і своєрідне
звання „Білого Бога”. У 80-х роках ХІХ століття Б. Дибовський перебував на
Камчатці. Будучи природодослідником, він хотів знайти хоч якісь залишки
Морських корів, але через велику кількість роботи йому це на вдавалося.
У 90-х роках він уже працював у Львівському університеті, куди у 1904 році
на ювілей з нагоди 45-річчя його наукової діяльності мешканці острова відправили два величезних ящики, в яких були скелети п’яти морських корів
та понад 100 їхніх кісток. Сьогодні ці скелети прикрашають музеї України
(Львова, Києва та Харкова), і один експонується в Музеї Натуральної історії
у Відні. Ще один кістяк на початку ХХ століття був переданий до Варшави,
але, на жаль, з невідомих причин він зник.
За допомогою скелетів, які зберігаються в музеях, вченим вдалося змоделювати зовнішній вигляд цих тварин. Виявляється вони дуже нагадують
нині існуючих дюгонів і ламантинів...
Художник Р. Саварей (1628 р.)
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РОЗПОВІДІ ФЕЛІСІЇ

Ольга Євстігнєєва

Чи милувалися ви коли-небудь мальовничим заходом сонця, який розфарбовує небо у найнесподіваніші барви: від фіолетової і темно-синьої до
насичено червоної? Я бачила цю неймовірну красу, коли була на відпочинку
в Карпатах. От і зараз відчула натхнення, тому взяла акварель і почала малювати. Мені здавалося, що в цей момент у світі існую лише я, небо, гори...
– Гм... і що це ти малюєш? – слова Фелісії повернули мене до реальності.
Вона, як завжди невчасно, з’явилася зі своїми насмішками.
– Лише поглянь у вікно, а потім спробуй знову мене висміяти у своїй котячій манері. – відповіла я, знаючи, що навіть Фелісія не зможе протистояти
чарам природи.
– Ну до пейзажу за вікном я претензій не маю, а ось до твоєї творчості... –
Філя „вкусила” мене своєю критикою і скочила вже кішкою на столик із фарбами. Не гаючи часу, кицька вмочила лапки у фарби різних кольорів і побігла, лишаючи за собою сліди.
– Ах ти, капоснице! І чому у тебе лапки не вкриті жиром, як у водомірки?
Ти б тоді не змогла їх так легко змочити в розведеній акварельній фарбі!
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– По-твоєму сліди жиру відмивати від дивану легше, ніж акварельні плями? Але що я чую: ти знаєш про особливості лапок водомірок? Хочеш знати
більше? – переді мною знову стояла дівчинка з особливими вогниками в
очах. А здавалося, що Фелісія завжди з’являється невчасно.
– На лапах водомірки є безліч водонепроникних волосинок, вкритих наношаром1 жироподібної речовини.
Часом, сидячи на вікні, я так шкодую, що не
маю такого пристосування, як водомірки.
Так хочеться побігати по воді не взимку, коли
річка вкрита кригою, а зараз, коли вода в рідкому стані, щоб полякати рибу. А от жуку плавунцю немає кому заздрити – справжнісінький
всюдихід: він і літає, як пташка, і бігає, як я, і
плаває, як рибка. Його лапки подібні до весел і під водою виконують функцію плавців.
– І я б не відмовилася від таких диво-лапок.
– Дуже різні функції виконують кінцівки птахів. У декого вони пристосовані до плавання. Наприклад, у качок і гусей шкіра між пальцями на нижніх
кінцівках утворює перетинки, і лапи набувають форми ластів. Пінгвін використовує для плавання не лише задні кінцівки – ласти, а й передні – крила. Ними він також гребе, як плавцями. Королівські ж пінгвіни насиджують
яйця, тримаючи їх на власних лапах. Погодься, це також непогане застосування для лап. Кінцівки тварин різняться не лише формою, але й окремими пристосуваннями. Так, лапи хижих птахів озброєні гострими загнутими
кігтями. Уздрівши уночі якусь мишку, сова на величезній швидкості хапає
її своїми кігтями і не боїться, що лапи підведуть. Лінивці мають на лапах
довжелезні кігті, для того, щоб вилазити на
стовбури дерев. Чимось подібним користуються електрики, коли проводять ремонтні роботи на електричних стовпах. У багатьох ящірок і
жабок, приміром у наших райок,
на кінчиках пальців знаходяться
присоски, щоб буквально прилипати до листочків рослин.
Наношар має товщину 0,000000001 м.
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– Довге пір’я на цівці2 полярної птахи – білої курочки – дозволяє
їй не провалюватись у сніг. Ну зовсім як у вас, людей, лижі чи снігоступи. – з легкою заздрістю продовжила Фелісія.
– Чудове зимове взуття, ще й у ноги не холодно. – зауважила я.
– Чи знаєш ти, що спільного між балериною і слоном? – несподівано запитала Філя.
У відповідь вона дістала лише мій здивований вираз обличчя.
– А спільним є те, – посміхнулася, задоволена інтригою, Фелісія, – що
вони обоє користуються пуантами3 – спеціальним взуттям. Слон, щоправда, своє взуття ніколи не знімає.
– Слон – у рожевій пачці (діаметром з невеличкий літак), який танцює
балет Чайковського. Цирк, химера…
– Нічого химерного. Роль пуантів у слона виконують спеціальні подушечки. До речі, вони є також у верблюда між двома широкими пальцями. Подушечки – це дуже поширене пристосування у різних тварин. І я не виняток!
А от чотири коліна є лише у слона. У котів на передніх лапах – лікті, які згинаються назад, а в слона всі лапи згинаються вперед, як у котів задні.
Парно- і непарнокопитні тварини „взутті” у рогові чохли, тобто копита. Таке взуття самооновлюється – потроху наростає. Щоправда на твердому покритті
доріг людям доводиться зміцнювати копита
коней підковами.
– Як добре, що у людей немає копит.
Я лише вчора просила маму купити
мені нові босоніжки. А так довелося б носити старі копита, чи ще й
чого доброго, ходити до коваля.
Вистачить і стоматолога.
– А у кого найчутливіші лапки? – спонукаю Фелісію до розповіді.
– Щупальці у восьминога чутливіші за твій язик у 10 разів!
– Постривай, якщо вчені нарекли тварин восьминогами, а їхні кінцівки
називають руками, то чи можна взагалі їх вважати лапами?
– Все ж пораджу тобі називати їх щупальцями, тоді точно не помилишся.
– На які ще рекорди здатні лапи?
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2
Цівка – трубчаста кістка ноги птахів, розміщена між гомілкою (від коліна до стопи) і пальцями. Область цівки у переважної більшості птахів не
оперена, а вкрита роговими лусочками.
3
Пуанти – тверді носки балетних туфель. Вони захищають стопу танцівниці, додають їй стійкості.

– Рекордсменом з бігу залишається гепард, який
розвиває швидкість до 112 км/год. Для порівняння:
людина короткочасно може розігнатися лише до
35–40 км/год. Все завдяки кігтям гепарда, які ніколи не втягуються і забезпечують добре зчеплення з
землею. Але є й інші рекорди. Наприклад, блоха стрибає на відстань у 200 разів довшу за розмір її тіла.
– У кого ж найсильніші лапи?
– Майже у всіх копитних тварин кінцівки – дуже сильні.
Жираф ударом передніх копит може навіть лева вбити. А от кенгуру захищається задніми лапами. Оскільки він пересувається стрибками, то вони
у нього дуже сильні – може навіть людину понівечити. Середня швидкість
австралійського стрибуна – 50 км/год. І ще один цікавий факт: антилопи під
час стрибка зводять копита до купи. В цьому вони чимось схожі на кенгуру.
– На одних лапах яйця висиджують, за допомогою інших літають... А у
кого найунікальніша кінцівка?
– Я мушу визнати, що найунікальнішою кінцівкою володіють люди. Ті маніпуляції, які виконує ваша рука, не під силу ніякій лапі. Чого лише варта
гра на музичних інструментах, декоративно-прикладне мистецтво чи просто техніка письма?
І тут чи не вперше відчула гордість за те, що я – людина.
– Але не зазнавайся так. – осмикнула мене Філя. – Будова кінцівок мавп
є дуже схожою до будови людської руки. Деякі шимпанзе навіть змогли показати окремі жести з мови глухонімих людей.
– Але до гри на фортепіано їм ще далеко. – зауважила я.
– Знаєш, мені все одно щось не подобається у твоєму малюнку. – пильно
розглядала мій „шедевр” на мольберті Філя.
За вікном уже давно зайшло Сонце, і з’явився Місяць.
– Шкода, тепер я не зможу домалювати його до кінця. –
спохмурніла я.
– Нічого страшного, я тобі допоможу. –
мовила Фелісія з лукавим виразом обличчя і пустила
пензликом у склянці з
водою синю павутину акварелі.

35

КАРТИ І МАНДРІВКИ

„Це неможливо” – сказав Розум.
„Це безглуздо” – зауважив Досвід.
„Це марно” – відрізала Логіка.
„Спробуй” – прошепотіла Мрія.

Три довгих і напружених роки тривала перша російська навколосвітня

подорож кораблів „Нева” і „Надєжда” під керівництвом українця Юрія Лисянського і німця Івана Крузенштерна. Неодноразово кораблі губили один
одного серед океану. Восени 1805 року „Нева” покинула береги Північної
Америки і взяла курс на Азію. Свідомо капітан Лисянський вибирав таку
дорогу, якою не плавав ще жоден мореплавець. Він надіявся в неосяжних
просторах Тихого океану віднайти невідому землю. Всій команді було віддано наказ пильно слідкувати за горизонтом.
Пройшло вже півтора місяці як „Нева” покинула Ситкинську затоку, однак пейзаж неба і хвиль не змінювався день за днем, тиждень за тижнем.
Команда вже пройшла тропік Рака. Стояла немилосердна спека, а як тільки
сонце закочувалося за горизонт, насувалася непроглядна темінь тропічної
ночі.
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15 жовтня 1805 року о десятій
годині вечора корабель відчув
сильний поштовх. „Нева” зупинилася і почала повільно нахилятися вбік. Лисянський одразу
здогадався – мілина! Вся команда була викликана нагору, щоб
негайно спустити вітрила, бо вітер міг перевернути корабель.
„Нева” злегка випрямилась, але
залишилася нерухомою – вона
Вигляд острова Лисянського з повітря
міцно засіла на мілині.
Попереду, за темною пеленою ночі, чувся глухий зловісний шум. Як досвідчений моряк, Лисянський одразу здогадався – це шипіли і гуркотіли
хвилі, набігаючи на берег.
За наказом Лисянського всі важкі предмети, попередньо причеплені до
поплавків, скинули за борт у воду. Та й це не допомогло – „Нева” не рухалася. Становище було вкрай небезпечним: при різкому пориві вітру корабель
міг перевернутися. Тоді на воду спустили всі гребні судна, прив’язали їх до
корми „Нева” і, веслуючи зі всіх сил, намагалися стягнути її з мілини. Так пройшла ніч.
Тільки зі сходом сонця визволений корабель знову загойдався на хвилях. І тоді на відстані милі1 моряки побачили низький плоский берег, не позначений на жодній карті.
Однак ніхто не встиг роздивитися нововідкриту землю – налетів шквал і знову кинув „Неву”
на мілину. Втомлені нічною роботою, матроси знову сіли за
весла. Однак цього разу їм було
набагато важче – тропічне сонце
палило нещадно. І тільки надвечір корабель звільнили з полону
прибережних пісків, а на безпечну відстань від страшної мілини
його вдалося відтягнути лише
на світанку. Весь наступний день
Острів Лисянського на старовинній карті
моряки виловлювали скинуті у
1 миля = 1,609344 км.
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воду предмети. Лише 18 жовтня Лисянський зміг зайнятися дослідженням невідомого острова.
Пристати до острова на човні теж виявилося нелегко: вздовж берега нуртували буруни2. Висока і неймовірно густа
трава – найперше, з чим зустрілась група
першовідкривачів на чолі з Лисянським.
Жодного дерева чи кущика не було видно на цьому плоскому острові довжиною близько двох кілометрів. Однак він
виявився надзвичайно густо заселеним.
На берегах його лежали товсті тюлені,
які не звертали на моряків жодної уваги.
Прибережна смуга кишіла гігантськими
морськими черепахами і косяками тропічних риб. Над островом і в траві була
безмежна кількість птахів. Ходити по
траві виявилося дуже важко, оскільки на
кожному кроці були пташині гнізда, люди
наступали на них і давили пташенят, ко-

радості – моряки не знайшли жодного джерела.
Капітан корабля запропонував назвати острів на честь корабля – Невським. Однак офіцери і матроси вирішили по-іншому: „Юрію Федоровичу,
на знак поваги до ваших заслуг, на
знак любові і вдячності вам, нашому
начальнику і другу, команда просить
назвати острів вашим іменем”. І Лисянського оточила команда, радісно
повторюючи: „Острів Лисянського!”
Потім він скаже про своїх підлеглих:
„Вони нагородили мене найвищою
нагородою, про яку я міг мріяти”.
Острів і коралова мілина, названа
Невською, були нанесені на карту.
Ввіткнувши в землю шест, моряки закопали на острові пляшку з листом
про дату його відкриття та іменем
командира „Неви”.

Кораловий сад на Невській мілині
займає 979 км² і налічує 24 види
коралів

трі пищали у них під ногами.
Птахи, як і тюлені, теж не реагували на моряків. Вони ніколи не бачили людей, тому
без остраху сідали їм на плечі і голови. Ніщо не заважало
ловити їх голими руками.
Безжалісно палило сонце, від якого ніде було сховатися, незважаючи на це,
Лисянський вирішив обійти
острів навколо, щоб нанести на карту обриси його берегів, а заодно пошукати і прісну воду. Однак довга й одноманітна прогулянка не принесла
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Буруни – високі хвилі, що піняться над мілиною чи рифом.

2

Так син українського священника з Ніжина відкрив невідомий раніше острів на гавайській території. У 2006 році
острів Лисянського було оголошено національним пташиним
заповідником США.
Юний друже, над сріблястими просторами твого життя
тільки сходить сонце. Черпай у
нього сили і здійснюй свої мрії.
Вони збуваються, тільки цього
треба дуже захотіти.
Мешканці острова Лисянського
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Придумай фразу з 4–5 слів. Наприклад: „Твій улюблений журнал „Колосок”. Додай 2–3 зайві букви, наприклад „я” та „м”. Ці букви у анаграмі ускладнюють дешифрування. А тепер зроби мікс з усіх букв і отримай абракадабру
на зразок: Уосоновбалйжялюійтеимнкурлкл.
Анаграма готова. Можна перемішувати букви, використовуючи при
цьому певне правило. Наприклад, пронумерувати всі букви, а потім вибрати спочатку ті, які діляться на 3, далі – ті, що діляться на 2, на 5, на 7 і
т. д. Ти – шифрувальник, а тому „закон перемішування” – справа лише твоєї
фантазії. Як бачиш, скласти анаграму дуже просто. А от розшифрувати її –
таке ж складне завдання, як зібрати картину з пузлів, не уявляючи, як вона
виглядає. Переконайся у цьому, запропонувавши власну анаграму сусіду за
партою. Якщо він скаже, що це – несерйозне заняття, то розкажи йому, що
такі забави захоплювали колись дуже знаменитих учених…

ПРАВДА Й ВИГАДКИ ПРО НЕБО

Дарія Біда

У Давній Греції найвіддаленішою від Сонця планетою вважали Сатурн.

Однак тоді навіть не здогадувалися, що ця планета має дивовижну прикрасу – велетенське кільце, яке складається з тисяч і тисяч невеликих частинок
каміння, льоду і пилу, котрі обертаються навколо планети. І нічого дивного,
адже помітити кільце Сатурна неозброєним оком неможливо. Галілео Галілей уперше розглянув Сатурн за допомогою зорової труби. Побачити кільце йому не вдалося, бо труба була недосконалою. Проте по обидва боки від
планети Галілей зафіксував нечіткі плями, які прийняв за супутники.
У ті часи вчені не поспішали оголошувати
про відкриття, у якому не були певні. Щоб
зберегти за собою першість, вони зашифровували зміст відкриття у вигляді короткої
анаграми1 і оприлюднювали її. Якщо ж згодом учений переконувався, що його гіпотеза підтверджується, він оголошував про відкриття і розшифровував анаграму.

У 1610 році Галілей опублікував таку анаграму:
Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras.
Розгадати, що зашифровано у цій анаграмі, здається неможливим, адже
кількість імовірних комбінацій із цих букв визначається 35-значним числом! Неймовірно, але знайшовся сміливець, який спробував віднайти ключ
до анаграми Галілея – німецький астроном Йоганн Кеплер. Йому страшенно хотілося довідатись, про нове відкриття Галілея. Викинувши дві букви
із вказаного ряду, він склав фразу „Salve, umbistineum geminatum Martia
proles”, яка з латини перекладається „Привіт вам, близнюки, Марса творіння”. Кеплер вирішив, що Галілей відкрив два супутники Марса. На думку Кеплера, у Всесвіті править гармонія чисел. У Землі – один супутник, а у Юпітера2 їх чотири, отже, за законами геометричної прогресії3 у планети, що
знаходиться між Землею і Юпітером, має бути два супутники.
Два маленькі супутники Марса, в існування яких так вірив Йоганн Кеплер, будуть відкриті лише
у серпні 1877 року. Про історію їх
відкриття, неймовірні пророцтва,
а також загадки дивовижної планети Сатурн – у наступному числі
журналу.
На той час було відомо лише 4 супутники Юпітера.
Кожен наступний член геометричної прогресії можна вирахувати,
помноживши попередній на сталий коефіцієнт.
2
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Анаграма – слово, утворене переставлянням літер іншого слова (наприклад: літо – тіло, оліт).
1

3
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

НАЙСКЛАДНІШІ ЗАПИТАННЯ ЗМАГАНЬ

5–7 травня у рамках книжкового ярмарку „Форум видавців – дітям” відбулися

відкриті змагання на кубок Всеукраїнського науково-популярного природничого
журналу для дітей „Колосок” серед учнів 5-6 класів закладів освіти м. Львова.
Усі учасники дістали у подарунок журнали, крім того, команди-фіналісти отримали солодкі призи.
За гравців уболівали батьки, вчителі та друзі. До речі, у фіналі разом з командами дітей змагалася команда батьків „Предки”, яка показала чудові знання з природничих предметів.
За результатами змагань третє місце посіла команда СЗШ № 50 „Едельвейс”,
друге – команда ССЗШ № 93 „Допитливі зернятка”, переможцями ігор стала команда СЗШ № 23 „Невгамовні науковці”. До того ж, гравці останньої команди були
визнані найкращими читачами журналу „Колосок”. Переможці змагань отримали
путівки у літню школу „Колосок”.
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1. Як називається метод, використовуючи
який у світі щороку „видають паспорт” мільйонам птахів?
2. У легендах різних народів це сузір’я називають „колісницею”, „ковшем”, „сімома биками”. А як його називають українці?
3. У давнину моряки часто користувалися
пляшковою поштою. Яким чином переносилися пляшки?
4. Назвіть рослину, родича і земляка картоплі та томата, якою протягом століть добровільно отруюються деякі люди, хоча Міністерство охорони здоров’я попереджає…
5. На пам’ятнику видатному польському
астрономові написано: „Той, хто зупинив Сонце і зрушив Землю”. Хто цей учений?
6. У казці Корнія Чуковського „Украдене сонце” злий крокодил проковтнув Сонце, і
Землю оповила темрява. Роль якого небесного
явища зіграв крокодил?
7. Дістань монетку! За допомогою
склянки і сірників дістань монетку з води, не
намочивши пальці. Переливати воду з блюдечка у склянку не можна.
8. Давні китайці називали його „люблячим
каменем”, у французькій мові його назва теж
означає „люблячий”. Назвіть що це і хоча б один
предмет, який воно полюбляє.
9. Вони – неначе деталі конструктора, з
яких можна скласти все, що заманеться. На вістрі голки їх може міститися понад 15 мільйонів. Про що йдеться?
10. Чорний ящик. Аборигени Африки, Австралії та Океанії, не вагаючись, віддавали колонізаторам за цей маленький предмет все, що
у них було, і вважали його безцінним надбанням. Що знаходиться у чорному ящику?
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Ірина Савчук

ВІТАЛЬНА ЛИСТІВКА

Послідовність виготовлення листівки

Мал. 2
Мал. 1

Папір здавна використовували для виготовлення книг та зошитів, географічних мап та шпалер, для малювання і навіть для деяких видів мистецтва: в
Україні – це стародавня витинанка, а в Японії – орігамі. Останнім часом народився
та розвивається новий спосіб використання паперу в мистецтві – паперова шлярочка (те саме, що оборка). Отже, давайте й ми спробуємо створити свої паперові
шлярочки та скласти з них чарівне мереживо.
З паперових шлярочок виготовляють прості елементи: спіральки, крапельки,
трикутнички, стрілочки, пелюсточки та закрутки, які потім об’єднують у цілісні
плоскі або об’ємні композиції, схожі на мереживо. За допомогою цих різнокольорових елементів можна створити квіти, казкових метеликів, комах, янголів та
безліч інших неймовірних виробів. Такою технікою можна прикрашати
листівки, картини, святковий інтер’єр до Різдва, Великодня тощо.

Мал. 3
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Матеріали та інструменти: цупкий різнокольоровий двобічний
папір формату А4; чернетка; простий олівець; канцелярський ніж; металева лінійка; старий непотрібний зошит; клей ПВА; пінцет; двобічний скотч.

Мал. 4

1. На чернетці простим олівцем зробіть ескіз майбутньої роботи в натуральну величину. Нехай це буде вітальна листівка для
журналу „Колосок” (мал. 1).
2. Канцелярським ножем під лінійку наріжте смужечки (шириною 4–5 мм) з цупкого паперу різних кольорів, підкладаючи під кольоровий папір старий непотрібний зошит, щоб не порізати стіл.
3. Із різнокольорових смужечок скрутіть деталі-заготовки у вигляді щільних спіралей (мал. 5) з приклеєним кінчиком, або вільних спіралей (мал. 9): перш ніж приклеїти кінець спіралі, дайте їй
трохи розкрутитися. Для зручності можна накручувати смужки на
циганську голку.
4. Вільні спіралі, стискаючи пальцями, переформуйте у потрібні елементи: стрілочки (мал. 6), пташині лапки (мал. 7), ромби
(мал. 8), краплі (мал. 10), різноманітні закрутки (мал. 3, 4) та інші
форми.
5. Усі елементи розкладіть відповідно до ескізу.
6. Зігніть удвічі аркуш цупкого паперу формату А4 для основи листівки. За бажанням на основу можна наклеїти двобічним
скотчем (клей не рекомендовано, бо він буде деформувати листівку) шматочки паперу іншого кольору різних геометричних
форм (мал. 1).
7. Далі пінцетом візьміть кожен елемент окремо, змастіть клеєм
ПВА та наклейте на основу для листівки, умовно повторюючи малюнок ескізу. На самій листівці ескіз малювати не варто, бо його не можливо буде приховати
під елементами. Малюнки для
листівок можна підбирати
різноманітні (мал. 2, 11).
Також із паперової шлярочки можна зробити птахів. Тулуб птаха, за стародавньою українською традицією,
можна зробити з писанки,
крила та хвіст – з тонкого паперу витинанням, а голівки з
дзьобиками виліпили з воску
(мал. на звороті обкладинки). Такими птахами можна прикрасити
будь-який інтер’єр, або подарувати їх близьким та рідним на щастя.

Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7

Мал. 8

Мал. 9

Мал. 10

45

Пропонуємо п’ять завдань з квадратами 8 х 8 та цифрами від 1 до 9.

ДЛЯ ВАС, РОЗУМНИКИ

Тетяна Збожинська, Ігор Кривошея
члени Адміністративної ради
Міжнародного комітету
математичних ігор

Хочемо

Наприклад:
6 5 6 6
познайомити вас із
3
2
задачами, які придумав француз
8 5 3
Дідьє Фараджі.
Це забава з цифрами, які треба
вписати в клітинки квадрата. Чимось нагадує судоку, але відрізняДля кращого розуміння завється від неї багатьма умовами.
дання
наведемо приклад та його
Отже, маємо квадрат, який складається з чотирьох менших ква- розв’язок для квадрату 4 х 4 з цифдратів, у їх клітинки вписані деякі рами у квадратах від 1 до 5.
Умова
цифри. Завдання полягає в тому,
що потрібно заповнити всі порож6 5 6 6
ні клітинки цифрами. При цьому
3
9
повинні виконуватися такі умови:
8 5
3
1. У кожному рядку чи стовпчику мають бути записані цифри
9
5
(по одній у кожній клітинці): від 1
3
9
до 5 – в маленькому квадраті та від
6 6 8 6
1 до 9 – в прикладах для самостійРозв’язок
ного розв’язування. При чому кожна – не більше одного разу. Одна з
6 5 6 6
цифр використана не буде.
3 1 2 4 5 9
2. Числа, записані по периметру
8 5 3 2 1 3
великого квадрата, вказують на
9 4 5 3 2 5
суму цифр у відповідному стовпчику чи рядку маленького квадрата.
3 2 1 5 4 9

6 6 8 6
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Добрий день журнал „Колосок”.
Я – Бондар Діма, учень другого класу 254 школи м. Києва. На вихідні ми з татом приїхали до бабусі Віри і дідуся Дмитра в село Озірщина Бородянського району, що на Київщині. Гуляючи берегом річки Вабля (притока Здвижа), ми знайшли великий гриб білого кольору. Привезли
його до бабусі. Гриб зважили. 11 кг! Мама
нас сфотографувала.
Хочу дізнатися про гриб більше. Чи їстівний він? Пишу до „Колоска”, тому що
вірю: журнал знає все.
Бабуся мені виписала журнал. Я буду брати участь у конкурсі „Колосок-2009”.
Вітаю „Колосок” з перемогою на конкурсі
кращих видань для дітей та юнацтва!
Щиро дякую.

Доброго дня, мій улюблений дружок, такий як і я маленький „Колосок”!
Пише тобі учениця 3 класу Михайлівської ЗОШ Романович Олександра.
Отримала черговий номер журналу – я у захваті. Скільки всього цікавого! А яке
враження у мене від ілюстрацій! Особливо сподобалося фото „Бджола”.
Навесні я брала участь в операції „Первоцвіти”, і мені став у пригоді матеріал про підсніжники. Я презентувала його перед своїми однокласниками на занятті курсу за вибором „Екологія”. На території нашого села теж ростуть ці
квіти, але наші жителі не виривають їх і не продають.
„Колосочку”, я дуже вдячна тобі за статтю про комах. Вона мені допоможе при підготовці до акції „Джміль і бджілка”. Такої цікавої інформації я не могла
знайти в жодному дитячому журналі. Дякую.
А свої почуття я вклала у вірш. Сподіюся, він тобі сподобається.
Красивий, популярний він,
Один досліджувати нас навчає.
Передплати його і вмить,
Тебе він зразу привітає;
І стиглі зерна добрих знань
Дасть улюблений журнал.
То ж послухай моє слово,
Його виписуй терміново!
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