ПОДОРОЖУЄМО ЄВРОПОЮ

НАТАЛІЯ МАМЗЕНКО

Істинна назва
Нідерланди часто називають Голландією, що офіційно неправильно. Південна і Північна Голландія – це лише 2 з 12 провінцій,
що входять до складу королівства. До утворення Королівства Нідерландів вони були дуже розвиненими і відомими, тому багатьма
мовами Голландією часто називали всю країну. Самі ж нідерландці
не люблять, коли їхню державу називають Голландією, вважаючи за
краще іменувати її Нідерландами.

У суперництві з морем

НИЗИННІ ЗЕМЛІ
ЄВРОПИ – НІДЕРЛАНДИ
Вона тюльпанова, сирна, вітрякова, помаранчева, велосипедна, низинна, мистецька, рибна й толерантна. Хто вона, ця
загадкова пані? Звісно ж, це країна Нідерланди!
У Західній Європі, на березі Північного моря розташована
невеличка держава Нідерланди. У країні панує конституційна
монархія, тож Нідерланди – це королівство. Воно складається
із західноєвропейської території та Антильських островів Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен, які розташовані у Карибському морі та
мають особливий статус. Головою держави є король ВіллемОлександр Клаус Георг Фердинанд.
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Держава займає площу всього 41 543 км². Девізом країни є вислів „Ik zal handhaven”, що в перекладі з нідерландської мови означає „Я вистою”. Вистоювати нідерландцям доводиться у суперництві з морем. Унікальність Нідерландів полягає в тому, що досить
велику частину території країни було отримано шляхом осушення. Приблизно 50 % території, на якій проживає 60 % населення,
лежить нижче рівня моря, а ще третина має висоту всього до 1 м.
Сама назва країни в перекладі означає „низинні землі”, що пояснюється розташуванням країни в пласких низовинах дельт річок.

Кольорове королівство
Помаранчевий – національний колір Нідерландів. Цікаво, що
навіть прізвище королівської династії Oranje (Оранська) дослівно
перекладається як „помаранчева”. Помаранчевий – це колір майок
футбольних уболівальників, а також колір життєрадісності і веселощів, що дуже символічно для цієї країни. Тому в Нідерландах на
кожному кроці продають футболки і капелюхи соковитого апельсинового відтінку.
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Синьо-білий – ще один традиційний колір, який можна
побачити на красивій порцеляні з Делфта. Це всесвітньо відомі нідерландські кахлі, посуд і навіть новорічні іграшки у формі чашок і блюдечок.
Жовтий. Неодмінним символом Нідерландів є сир. Саме у цій
країні винайшли сироваріння. Усім нам відомий Голландський сир,
проте сира з такою назвою ти тут не знайдеш. Тутешні сири – не гірші, а може, навіть кращі за французькі. Як сувенір можна привезти
цілу сирну головку з портретом Рембрандта.
Срібний – колір рибної луски. Традиційна нідерландська кухня
рясніє рибними стравами, зокрема свіжим оселедцем, обробленим і очищеним особливим способом. Солоний оселедець – одна
з найулюбленіших страв нідерландців, її навіть продають у спеціальних кіосках. Отож, якщо у тебе є непереборна любов до цієї
страви, можливо, у твоїх жилах тече нідерландська кров .
Діамантовий. Містом діамантів вважається Амстердам. Тут багато алмазних фабрик, а відразу біля них – магазинчики з різноманітними коштовностями. Відвідай алмазну фабрику, і ти дізнаєшся,
як гранування алмазів перетворює їх на діаманти.

Квітковий рай
Найбільше Нідерланди відомі своїми тюльпанами. Вони є національною гордістю країни і приносять великий прибуток. Проте
тюльпани ніколи не росли на території Нідерландів. Перші цибулини тюльпанів завезли з Туреччини в 1599 році. З тих пір в країні
почалася тюльпанова лихоманка. Неосяжні килими з живих квітів
рясніють яскравими барвами – від цього захоплює дух.
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Національний парк Кекенхоф – це поля тюльпанів та основа
квіткової промисловості Нідерландів. Кекенхоф вважається найбільшим квітучим садом у світі. Щороку тут висаджують приблизно сім мільйонів цибулин. У цьому парку ти зможеш помилуватися
гіацинтами мускарі, тюльпанами, підсніжниками, нарцисами, крокусами і багатьма іншими видами райдужних рослин. Нідерланди –
світовий лідер з експорту декоративних рослин, що постачає на
світовий ринок до 75 % усіх кімнатних рослин, коріння і насіння.

„Північна Венеція”
Амстердам – головне місто країни, офіційна столиця Нідерландів. Саме тут монарх приносить присягу на вірність Конституції,
проте парламент, уряд країни та посольства розташовані в Гаазі.
В Амстердамі 160 каналів, через які перекинуто понад 1 200 мостів.
Чотири основні канали півмісяцем оточують історичний центр міста і надають йому схожості з Венецією. Тому Амстердам часто так
і називають – „Північна Венеція”. Це місто – центр культурного життя, тут відкрито чимало картинних галерей і різних виставок. Сюди
з’їжджаються поціновувачі мистецтва з усього світу, щоб помилуватися безцінними шедеврами живопису. Рейксмузей – найбільший музей мистецтва у Нідерландах, заснований у Гаазі 1800 року
і перевезений до Амстердама у 1808 році. В Амстердамі також розташований всесвітньовідомий музей воскових фігур мадам Тюссо
і амстердамський футшток, який є нульовою точкою відліку рівня
моря в усьому світі.
Музей мадам Тюссо
Рейксмузей
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Велосипедоманія
Нідерландці обожнюють велосипед. Вони дуже поважають
цей транспорт за його мобільність та екологічність. Неймовірно,
але на одного мешканця припадає в середньому два велосипеди.
У роки Другої світової війни Нідерланди були окуповані військами
гітлерівської Німеччини. Окупанти реквізували у місцевих жителів
велосипеди, щоб обмежити свободу переміщень. Нідерландці про
це не забули, тому навіть зараз під час футбольних матчів Нідерланди–Німеччина можна почути кричалку: „IK wil mijn FIETS terug!” –
„Поверніть мій велосипед!”

Брати наші менші
Населення Нідерландів надзвичайно доброзичливе та відповідальне. Вони дбайливо ставляться до тварин і дуже їх люблять.
Усі домашні тварини в Нідерландах носять спеціальні електронні
маячки: якщо вони загубляться, їх легко буде знайти.
За собак платять податки, будують для них готелі і навіть садочки. Податок стягується також для утримування так званих собачих
вбиралень, які встановлюються у громадських місцях. А на вулицях
тут не зустрінеш безпритульних тварин. Нідерландці ставляться до

собак, як до маленьких дітей, тому тут є послуга –
„пожити з вашим вихованцем”, тобто власник може
віддати собаку в іншу сім’ю на період відрядження
чи просто довготривалої відсутності.

Країну створюють
люди
Нідерландці дуже ліберальні. Тут права і свободи людей вважаються найвищою цінністю, кожен
має право обирати уряд, релігію і любов. Нідерланди – стабільна, процвітаюча, грамотна і економічно
розвинена держава. Тут не побачиш сміття на тротуарах, у каналах або на газонах. Тут вулиці миють
шампунем!
У нідерландців заведено вітатися з усіма, хто
перебуває в приміщенні. Ці люди дивують щирістю, чесністю і терпимістю. За Індексом людського
розвитку (ІЛР) Нідерланди посідають сьоме місце
у світі. Вони спокійно ставляться до диких кроликів в парках, які іноді перегризають електропроводи. Намагаються зберігати гнізда птахів, навіть
якщо їх звили в човні. Дуже люблять тварин і цінують природу.
А як ти дбаєш про майбутнє своєї країни?

Перевір, чи знаєш ти Нідерланди

Мамзенко Наталія Олександрівна,
учитель географії та біології
Центральноукраїнського ВПУ ім. Миколи
Федоровського,
фіналіст IІІ Всеукраїнського Інтернет-конк
урсу
„УЧИТЕЛЬ РОКУ–2018” за версією
науково-популярного природничого
журналу „КОЛОСОК” у номінації „БІОЛОГІ
Я” і „ГЕОГРАФІЯ”
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