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ТРИ ЦАРСТВА ПРИРОДИ 

Часто люди 1вжи:вають у розмо.ві слово пр и р од а. 

Не раз вживатимемо ми його й у цій книз.і й у житті. 

Але мал:о· в~жити ·Сло,во, треба завжди знати, що .воно 

означає; без цього не може бути ні розумної розмови, 

ні розуміння, про що м.ова МОІв:ить,ся. Отж.е й варто 

помір!Ку.вати над тим, що таке при .р од а. 

Прир·ода. - це нее те, що оточує нас з~відсюди, 

~рі.м того, що стіворено людсь:кими руками. 3емля, 

ІВО·да, п-овітря, каміння, м1еталі, ростини, тварини, лю

дина, - нс·е це створіння природи; але будинки, 

машини, знаряддя - до природи не належать, бо, це

твори людсь.кого розуму й рук. 

Всі знаємо, що людиІН·а не може СТІВОрити з нічого 

н; машин, н.і домі:в, ні знаряддя, бо для того треба взяти 

ті чи інші матеріяли з багатств природи й обробити їх. 

Людина .виливає залізо з руди й виковує з нього сокиру, 

але ·створити руду ІІе може; людина рубає ліс і будує 

з нього ха;ту, ал.е створити дерева 1не може. І так 

у нсьому. Отж;е й ІВиходить, що в усьому за.тежимо від 

природи: вона кругом, в.она в нас с.амих; :відірватись від 

неї ми не можемо. А коли так, то одним із наших найго

ловніших завдань повинно бути вивчення природи. 

Але нка сила -·силе.нна цих творів природи! Як 

трудно збагнути їх JІюдським ро'Зумом! ... Щоб легш·е 

було .вwвчити твори природи, їх поділено на чотири 

ні'дділи: відділ людей, відділ ·11варин, відділ росrин 
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відділ каміння. До відділу каміння належить усе 

неожи.вл;ен'е, нпр.: повітря, rвода, каміння, металі. 

Каміння н:пр. не росте, не годується, не розмножується 

і не нмирає. Склад ·кожното з них одна:ковий, - ІВОНІИ 

не мають різних окремих частин: по,вітря нсюди од:на

ко.ве й ІВОда скрізь однакова речовина. 

Що ж до ростин, тІВарин і людей, які звуться орга

нічними істотами, то вони зовсім не такі. Вони го

дують·ся, ростуть, :мнюжаться і вмирають. Склад коик:ної 

З НИХ ЗОВ·СЇМ 'Не ОідНаКОіВИЙ, НаВІПаІКИ - 1КОЖНа СІКЛада

ЄТЬСЯ з найрізноманітніших частин. Візьмім, ІJJ.Лр., 

де,рено: ІВ нього ;в зеМ:лі .корінь, над землею ·стовбур, 

із ст01в6ура виходять .сучки й ІВіття; віття однrНІене 

листям; в пенний час на віттю зявляється цвіт, потім 

плоди, в яких м.kтить"Ся .ІН'асіння. У т,варин 1ir людей ·склад 

тіла ще більш різно,м.анітний. 

З усього ми бачимо, що людина, т.нарина й ростини 

складають.ся з окремих частин:, та щ•е так, що кожна 

части:на. при·стосоІВаІна до якогось діла. Корінь тягне 

воду із землі; стовбур перепроваджує її до листя; листя 

переробJІІяє її, :виробляє ·СіІК, який годує 1ІЮе дерево; 

цвіт творить насіння, а з насіння виростають дерева. 

Або ІВізьм.ім· люд:ськ,е тіло: очі на те, щоб бачити, вуха 

- дJUя слухання, руки- для роботи, ноги.-- щоб пере

носити тіло; леге:нями людина дихає, шлунок пере

травлю€ їжу; ·серце, звужуючись і поширюючи,сь, роз

ганяє кров по всьому т.ілі. Отже всі оці різні частини, 

з яких складаються тварини, ро.стиІни й люди, звуть·ся 

органами (по-нІашому це сл·о:но означає - знаряддя); 

цебто, і корінь, і листя, і .ювіти- .нее те ор·гани ростини; 

очі, ІВуха, шлунок, ·оерце - soe те органи тварини. 
Тепер rкожному зро·зу,міло, чому JЕЮдина, т:вари:ни 

й ростНІни називаються органічними твіОрами ІПри:роди, 

а повітря, вода, каміння й металі - неорганічними: 

в одних є органи, а .в других їх нема. 
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3 ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ КОЖНА РІЧ У ПРИРОДІ 

Змалку звикли ми бачити 'Кругом ·себе найрізніш,і 

речі, та ·не думали здебільша, з чого вони акла,даються, 

а це дуже ці;кане. 

Віз·ьмім., нпр., кусник цукру, стовчім його в ступці, 

то замість цукру д:іст.а~немо дрібний цукровий порошок. 

Розг лянунши його пил:ьні:ш, ми бачимо, що 1в.ін ,склада

ється З дрібНІЮС·еІНІЬКИХ ·Ку,С'Н:ИЧ

КЇВ ЦJ'ІКРУ· Це частинки того 

кусника, що ми стовкли. Так 

само й усяку іншу річ можна 

стонкти на дрібненьІКі частин

ки. Виходить, що !КОЖ\На річ у 

природі с.кл:адаєть,ся з части

нок. Проте хоч і дуже дрібні 

ті частинки цукру, з яких 

складається цукровий поро

шок, але їх можна побачити, 

і ми можемо уявити собі, що 

КОЛИ б усі Ці ЧаСТИІНКИ зібра

ТИ Й СПОЛУЧИТИ ОДНу З ОДНОЮ, 

то з них з:нову .с;кладеться ку-

сник цукру. А от, коли такий 

самий кусник цукру вкинути 

у ШІКЛЯНКУ З ВОДОЮ, ТО він 

Фарба в воді. 

ШВИДКО ПОДіJ11ИТ·ЬСЯ у ВОДІЇ· На Та1Кі дрібні Ча·СТИНІКИ, ЯКИХ 

уже голим, око~·r не побачиш. Але й тоді ми таки зна

ємо, ЩО Ті ЧЗІСТИН1КИ цукру :Ніде біЛ'ЬШ, ЯК у ВОді, і ЩО 

їх можна знову виЛІучит:и з води: треба тільки івису

шит:и ;всю воду зі склянки, і частинки цукру лишаться 

на дні. Коли ж ми покладемо у воду малеІНІький кусник 

фарби, то .незабаром побачимо, що ;вона розпуститься 

в :воді й за:юрасить усю воду. Це значить, що ма

л:енька ІКрихіrrка фарби поділилася на безліч дрібне-
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сень.ких частинок, які й з.аІКрасили во•ду. Ці частиНІки 

такі малі, що котної окремо не побачиш. 

Так само, коли .розл•ити т.ріш·ечки нафти, або тер

лентини .в кімнаті, то пах від ·~их буде чути ІВ усіх 

кутках: це значить, що безліч найдрібНІіших невидних 

частинок відокремлюється від розлитого й попадає че

рез повітрrя .в ІН'аш ніс. 

Ці п•риклади зясоtВуют.ь, що ІВсяку річ мо.жна поді

лити :на дужrе дрібні, .не:видні частинки. А коли ці 

частинки зібрати зно.ву докупи, то .по,нстануть ті самі 

видні речі, від яких вони .відо:кре.млюrвались: нпр., 

цу,кор, нафта, тrерпентина. 

Ча-сти:НІКИ, з яких rСКладаються речі-, спол,учено 

в різ:них річах неоднаІково. В твердих тілах, .нпр., 

в J{аміннях, металІях, дер·еві ~вони зчіплені міцно, і тому 

ро·зірвати їх, відокремити одну В1і1д одJної, до·сить ваЖJко. 

В рідких тілах (плин) ·цей зв:язок частинсІК .не такий 

міцний, як у -nв·ердих. Част·инки рідкого тіла л·егко 

можна мірвати одну від одної, а через 1'1е ;в.сяке рідJКе 

тіло не має :вл.а.сної форми, а тіль!ки форму того, де 

мkтить-ся. 

В газах звязсж частинок щ·е ~менШІий, ніж у рідких 

ті.пах, і тому ці тiJra можна вдержаrти тільки в посуд.ині, 

закритій з усіх боків, бо і:на:]{Іше нсі частинки розле

тя Тh·СЯ .в рі ЗНЇ СТ Ор ОН'И. 

ПОВІТРЯ 

ДJDя .нсього, що жине на з-емлі, - чи то людина, 

чи тварина або ростина, - потрібно повітря. Коли б 

воно десь знеч·евя поділося, то .все живе в ту ж мить 

3аrину.по б на З·емлі. Та, на щастя, повітря в природі 

дуже бага,то. Воно є -скрізь: і в хатах і на .вулицях і на 

ГОрах і rв ДОЛИНах; ЙОТО ПОІВІНО В НаЙМеНШИХ ЩіЛ'ИНІаХ, 

у J<ОЖНЇЙ рrечі, ВОІНО Є Й у зrем:лі Й у ВОДі. 
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Один великий уqений Лявуавьє - п·ерrший дізнав-ся. 

про те, що таке повітря. Він винайшов, що поІВітря 

складається з «·іліЬкох зо:вrсім різних газів, а гол01вним 

·чином - з азоІТу й кианю. Азот - лаз, ки·сень - так 

само. Скрізь наJВіколо частини азоту з:мішаНІі з части

нами кисню. Tal{a міш•анина ц·е те, що ми зв.емо чистим 

пов,і•трям. Aзorry в повітрі майже вчетверо більш, ніж 

кисню. 

Обидва ці г~зи безбарвні, через те ми їх не бачимо. 

Обидва вони не мають нuякого паху і ніякоРо смаку. Але 

крім цього, во~ни зовсім неподіrб:ні 

ОДИН ДО ОДНІОГО. 

У слоІку з чистим кионем скипка, 

яка тіль,ки тліла, сп_алахне яаним по

.лумям; .навіть дріт горить у ·Слоїку 

з киснем. Коли ж нетромити скипку 

з вогнем у слоїrк з аЗО!fОМ, то вона 

в ту ж МИТh погасНJе. 

Кис-еНІЬ дуж·е легко лучит,ься з різ

ними тілами. Коли ві;н лучить·ся, 

н:пр., іtз залізом, то 3 нього робить
ся іржа. Коли вінr лучИТhrСЯ з решт- Залізний дріт горить 

ками ПОМіерлих тварин і ростйн, то У кионі. 

во:ни по·волі тліють, розкладаються 

і обертають·ся в порох (пил.). Коли він лучить·ся з яким

небудь горільним матеріялом., як нпр., 3 вугіллям, 

дровами або нафтою, то поtнста.є :воrо·нь. Коли кисеНІЬ 

входить у тіло живих тварин і ро-стин, то ніНІ піддержує 

в них життя, надає їм сили й бадьорости. Б1е3 киС!Ню не 

може іонувати ні.я;ка жива ТІВарина .. 

Що ж до азоту, то він не леr-ко лучить·ся з якими 

небудь іншими тілами. Від чистого азоту нем.а ніякої 

хористи. А коли його перемішати 3 киснем, 'ГО він дуже 

;корисний, .бо СJ;римує .надмірну діял.ьнkть .кисню. Як t?.~ 
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в·се ПОВІЇ'rтря було тільки з кисню, без азоту, то житт.я 

припИІН'ИІЛіося б на зrемлі. 

Коли скипку запалити в чистім кисні, то вона спа

л·ахне ясним полумям, але зате швиДІКо й згорить. 'Ге 

саме станеться з кожною твариною, коли її пустити 

в чистий кис-ень. В перш·ій хв·илині тварина ПОЧУJває себ-е

в :нім чудово: вона бадьо•рішає, ·стрибає, р·адіє, ал;е за 

хвилину - гине. Від чистого кианю й жив·е ·Стrвор-і.ння 

немов перегоряє і життя його- шви,щко припиняється. 

Кисень витворює тепло й полумя, ві:н підтримує 

життя в людях, у т.варинах, у рост.инах. А азот - це 

газ Міе.рТІвотн.ий: вогонь у нім гасне, життя припиня

ється. Але й мертвотний азот, так само потрібний для 

життя, як і животворний кисен.ь. 

БУГЛЕКВАС 

Киоень і азот - це голо,вні частини повітря; але 

н нім є ще й іНІші га.зи, НІПр·., 1нуглеквас. 

ВуглІеква.с важчий ІВі.д повітря і через те держиться 

коло з•емл~і,; його можна переливати з однієї посуДини 

в другу, як рідину; він не має ні барви, ні паху й не 

підтримує ні горіння, ні дихання. Запалена св·ічка ,в ні.м 

гасне відразу, а т:варини й люди швидко вмирають. 

Коли його назби:раєтьоя дуже багато, нпр., в ІКіМІНатах, 

де багато людей, багато засвічених лямп і свічок, 

в тrеатр.ах, кінах, то повітря робиться задушлив•е, зіпсо

ване й помешкання конче тр·еба перевітрити, цебто 

нпустити rсвіжаго лонітря. 

Крім горіння й дихання, вуг леквас .виходить і тоді, 

коли гниють ростиrни або т.ва:рини, а через Т'е под,екуди 

він Іниходить просто і1з З·емлі, назбираєТ1ь·ся його багато, 

і буває, трапляють·ся НІещастя з JІіЮдьми, нпр., коли 

людина спуститься в глибокий .колодязь, льох і т. і~ 
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На щаст'Я, вуг л·еквас не збирається ніколи на· 

одкритім повітрі· у великій кількості, бо почасти ро·з

но.сИть його вітер, а почасти його розчиНІяють доще1ві 

краплі, а головне його 

вбирають у себе вrсі з-елені ча

стини ростиІН. Попавши в ро

стини, він силою соняшного 

проміння переробл,яється .в ін

ші, вже корисні для ростин 

речовини. 

Є та:кі джерела, ·що ЗІвут,ься 

буркутами. Вода в -них на.си-
. Минr гине у вуглеквасі .. · 

чен а ,вуг леквас ом; коли вш 

виходить з води, то вод.а шипить. Таку воду люди лю

блять і роблять її самі; вона називається содова вода. 

ВІТРИ 

Рух по-вітря зв-еться вітром. Вітер без упині)' пра

цює. Він приносить тепло або холод, наганяє хмари, 

з яких паде дощ, відлупує від гір та скель кусники 

й утворює щілини ·в горах, а то й зонсім руйнує ск.елі. 

Таким чином, віт·ер, працюючи разом з іІншимrи силами 

природи, потр·охи зміняє навіть саму поверхню землі. 

Часом вітру майже непомітно, а іноді він дме з такою 

силою, Іцо геть чисто, все сплюндрує і зруйнує. Отже 

недаром звуть його неликим явищем природи. 

Коли іВеликі вітри дують взимі над ни3инами, то 

від того здій·мається страшенна хуртовина, що засипає 

ціл·і хутори й села 1великими кучугурами снігу; поїзди 

зупиняються на цілі тижні, і подорожні, яких зустріне 

таке лихо, голодують і мерзнуть від холоднечі. Коли ж 

великий вітер дме в місцях, покритих пісками, тоді цілі 

хмари піску літ.ають у повітрі, заступають собою сонце 

і· за·сипають на шлrяху все, що їм трапить·ся. Так 
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:з давніх-дан.ен вітер руйнує все н місцях, укритих 

лісками, й у глибині пісків уже чимало похова1но міст, 

.сіл і людей. Відомо, що так, за дві тисячі чотириста 

років до ,нас, у пустині Сагарі пісок засипав ціле 

війсь·ко пер,ського царя: пятдесят тиояч людей похо

.вано живцем. 

Водяна труба. 

Іноді течія вітру проноситьоя над з·емл·ею з такою 

си.;юю, що виринає з корінням дербва, зриває дахи 

взar(l.~Ji чимало хоїть лиха. Такий вітер з.веться 

вихро:-.л r rураrаном. А часом гураrан здіймає стовб 

пk1-:у або на морі стовб води, який дотикає хмар 

і з ш~··:\10:\І і rjр1кутом проносить,ся вперед. Та~ий сто.вб 
називається ·смерч. 

ВОДА 

J(o.lи :vш почІНемо нагріІВати воду, то вона перемі

ниться в пару. Отже й вихо:дит.ь, що пара - це та сама 

вода, ті.lь,ки вигляд має інш·ий. Але ця пара, як і сама 

вода, з яко'ї та пара, - тіло не просн~, воно має свІJї 

ск.:J<l:Іові частини. Частини, з яких повстала вода, це 
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гази: водень кис·ень. Водню в складі води одна 

частина, а ки.сню - вkім. Особливо цікаво тут те, що 

обидва ці гази не т.ількм не подібні до· себе, але не 

подібні й до тої .води що з них повстають. Як же із цих 
' 

тазів по:встає вода? 

Вчені роблять т.акий досвід. Візьмуть склянку, 

-в яrкій є трохи кисню, і впускають водень. Обидва гази 

перемішаються, але води з них ще по:кищо нема. Міша-

При температурі 100° Ц ·кипить вода 

:нина водню з киснем ще не є водою. Далі стромл.яють 

у с~лннку запалену тріску; водень .від цього спалахне, 

почуваєтьrся ле'ГОіНІЬКИЙ вибух, 1 .в середині •склянки, на 
·бо·ках, зявлять.ся дрібні водя-ні крапні: і lВОдень і кисень 

зникли; дрібнісенькі частини обох ·газіJв злучились, 

злились в одне й утворили крап-!Іі води. Виходить, для 

того, щоб з водню й :кисню утворил·ася вода, тр.еба, 

щоб водень загорів.ся: водень лучиться з кисНІем в ту 
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саме ми'ть, коли він горить; в цю мить і 

утворюєть~ся вода. Такий досвід досип> 

небезпечний: ,коли його робити недбало, 

може статись вибух. 

Вода З'вичайно має вигл:яд рідини. 

Пара - ц,е вода у !Вигляді газу; але во

да може бути в тверді.м стані, коли зо

на замерзне. Лід (крига) - це та са'Ма 

вода, тільки іВ твердім стані. Він займає 

більше місця, ніж та вода, з .якої він 

ут:ворив.ся. Коли, нпр., цілІ)' пляшку 

води заморозити, то вана лусне, бо лід 

у НІій не вмістить,ся й роз-ір'В'е посудину~ 

ПАРА й ЇЇ СИЛА 

Вода у вигляді пари має диво~вижну 

прикмету, якої люди довго· a-J:ie помі

чали. Як 1і ненкий газ, пара дуже роз

пряжна, цебто її частинки намагаються 

відірватися одна від одної й розлР. rі-

Пр_и температ~Рітись у !різні сторо-
о ТОПИТЬСЯ ,:ІІд. к . 

НИ. ОЛИ ГрІІТИ воду 

в замкненій з усіх бо,ків посуді, то 

частинки тієї пари, що ловстане 

від цього, бу ду-ть з такою сиJІою 

розходитися в різІНі сторони й да

вити на стінки посуди, що зможуть 

розірвати її, нк не дати їм виходу. 

Завіваживши таку силу пари, люд1И 

почали використовувати її. І от, 

повоJІ'еНІь.ки, замість кінних підвод, 

що так нешвидко пересовувалися 

довгими дорогами, замість карана
Пара, що добуваться 

НЇ'В з навантаЖІених верблюдів, по- 3 підогр-ітої води, ви-
бkли по залізничних рейках поїзди, пихає толок угору. 
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Паротяr. 

в я~і запряжено нже не :коней, чи там верблюдів, а дужих 

і бистрих робітників паровози. Закрутилися на 

<.~12бри:ках колеса, попливли по воді пароплави - все 

це силою пари... Люди придбали ІНОвого чудово·го 

робітника, куди сильнішого від попередніх, а до того 

ще й дуже слухняного. 

Пере к рі й пар от я r у. 1. піч, де палять вуrлем. Направо 

від неі рур1ки, що переходять крізь вальцевий паj)'овий котел 

з водою й розпроваджують rаряч. 2. Циліндер, у якому згрома
джується пара й переходюь грубшою рурою (як в.к:азують стріл

ки) ДО ВаЛ·ЬЦЯ З ТОЛОКОМ (3). На ЦеЙ ТОЛ·О;К (3) наТИС'КаЄ пара 
й пересуває туди й назад, толо'К знову порушує к·ол·еса паро-

1'яrу й так вправляє потяг у рух. Зужита пара ·виходить із ко-
мори (4) й рурою (5) виходить з димом комином надвір. 
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Пароплав. 

ЩО ТАКЕ (РУНТ І ЯК ВІН УТВОРИВСЯ 

rрунт або орна, хліборобна земля, а також ростин-· 

ний шар- це той верхній шар землі, який орють, коли 

обробляють поле, і н якому ростини пускають своє 

коріння. Під цим шаром лежить підrрунтя, що знеться 

ще й мертвою землею. В деяких місцях підrрунтя 

зовсім подібне до ірунту й відрізняється від нього 

тільІ{И барвою, звичайно підrрунтя трохи ясніше, як 

!рунт. А в інших місцях підr'рунтя зовсім не подібне 

до rрунту: !рунт, нпр., пісконий, а підrрунтя - глин:яне,.. 

і навпаки. 

rрунти не скрізь однакові. Часто на полях однієї 

якоїнебудь місцевости можна зустріти різноманітні 

rрунти: то ГJІИняста земля, то піскувата, то чорІНозем. 

Тим більші різниці в rрунтах окремих частин повіту, 

округи й більш віддалених одна від одної місцевостей 

нашого краю. Кожний знає, що на різних полях не 

однаково родять різні ростини: картопля не тнк добре 
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родить на важкій гли

нястій землі, як на л"г

шій піе:куватій; ярове 

жито любить пkкува

тий Грунт, пш.ениця -
чорнозем, льон добре 

родить на піскуватjй 

землі. 

Коли візьмемо жмень-

ку Грунту пильно 

придивимося до нього, Стрі:-.1кий 

то побачимо, що там є 

дрібні частки пилюки й більші 

ПіСЧИНіКИ, КОрінці і Т. П. 

беріг, де бачю1 0 !рунт 

і підrрунтя. 

шматочки - камінц·і, 

Уклад зе:-.-ших верств у СКJІадки (фа .;Іди), що видно в денких 

місцях над рікою Пруто:\t на Гуцульщині (Дора). Насл·ідко:-.·І !<ОР

чення землі верстви пофалдувались (гори). 
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Коли в3яти трохи грунту, висушити його га~тенько 

ш1 печі, потім злегка стерти і просіяти .крізь р·ешето, 

а потім крізь густе сито, то можна поділити цю землю 

на дрі.бн,і й більші частини: на решеті Jrишаться шма

т.очки ·корінців, ·камінці й більші пісчинки; на густім· ситі 

зостаНІуться дрібніші, але все ще досить великі пісчинки, 

камінці й корінці ростин, а крізь сито просіється най

дрібніша пилюка. Коли робити цей досвід З різними 
Грунтами, то моЖ'на помітити, що деякі Грунти дають 

переважно більші частини, а інші - переважно дрібні 

(дрібно-земля). 

Ці досліди показують, що Г•рунт складається з ча

стин різної великости і різної якости: в Грунтах є й біль· 

ші камінці та пkчинки, і дрібненькі глинясті та піску· 
ваті частинки, - дрібноземля, а також рештки ростин, 

і, нарешті, перегнійні частки - ц.ебто решт•ки ростин, 

що вже погнили. 

Де ж .вони .ЗЯJlИСЬ ці кам,інці, пісчинки, глинясті та 

інші частинки Грунті·н? Як утворивоя грунт? 

Тр·еба мати на увазі, що Грунти, якими бачимо ми 

іх тепер, утворювались .впродовж тисячеліть, - і неда· 

ром сказано, що крапля камінь довбає. І тепер у гір· 

сьtшх каменистих місцевостях, ЯіК от на Уралі, у Фін· 

..лнндії, в Криму, на Кав~азі, можна спостерігати посrу-

п ове нищення каменистих ·ска л, з яrких складають·ся гори 

цих місцевостей. Учені люди дізналися, що й теперішні 

rаші Грунти виникли з камяних гір через нищення .ка

~1іння цих гір. А стаJюся це так. 

Хоч ми й звикли вважати камінь за щось таке міцне, 

що його ніщо ні за нкий час не знищить, то справді воно 

не так. Камінь на повітр·і й під дощем тріскається, роз· 

·сипається. Те каміння, з якого складаються гори, за 

день розпікається ·сонцем, а за ніч 1вихолоджується. 

Від цього на них раз-у·раз зявляються ро.сколинки. Ці 

розкол.ини все збільшуються й збільшуються, а колц, 
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~ розколини попаде дощова вода й замерзне зимою, то 

;розколини зробляться ще більші. Оці роз,колини й по

чинають нищити ·скали. Крім того, з1вичайне каміння, 

з якого уТІворювався rрунт, складаєть~ся з різних части

нок; деякі з них розпускаються ІВ дощов~й ·воді. Ці ча

,стинки потрохи вимиваються з каменю дощами, а через 

те звязок між частинами каменю слабшає, і роз·колини 

.збільшуються. 

Через ці й деякі інші причини камінь остільки ни

:щиться, розпущується, хоча б тільки зверху, що на нім 

вже є де причепитись і рости таким рости:нкам, я.к мох, 

.лишайники, тощо. 

Часом на такому 

!Камені разом із 

мохом та лишай

.ником можна ба

чити навіть тра

вичку, .а то й ку

.щик або дер.евце. 

Ростини ці своім 

·КОрінням потрохи 

доІВбають камінь, 

а Бмираючи та 

з·гниІВаючи, лиша

.ють на камені зе

мляні, перегнійні 

частинки, які з до

.щовою водою ще 

більш розїдають 

.камінь. Замість у

.мерлих ростин,·ви-

ростають нові, я

:кі потім умирають 

·.також, лишаючи 

. nерегній. 
Вода розбиває скелі . 
(Водопад у Карпатах). 

2 
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Отак по:воленьки й набирається Ніа· камені останків· 
ростин, та одноча·сно й сам камінь щодал.і нее більш роз._ 
пущується, н.ищи:ться зверху, і таким чином утворюєтьсm 

rрунт. У країнах, даJrеких від гір, r'рунт утворюється, 

трохи не так. 

Ви, певно, знаєте, щ·о на високих горах, завсіди 

л·ежить, сніг, який у соняшні дні розтає спідслоду. Вода". 

що тече з-під нього, буває поча:гком гірської річки. 

Біжить. ця річка по каміннях та урвищах ї заносить і~ 

собою дрібні камінці, пісчинки,. частинки глини і т. і. 
у великі ріки або в море. Ці частинки, коли потрапили 

в· тиху воду, то осідали на дно і по~оленьки витворилИ! 

цілі ш.ари :намулів часом у кілька. сяжнів за'Втошки. Так 

само і тепер осідає піскуватий та мулистий шар після; 

весняної. повені коло берегів, у тихих затоках, у плав

нях, - і тепер у морях відбуваються такі самі осідання .. 
В давню давнину моря ВІкривали і нашу землю і зеМJJ.Іі 

інших н.арод:ів. Потім· дно моря ;в багатьох ·місцях стало~ 

підноситись - і зявився суходіл . .Як тільки дно моря; 
стало обсихати й обвітрюватись на повітрі, то зараз на 

обсохлих місцях почали зявлятися ростини. Вони,. 

вїдживши, вмирали, згнивали і змішувались з верхнім 

шаром осаду, що ут:воринся на дні моря і пряплив сюди: 

від зруйнованого каміння. U·ей ве.рхНJій шар і ст.ав, 

r'рунтом. Такі r'рунти нази.ваються наносні. (р:унти на

шого· краю здебільша наносні. Отже й !Виходить, що як. 

r'рун.ти гірських місцевостей, пер:Віkні rpyнrrи,. так і на

но·сні утворились В'ід нищення каміння, а тому й мають. 

у собі камінці, а також і дрібні частинки - пісок, глину,. 

вапняк,, себто дрібноземлю rр,унту .. 
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МЕТАЛІ 

Коли почнемо бити молотком по шматку заліза, то 

заJтізо не ломається на шматочки, не розсипаєт:ь·ся, як 

камінь, а сплощується під молотом, або, як к.ажуть, 

кується. Розпечене залізо легко можна розтягнути ІВ то

нень.кий др1іт: отже виходить, що rвоно розтягальне. 

Воно тверде, непрозоре, тоне .в воді, бо важче від неї. 

Такі тіла, як залізо: непрозорі, ковні, розтягальні нази

ваються м ет а л і. Такими металями є нпр.: золото, 

срібло, мідь, оливо, цина, цинк і багато ,інших. 

Розполокують з·олотоносні верстви. 

Деякі металі находимо на землі майже в чистім 

стані, часом крупинами, іноді цілими шматками, як, 

нпр·. з о л от о. На Уралі, нпр. найшли колись шматок 

золота, що ·важив понад ЗО кг. Але не завжди находимо 

металі в землі такі чисті або, як кажуть, .саморідні; 

ча·стіш находимо їх у руді, цебто ІВ сполуці з іншими 

речовинами. Руда з·вичайно лежить у землі, покрита 

глиною, піском і р·ізними камяними порадами; вона 
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JІеЖИТЬ абО шарОМ, або ЖИЛОЮ, цебто рОЗКОЛИНОЮ МіЖ 

камяними порадами, повною руди. 

І своїм виг лядам і своїми прикметами ру да зовсім 

не подібна до того метаЛію, нкий можна з неї дkтати. 

.~: .. 
-~:· _ Людина нетямуща в цім 

ділі пройде пауз таку ру-

·.. <::...~: 
~~:, 

. 

. 

.:-:-:.··. ~ .... !:.-.-~ .. ,. ... -:::.;:j:_,.-:· .. ~~: .:·-:-:;.~:< .. ~ .. _.·-

ду, не підозріваючи на

віть, що в ній є металь. 

От через що в давню 

давнину, люди зовсім не 

знали метаJІІів, не вміли 

здобувати й кувати їх. Скринька до полокання золотогй 

піоку. 
Невідомо, хто й коли 

зробив перйІий цей івинахід, але напевно ·його зробили 
-випадково як і багато інших винаходів. Батато віків 

' пройшло, багато праці доклали люди, поки навчилися 

добувати із землі такі потрібні всюди й скрізь металі, 

як мідь, зал·ізо тощо. 

Коли почнемо розглядати різні металі, то JІІегко по

мітимо, що багато з них на 1вогкім повітрі іВтрачає свій: 

блиск, М·еркне. Залrізо, нпр. швидко іржавіє, а коли 

довго лежатиме, то й зовсім наскрізь п:роіржавіє. Мідь 

од nовітря меркне ·і nохривається ·сніттю, яка дуже 

отрутна. Але деякі металі (золото, ~ср-ібло, плятина) не 

меркнуть, .не іржавіють на ловітрі, а через те й з1вуться 

благородними металнми. Благородні металі часто зу

стрічаються на зем-лі в ·самороднім вигляді; їх у природі 

не дуже багато, і через те вони дуж.е дорогі, оосбливо 

ЗОЛОТО Й ПJ]ЯТИНЗ. 

Пл я .тин а має сріблястий ·кольор, зустрічається 

дуже рідко, і то тільки ·самородна. Найбільш добува

ються 'ЇЇ на Сибірі. З плятини роблять невелиЧІку посу

динку для таких праць ,і досліді,в, де потрібний дуже 

великий тар і де вживають їдкі кислоти; пл,яти:на :не 

так псується ,від цього, як інш-і металі. 
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Ср J б л о находять у природі частіш і ~само-

радне й у руді. Во'Но має білий блискучий кольор, дуже 

ковне і не іржавіє: Вживається Ht.3. різні речі, між іншим 
і на вир.іб монети. Чисте срібло так само, нк і золото, 

дуже мнке; отже для того, щоб воно не гнулось, не 

швидко стиралося, його вживають у сполуці з міддю. 

Чер,ез те, що мідь дешеві,ша 1Rід срібла, то примішка 'її 

робить дешевішою й ·срібну річ. Пахупцеві треба знати, 

кілько ;в тій речі, нку він купує, срібл·а й ~міді, щоб скла

сти їй ціну. Для цього на срібні вироби ставиться пробу, 

цебто никарбовується знак, я:кий показує, кілько в тій 

чи іншій речі чистого срібла. У нас срібні речі робляться 

84 проби, ц·ебто в них уміщено на 1 хг - 840 грамів 
срібла і. 12 ~рамjв міДі. 

Часто разом із сріблом находять о л и в о. Воно 

легко розтоплюється, бо мякш1е від інших м~та,пів: :1ого 

можна різати З'Вичайним ножем, легко розплющити 

в лист і роз'Тягнути в дріт. Спалучуючи оливо з іншими 

дея.кими р•і1чами, роблять фарби: червону - сурик і бі

лу - блейвас. Багато ОЛіива йде на виріб шроту й куль. 

Це ро·блять так: розтоплене оливо виливають в залізне 

решето, воно проходить крізь дірочки .в решеті і падає 

на сто метрів униз у воду. Коли о.чи.вяні краплі падають, 

то застигають :кульками і, упавши у воду, холюнуть. Які 

дірки .в реш·еті, такий завбільш1ки буде й шріт. 

Багато зустрічається в землі м .ід і. Самородна 

мідь зустрічається рідко; частіш ~добувають її з руди. 

Мідь має блискучий червонуватий .кольор, досить твер
да, але ос.тіль.ки ковна й розтнгальна, що легко розтя

гаєть·ся різними машинами в дріт і найтонш·і ,nистки. 

Мідь .вживають усюди: з неї ·карбують монету, роблять 
посуду, домі.шую.ть до інших метал.ів, з яких робтять 

різ.ні речі. Нпр., коли мідь та змішати з циною і цинком, 

то ВІИйде те, що ми знемо '---- спиж (бронза), з нкого 

роблять ліхтарd·, лямпи тощо; сполучення мід·і з цИЩ{.Q.м_ __ 
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дає жо.вту ,мідь (м·осяж), з якого роблять посуду, само

вари, булавки тощо. Мідяну посуду, як її довто НЕ. 

чистити, підо впливом води, повітря та кислот покr>и

вається дуже отруйним зеленим порошком. Щоб цього 

Кристалики пірИ'ту, одної 

з залізних руд. 

не було, мідяну посуду 1з 

~" ередини л1у дять, тобто пиль-

не.нько його чистять, нагрі

вають nот.ім натирають 

ротопленою циною; цина 

покриваЄ тоненьким срібля

стим шаром стінки посуди; 

тоді вже 'Гієї отрути не бу

·де. 

Цин а має срібляста-

' білий коJFьор із синюнатим відтіІНІком. Це та1к само, як 

оливо, мякий металь, його легко .різати нож·ем. 

З цини роблять посуду, готують надз;вичайні тоненькі 

,листики, !ЯКИМи обгартують чай, цукорки й інші речі. 

Ве JІика піч в заJІізній гуті з по~1ічн.ю.1 уJІадженнн~І. 
Та:vт витоnJІІ-ОІ-оть зал ізо. ,-
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Цина зовсім не ржавіє, а через це нею часто покри

:вають залізні ли·стки: такі листки звуться бляхою. Цина 
:вживається ще для .припаювання металевих річей і дл.я 

.·виробу дзер-кал. Для цього цинові лисТІКи розегелюють 

.на стоv1'і і наливають на них живе срібло; довІГо і пильно 

~розтирають це живе ·срібло: воно потрохи лучиться 

з диною j :виходить т. зв. амальгама. Далі •На амальгаму 

'Накладають грубе c~oro, яке за якийсь час і прилипає 

.до неї. 

Ал·е найкорисніший і найбільш роз·повсюджений ІНа 

землі металь - це з а л і з о .. Людина вивчилася добувати 
IJ1 кувати залізо дал·еіКо пізніш.е, ніж інші. металі. Тепер 
у р-ізних краях його. добуsають велику си.цу. Вживають 

'ЙОГО на такі різноманітні ·вироби, що й перелічити годі: 

.з нього· роблять машини, знаряддя, різне начиння, бу

.дівлі і т. д. 

Останніми часами в продажі можна бачити різні 

:речі (_гаманці, лашіросниці, .поставки, кошики, рямці, 

:ручки до пер і т. і.) із срібл;я•стого й дуже легкого мета

лю, що dнеться а люміній (глинець). Добувати цей 

:металь легко й дешево навчилися люди недавно, хоч він 

'Найбіль.ш розповсюджений на землі металь, бо входить 

.У CKvlaд звичайної глини. 

ГОРІЛЬНІ .МІНЕРАЛИ. 

До горільних природних речовин належать сірІ}{а, 

-:го.рф (болотнина), земляний вуГіль. Всім відома жовт-у

;вата сірка, від якої, коли її запалити, почувається такий 

.задуш.тивий пах. Її багато находять коло вогневих гір 

.(вулканів). Ці гори і.з !середини землі викидають полумя~ 

.а разо:м із ним тече мішанина з розтоплених :каменів 

j виходить також сірчана пар·а. ·ця пара осідає порош

:ком на скелях: його збирають, розтоплюють, щоб очи

·.стити від примішок, і виливають у дер·евяні форми, що 

•СКладаються з двох . бруса<-ів з .жолобам.и: бруСІ}{И скла-
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дають так, що виходять палочки сірки, які ми й бачимо) 

в продажі. Сірку находять також у ·сполученні із залі-

зом і з іншими металями. Видобути її з руди не ваЖJКо: 

руду розбивають на шмат:ки й розпікають, ·сірка обер

тається в пару й через руру переходить у казан, де 

холоне й осідає. Сір.ки вживають до виробу сі р ча

н ої ки с ло т и, яко'ї вживають у фабриках. 

Друга, ще міцніша кислота, це азо.тна . або салітр )
ва; добувають її із сал іт ри. Салітру находимо в Г;>

рах, де вона лежить шарами; потрібна вона найбільш 

для виробу пороху, який складається із салітри, сірки:: 

й вуголю. 

Торфовище. 

Т о р ф у і з е м л я н о г о іВ уго л ю ,в.живають за

мість дров на паливо; це паливо особл.иво цінне там, де

обмаль лісів. Торф витворюєть·ся в болотах із тих. 

ростин, що перегнивають. Мох і ін:ші ростини переmи

вають у :Воді; на їхніх рештках виростають нові і так. 

само гниють, і т. д. тому торф іноді заховується під . 

земл1ею досить глибоко; що глибше він заля1гає, то 

ліпша його я•кість. Хто ходив по болотах, той знає, як 

часом земля вчиняється під ногами, видавJШОючи чорну 

грязь. Болото висушують і потім вирізують торф шмат-
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ками, або місять у ямах рідкий торф, щоб розтер.тw 

грудки і потім звозять його в сушильні, де з нього 

роблять плит'КИ, які й уживають замість дров. Гарний 

rropф горить майже без коптяги і без задушливого 

пах у. 

У'Г'ворення з·емляноrо вуголю подібне до утворен--

ня торфу; але тут іще в давню давнину перегни.1и в 1\?М~ 

лі величезні водяні ро•стиаи 

і цілі ліси таких дерев, яких 

тепер і rнема. rx занесло пі~ 

ском, глиною, придавилю ка

мінням і землею так, що неі 

рештки від тих ростин щіл;)но 

стислись і обернулися за бе~

ліч часу в чорний, Т;вердий, як 

камінь, ,вугіль. Земляний ву-

гіль находиться в 

на значні.й г.либИІні. 

землі на 

Найліп~ 

ший земляний вугіль це 

а. н т р а ц и т; він залягає в 

нас на зах~д від р. Дону. 

Відтис·к кусника папорот-· 

ного листя на ш;чатку ка

!'.1Ї•НІного вугі.1:1я 

Оскільки вигідне таке пали·во, видно .нже з того, що· 

в тих місцях, де є цей вугіль, він дешrевіший в кілька 

разів за найліпші др·ова. 

З ростин, що перемінились у землі у вутіль, ви

твори.в,ся, щ.е один камінь - r раф і т. його бачив 

кожний в олівцях: його ламають у горах, розпилюють 

на брусочки, розрізують на плит-очки і вклеюють у де

ревяну оправу. 

Нарешті, вчені дізнались, що й а л ма з або дія

мант - так само перейнакшений вуr·іль; вугі.1ь в нім 

перемінився в криштал; цебто має правильну форl\Іу. 

Це могло зробитися тільки підо впливом страшенного 

жару, який буває в землі. Діямант (aJllмaз) обточують, 

RИШліфовують, щоб він дужче. блищав і вживають до: 
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Так виглядає копа.1ьня вугі:ІJrя на поверхні. 

Праця гірників у к.опа.lьні вугілля під зем.'Іею. 
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Ідеальний перекрJИ копальні вуrілая: М - машина; що тягне 

вінду. С - сортівня. Ш - шиб. Х - головний хідник. П - ГІ1-

рова помпа. 

перстені.в, ковтків та ·й інших прикрас. Дрібненькі зер

нятка його, встаР 11ені ·в оправу, вживають ск.лярі .:rля 
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Діямант. Найбільші кусники на зе:-.1лі. 

різання скла. Найгарніші діяманти находять у теплих_ 

краях. 

ВОГОНЬ І ГОРІННЯ 

Дикі люди ще й тепер, К·ОЛИ хочуть добути .вогоньr 

то труть одним шматком дерева об другий; нід цього 

пов·стає тепло: дерево спочатку нагрівається, а да.пі 

й спалахне. Добу~вати вогоІНь таким способом дуже 

трудно. 

Не так ще давно й освічені люди добували івогонь. 

кресалом та кременем. Кресали кресалом об кремінь, від 

криці відскакували іскрами розпечені шматочки й за

палювали губку. Але й так добувати вогонь було не 

зовсім зручно. 

Тепер здобувають вогонь дуже легко - сірничком .. 

Черкнуть ним об щось там - він уже й горить. Хоч тут 

так само труть сірничок, щоб добути вогонь, але нема 

потреби терти так довго, як ото доводиться дикунам .. 

Добувати вогонь стало легко тільки тому, що .пюди: 
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найшли особливу легко запальну речовину - фосфор. 

Для сірничків фосфор вживається в такім вИгляді, К'О.1И 

він не дуже займистий. Бо чистий фосфор - це без

барвна, дуже отрутна речовина, що може горіти навіть 

у воді. Проте й фо·сфор не буде горіти там, де зоноім 

нема кисню. Горіння ж власне на тім полягає, що яка

небудь речовина лучить·ся з киснем, при чому з цієї 

речо;вини і кисню вит.ворюю.ть-ся Інові сполуки. 

Але чому ж дерево не горить пер·Ш, ніж його під

палять? Адже в повітрі є 1кисень - чому ж дерево не 

.. лучиться з ним? А тому, що 

для цього треба дея'кої кіль

кости те;пла. Коли довг.о терти 

дерево, то воно нагр•івається 

й тоді ·починає лучитися з ки

снем повітря й запалюється. 

V вугільних копальнях бува

ють такі випадки: лежить тов-

. сти й шар вуг-ілЬІНіого пороху 

і не горить; але коли він під

мокне, то починає нагрінатись 

часом сам від себе за· 
Тепер часто вживається 

палюєть-ся від тепла, яке tВ німзамість сір·ників запальничо·к. 
роЗівинулося. Це зветься само-

запаленням вугільного пороху. І сірничок не горить, 

поки не черюнеш ним об щось і не нагр!і•єш цим, але 

щоб загорітись йому, треба значно менше тепла, ніж 

простому дереву.· Чистому фосфорові треба ще менше 

тепла: він може лучитись навіть із тим 1киснем, що_ 

є в 1воді; через те фосфор ·і горить у воді. 

Коли горіння відбуваєть.ся швидко й сильно, то 

.маємо Іне тільки тепло , але й світJю. 
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ЯК МІРЯЮТЬ ТЕПЛО. 

Як ми дізнаємось, чи якась річ тепла, чи холодна? 

Сунемо руку в воду: коли вода тепліша від руки, то 

с 

Тепл·оміри (Термометри): до міренн1я: 1) гаряч:ки. 2) кімнат,ного: 
тепла, З) купелі. 

кажемо, що вода тепла. Коли ·ж рука тепліша в•ід [ВОДИ, 
то кажемо, що вода холодна. Звичайно, і в холодній 

воді є тепло, тільки його менше, ніж у теплій. Але ви

міряти тепло рукою - спосіб непевний: коли взимі на. 
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вулиці спробуємо рукою залізо й хутро, то хут-ро зд~

ється нам тепліше, а залізо холодніше; а справді - це 

помилка: і залізо і хутро однаково холодні. 

Для того, щоб виміряти тепло без помилки, .вига

дали особливий прилад, що зветься --:- т ер м о м е т р 

або те пл о.м ір. Ми знаємо, що всі тіла від тепла 

розширюються й займають більше мі·сця. Віз·ь.мім нпр. 

живе ср і б л о. Коли його налити в рурочку й нагрі

вати, воно почне розширюватись, займе більШе місця 
й підійме;rься вище. Отож і впало на думку одному 

вченому порівнят1И, оскільки лідійметься живе срібло 

в рурці в теплім місці, і оскільки спу.стить·ся в холод

нім. 

Учений узяв поражну скляну рурочку з порожною 

кулькою внизу, налив туди живого срібла і почав нагрі

вати рурку на вогні. Від тепла живе ·срібло почало роз

ширюватись, підійшла до самого верху і вигналю з. рурки 

все повітря. Тоді вчений щільно заткав рурочку зверху. 

Потім .всунув рурочку в склянку з льодом, що почав 

танути; живе срібло збіглось, спустилося вниз і зупи

нилося на однім місці. І БіВесь час, поки танув лід', стовп

чик живого ·срібла нерухомо стояв на тім самім місці. 

Вчений назвав це місце точкою та ян ня. Він озна ... 
чив це місце на рурочці цифрою О. Потім всунув рурочку 

в гор·щик з окропом. Живе срібло ~а його очах почало 

підноситися нгору, а дал.і - зупинилося на одній точці. 

І ввесь час, поки вода кипіла, стовпчик живого срібла 

нерухоМ'о стояв на цій точці. Вчений назваs це місце 

т о чк ою к и п і н ня в о ди, в:ідзначив це рискою і на

писав тут цифру 80. Довжину від О до 80 поділив рис
ками на 80 однакових частин. Ці частини означив циф
рами і назвав ступенями т·е пл а. Нижче О він тгк 

само позначив рисками і назвав їх ст у п е н я м и х о

л о ду. Так повстав т е п л о м і р. Тепломіром або тер

мометром можна без помилки вимірят.и тепло. Коли 
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живе срібло стоїть в термометрі вище зера, то ми ка

жемо: от стільки ступенів тепла, а коли воно стоїть 

нижче зера, то - от стільки сту·пенів холоду. 

з в ук. 

Чи на~І траплялося колинебудь міркунати над тим, 

що таке звук, від чого повстають різні звуки, і як вони 

_долітаЮть до нас здалеку? 

Голосоні хвилі. 

Ко,ІІИ ми сіпнемо натягнену струну, то вона трем

тить, і ввесь час, поки вона тремтить, від неї йде звук. 

Що тонша струна і що швидше вона тремтить, то 

вищий, тонший, дзвінкіший з·вук; а що довша й грубша 

струна і що по·вільніше вона тремтить, то довший, ниж

чий і густіший звук. Струна ,·-~:рижить все повільніш і iJii. 

вільніш, і звук ·стає тихший. Струна перестає тремтіти, 

і звук завмирає. Все це можна завважити голим оком. 

Виходить, що звук повстає від дригання різних річr.:-й. 

Вдарите ви по столі - стіл затремтить і повстане звук; 

задзвонит~ь дзві·нок -то .він тремтить від у дарів язичка. 

Наш голос теж походить 'Від тремтіння голосових струн, 

що містяться в rop.1i. 
Але цікаве ось що: є такий прилад, що зветься по

вітряний емок. Ним можна висс?ти повітря з якоїі!t'-
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будь замкненої з у~сіх боків посудини. Коли в таку по

судину без повітря вмістити дзвінок, то побачимо, що 

він дзвонить, але звука не почуємо. Коли ж у посуди.1і 

€ понітря, то ми чудово чуємо, як дзвонить той дзвінок. 

Чому ж воно так? А тому, що яканебудь річ, коли вона 

треМJтить, то хвилює тим навколо повітря, так само, як 

камінь, коли його кинути у воду, хвилює воду. Хвилі 

ловітря добігають до нашого вуха, вдаряють у нього, 

і ми чуємо. Отже й виходить, що звук повстає ~від трем

тіння якоїнебудь речі, а доходить до нашого вуха 

завдя'Ки хнилям, що повстають з того коливання в по

вітрі. Кожний з нас помітив, що від великого дзвону 

звук іде дужими густими хвилнми. Без повітря ж нема 

хвиль, і звук до нашого вуха не доходить. 

Коло гір, лісу, .великих будинків - часто можна 

чути відг-оло·с: гукнеш на когонебудь, а тобі наче х го 

відізветься. Це хвилі звука, добігши до гори, або лісу, 

вдаряться в нього й біжать назад. Це явище зветься -
.луна. 

ПРИРОДНИй І ШТУЧНИй МАГНЕТ 

В .стародавні ча·си на одній горі найшли камінь, що 

:мав дивовижну прикмету: він притягав до себе залізо. 

Гора та звалась Магнезія, .від цього й назва - магнет. 

Потім таке каміння (магнетону, залізну руду або магне

тит .найшли і .в багатьох ін-

ших місцях. Це й є магнет 

природний. Та люди навчили

ся робити й штучні магнети. 

Ось на образку невеличкий, 

<:хожий на підкову, магнет. 

Він притягнув до С·ебе залізо, 

обтяжене тягарцем, що при· 

чепилося до нього так, що тре

ба вжити деякого зусилля, Природний магнет. 

з 
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аби вІдІрвати його. дивне те, що залізо, яке поприіrі

пал·о до магнету, само зробилося магнетом, прит;УГ

нуло до себе й тримає інші цвяшки. Та й щоразу, як 

покладеш на магнет ш::маток заліза, то це залізо при

тягатиме до себе і цвяшки і клюЧ і нсякі інші залізні 
речі. Так ніби воно набрало-ся від магнету його магне

то·вої сили і само зробило-ся магиетом хоч і не на

Штучний магнет. 
N - північний бігун, 

S - південний бігун. 

довго. Заберіть його з маг

нету і воно пер·естає бу-

ти магнетом, перестає при

тягати ін'Ш·е залізо. Зов

·Сім 'і:нша річ тверда: 

криця (сталь). Коли криu·о 

натерти маг.н:етом, то вона~ 

сама зробиться таким С..!

мим магнетом, почне при

тягати до себе цвяшки,. 

залізні опилки та й інші 

залізні речі, і надовго збе .. 
реже в собі маг:нетичну 

силу. Це й буде штуч~ий 

магнет. І коли у -вас є хоч. 

один магнет, то ви з криці 

зможете зробити їх кілько 

хочете, треба тільки rвмі

ти натирати крицю магне-

том. 

Коли покласти на тарілку трохи залізних або ста

,тевих опилок, шматочків паперу, бузини й інш. і під

нести сюди магнет, то він притягне до -себе тільки самі: 

зглізні й сталеві опилки, а шматочки паперу й бу

зини лиш.аться на тарілці. Він притягне до ;:сбе 

і сталеву голку. Та це ще не .все. Коли ми поклад·ема, 
:rо..пку на. скло, а. під склом почнем. водити магнетом, то 
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голка бігатиме по склі за магнетом, - куди магне.т, 

туди й вона. Так само буде й тоді, як замість скла, .візь

м·емо папірець або тоненьку Деревяну дощечку. Вихо

дить, що магиетна сила свобідно проходить крізь пер~е

городку: її не здержить 'Ні скло, ні папір., ні дерево. 

Коли взяти сталеву голку або краще, стрілку з дво

ма вістрями, і намагнетити її, то зробимо дуже корисну 

річ. Насадіть цю магнетону .стрілку на шпеник так, щоб 

вона крутилась вільно на шпенику, і стрілка зв-ернеч.) :я 

одним кінцем на південь, а другим - на північ. Це те, 

що ми з1вемо к о мп а с о м. 

Але сила магнету не скрізь у нього однакова. Щоб 

дізнатись, де більше си-

ли, ми вст.ромимо в за

лізні опилки цілу палач

ку магнету і тоді поба

чимо, що найбільш опи

лок причепиться до обох 

кіндів магнету, а посере

дині їх не бу де зо вс! 1\1. 

Коли візьмемо магнет по_ 

дібний до підкови, то й 

тоді побачимо те сам,е: 

на обох кінцях магнету 

:-----:-:--... --,· •... -,-... --------;------·-· ""1 

Компас або бусоля. 

буде опилок багато, а в середині не буде їх зовсім. 

Коли до голки підне·семо магнет серединою, то він не 

притягне до себе голки; а коли· той самий магнет та 

піднесемо до голки кінцями, то магнет притягне її до 

себе. Ці кінці звуться магнетними бігунами - північним 

і південним. 

Ось магнетова палочка. В неї два бігуни (два кінці) 

- північний і південний. В цих бігунах уся сила. Вони 

найкра.ще притягають залізні опилки. Можна б дума rи, 
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що коли цей магнет розломити нав:пів, то північний 

бігун буде в одній половині, а .в південний у другій. Та 

не так воно є справді. Вст.ромимо половинку магнету 

Бігуни магн.ету притягають 

сильніше. 

в залізні опилки, то зно

ву до обох кінців цієї 

половинки прилипне ба

гато залізних опилок. 

Виходить, що тут мають 

силу так само два бігуни. 

Переломимо половинку 

магнету щераз навпів, то 

станеться те саме: у най- · 
менш:ім куснику магнету 

все таки є два бігуни і обидва притягають залізні опилки. 

Отака то ота дивов.ижна прикмета магнету. 

ПРО ЕЛЕКТРИЧНІСТЬ. 

(Б. Грінченко). 

От зібрал:ися темні, густі хмари, насупилося небо, 

загуркотів грім, блиснула блискавка. Дивиться на те 

селянин, та й ·каже: ,,То свяТ'ий Ілля їде небом та й гур

котить колесами". 

Дедалі, то все дужче й дужче тримить грім, частіше 

й ясніше осяває небо блискавка. Раз-по-раз розриває 

вона, так і крає, чорні хмари. А там, глянь, упала вона 

на хату, на копицю в полі, або на що інше та й запал.илз. 

Торохне іноді і в дуба, так так його й розібє з нерха

віття до коріння. Трапляється, що звіря, товар, а 1':-> 

й людину нбиває ця страшна сила. Люди бояться П, 

називають Божою карою. Запалить часом вона одну 

хату, і пішов вот о нь по всьому селі, а тут щ·е лю ·J.И 

не дуже паспішаються й гасити, бо то - кажуть l-і•1-

ни - Божа кара, що не роби, то від блискавки пож~жі 

не вгасиш. Так говорять люди, не знаючи, як воно 11 :з 
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чого нее те робиться. А як розпізнаєте добре, з чого 

буває грім та блискавка, то й •Сами добре побачите, що 

пожежу з блискавки можна й треба гасити, як і всяку 

іншу. Побачите, що блискавка є така сила в природі, 

що не тільки лихо робить, а ще може й добро робит.и, 

і чоловік може нею кермувати. 

Далеко від нас на північ є Балтійське море. На 

його берегах часом находять люди .невеличкі грудки 

твер~о.ї жовтої смоли, - ЗВ·еться вона б у р шт ин 

(янтар). Море плеще в берег і хвиля часом викидає туди 

грудочку того бурштину. Ви мабуть бачили його: він 

жоsтий, твердий, буває він на намисті, або приробляють 

його на кінець цибухів. 

Ще дуже давно - минуло вже тому дві й пів тисячі 

літ - грецький мудрець Талес помітив, щ·о як потерти 

добре бурштин об ·сук ни

ну, то він починає при

тягати до себе легенькі 

речі: маленькі клаптики 

паперу, пух, соломинки 

та інше таке. Тобто: s.ід 

натирання в бурштині ~ви-

яв-ляється якась така си

ла, що тягне до себе в~ся

кі легенькі речі. Трохи 

згодом ця сила в бурш-

Натерта naJroч.кa буршІнну 

пр·итягає папірці. 

тині минається і те, що попри.типало до нього, відпадає. 

Бурштин греки звали ел ·ек тр он, то й силу, іІКЗ 

в ·ньому виявляється через натирання, названо пізніш 

е л е к тр и ч н і с т ю. 

,далі запримітили люди, що й деякі інші речі - от 

смола, сірка, скло, кавчук - так само мають у собі таку 

силу, як і бурштин, оту електричність. Кол~и, наприклад, 

узяти скляну палочку, натерти її сукниною і потім дер-

жати над чимсь .7Іеrесеньким, от, над тринами з де-

• 
• 
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рева, то :вони підскачуть і наче \поприлипають до скла, 

а тоді знову повідпадають. Таке саме буває, коли терти 

хутром чи сукниною грудочку смоли або кавчук. А \.JK 

натерту ·скляну чи смоляну палочку піднести до лиця, 

чи до руки, то почуємо, мов щось стиха лоскоЧІе щоку 

чи руку, ніби так легеньке павутиннячко на не'Ї впало. 

Коли ж ця палочка буде більша й дужче натерта, та 

коли ліднести її до щоки чи до руки, то зараз почуємо, 

як щось .мов шпигне трошки в щоки або в руку. 

А то вчені люди вигадали такий :приЛад. 

На столику, на деревиній підставщі, стоЇТh с.кляний 

стовпчик, а до нього вгорі прироблена то.вста мідяна 

дротина, загнута на кінці гачком (крючком). На тому 

ПриJ1ад перевірювати 
наснаженість електричности. 

Гачку ВИСИТЬ На ШОВІКОВіЙ 

нитці кулька, вирізана з бу

зинового серця. Як натерти 

скляну палочку та піднести 

до бузино:вої кульки, то 

кулька зараз потягнеться до 

пал,очки і як зовсім набли

зиться до неї, то щось трі· 

сне й кулька відскочить від 

скляної палочки. А як по

темному це ро·бити, то побачимо й іскорку щоразу, як 

кулька підходить близько до натертої скляної палочки. 

З усього цього виходить, що електричність, та сила, 

яка є в бурштині, склі, смолі, ·сірці, коли їх натерти, що 

ця cиJJa не тільки притягає до с.ебе легенькі речі, а ще 

й іскру викидає й тріщить. 

Через що ж воно таке робиться? 

Від електричности у натертій .скляній nалочці по

.встає електричність і в бузиновій кульці, як до неІ ту 

палочку піднести. Обидві електричності - тобто елек

тричність із скляної палочки й елект.ричність із бузи-
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нової кульки - н-аближаються одна до одної, а як зій

дуться, то трісне й блисне іскра. 

Так само, коли скляну палочку чи .канчук натерти та 

в темряві піднести його до своЄї ж руки: трісне і між 

-канчуком та рукою проскочить іскра. Це в руці так ca~•te 

повстала електрична сила і вийшла назустріч електрич

·ній силі з канчуку чи з палочки скляної, злучилися оби

дві і витворили іскру з тріщанням. 

ЯК ЛОВИЛИ БЛИСКАВКУ 

Давно вже, більш як півтораста років поперед нас, 

жив у Америці вчений чоловік Веніямин Ф ра н к л і н . 
. Дуже йому хотілося довідатися, що воно таке бли

-скавка. От він і вигадав таку штуку. 

Він зробив 1752 року змія - такого, як з:вичайно 

пускають, граючися діти, тільки ~амісць паперу напqн 

'ШОВКОВУ хустку. До ЗМіЯ 

:11ричепи.в з дроту кілька 

шпичок. Як насунула гроза, 

він пустив того змія вгору 

яа довго·му мотузі. На кін.

ці :иотуза привязав залізний 

ключ, а від ключа повів 

довгий шовковий мотузок, 

яким Франклін припняв змія 

до дерева. Гримін грім:, бли- Досвід Франкліна. 

скааа блискавка. Франклін 

дожидався, що та сила, яка робить блискавку, збереться 

на дротяних шпичках на змієні, а потім мотузом при

біжить аж до ключа. Він підносив до ключа палець, 

.сподіваюrч:ися, що .відтіл1я ·ви·скочить іскра. Та її не було. 

Згодом пішов дощ, мотуз намок. Франклін ще раз 

лідніс палець до ключа: вискочила іскра, тріснулю щось 
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і в палець кольнуло. І щоразу так було, як :він підносив 

палець. 

Франклін страшенно зрадів. А з.р~адів тог6, бо тепер 

уже довідався, що та сила, яка в натертому склі іНИКидає 

іскру, і та, яка блищить у хмарах блискавюою, - одна

кова, що в cкJLi, що в хмарі - ·сила одна. Вона зібра
лася на змієві в дротяних шпичках. Поки не було дощу,. 

вона не прих·одила, бо сухе прядиво не пускає її. А .нк 

воно намокло, то вона пробігла аж до ключа, а да.ТІі не 

пішла по шовковому шнурі, бо знов таки шов:к не 

пускає крізь себе тієї сили. Тимто .вона вся зібралася. 

в ключі і блискала й тріщала з нього. 

Пускали такого змія й ін;ші люди. У Фр.анції вчений 

чоловік Рома пустив такого змія. Тільки ,в: мотуз, до 

якого він був привязаний, уплів тоненького дрот.а; на 

кінці мотуза привязав жерстяну*) дудочку та й заткаув 

її в -землю. Як загуркотів грім і заблwс.нула блискавка,. 

то Рома підніс до Ж·ерстяно'ї дудки залізну палочку: 
ви·сКІочила ·така велика іск,ра, що трохи не збила з ніг 

чоловіка. По мідяній дротині краще біжить електрична 

сила, тимто й іскри були тут більші, ніж у Фра'НКліна. 

Хмари :все темнішали, грім грюкав дужче й дужче, бли

скавка НІа небі ясно блискала, а з ж~ерстяної дудочки вже 

навіть сами почали вискакувати довгі іскри і далеко 

чути було тріrцання, наче маленький грім. Мотуз.ок, що· 

на ньому літав змій, увесь світинея і до нього підска

кували З землі !ВСЯКі легенькі речі: •СОЛОМа, .сухе бадИЛJFЯ' 
та :інше, а з·годом одпадали. Нарешті громової сили так 

ба·гато зібралося в жерстяній дудочці, що з неї торохнув 

справжній грім і вилетіла довга на сяжень завдовжї<rf,. 

іскра. Далі пішов дощ і намоклий змій упав- додолу. 

Таким робом люди добре довідалися, що сила в на

тертому склі, електричність, та сама, з якої буває грім 

та блискавка. Нема чого дивуватись, що блискавка така 

*) жерстяний - бляшаний. 
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велика й довга на небі: -юоли .вже люди вигадали, як

здобути іскру в сяжень завдожки, то на небі ж хмаtJи 

простяг ли ся на десятки чи й 'На сотні верстов, там і бли

скавка повинна бути велика і пробігає вона вже не· 

сяжень, а верстви і засліплює нас с~воїм .світлом: так 

само й тріщання через велику силу хмарової громови!"fи 

буде вже справжнім гримучим громом. 

Через те, що електрична ·сил;а дає блискавку й грім,. 

вона ще з:веться гр ом о вин ою. 

ДЕ € ГРОМОВИНА. 

Відкіля ж береться ця громавина у хмарах? 

Деякі вчені люди стром.ляли в землю залізні гострі 

палі і запримітили, що іноді і в ясний пог.ожий день, як 

до такого nаля щось піднести, з нього вилітають ма

ленькі іскорки і тріщать. Виходить, що в тих палях на

бралося громювини прюсто з повітря. Значить, у повітрі: 

є громовина. Тільки вона така, що в погожу год<11fу 

в повітрІ. 11 не легко запримітити, мов би її зовсім не· 

було. Перед грозою й підчас грози її в повітрі більшає 

і що вищ•е, то нее більше й 

більше стає. 

tаким рсбом елект,рич

ність, гр.омовина буває 

скрізь і на земл1 1 над зем
лею. Тільки ж ми її не ба

чимо, бо вона така неви J:f-Ia 

сила, як от, сказати б, те

пло: його не видно, тільки 

чути, ЩО ВОНО Є. 

, .......... , ..................... о • 

• • f"- ........... ' .... - .......... - • . ............. ····"······-·-
Дві противні електричності: 

По деяких чужих краях/додатна й відємна) при збли· 

в Африці та в Америці є женні спричинюють перес.кок 
' електричної іокри, отже удJр 

такі місця по багатьох ви- грому. 
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соких горах, що там, під посуху, набир.ається дужt, 

багато громавини не в самому тільки повітрі, а в .ІЮ

дях, у живих тваринах і т. і. Там під такий час одежа 

ва людині й ті.то починає притягати до себе дрібненькі 

речі так само, мов натерте скло. Волосся на голо.в.ах 

лізе вгору, грива або хвіст кінський тріщить, і скачуть 

по ньому іскри, як доторкнутись. А то часом над голо

.вою ·В людини засвітиться вогник, або руки вгору чоло. 

вік підніме, розчепірить пальці, а з пучок вогник - це 

все громовина. 

Tar: виг.1я:L:1Є е.::~ектричне ви.-І3;Lування ~1іж х:о.tарами й землею 

в виді гр·ому. 

Та й у нас, як у повітрі, буває багато громовю-1. 

Почни чесати сухе волосся rутаперчовим гребінцем, 1·0 

ноно тріщить і іскорки з нього скачуть. Чорну кігку 

поночі· погладиш по спині зл·егенька - таке саме. 

Отож усе показує нам, що в повтірі є громови1ІЗ. 

Звідки ж вона там береть·ся? 

Повітря раз-у-раз ворушиться, треться проміж себе, 

треться об землю, об воду. З того тертя зродЖується 

І ромовина. Вода від тепла стає парою і та пара з морп, 
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з річок, з озер розходиться в повітрі, - і з цього зро

джується громовина. В землі тромовина є завсіди і з з~

:млі виходить у повітря. Таким робом громавина зро

джується з тертя, з парування і виходить із землі. 

Найбільше громавини скрізь і :в повітрі, і в хмарах, 

j в земл:і і в нас ·самих перед грозою і підчас грози. 

Сонце гріє .воду в .морі, в ріках, в озерах, вода парою 

йде в1гору, пара збираєть·ся в хмари і в ній уже є елек

тричність, що зродилася з великого парування. 

Як електрична сила в хмарі 

.JІи:ке назустріч електричній 

-силі в другій хмарі, одна до

торк.ається до одної, і тоді між 

хмарами блискає величезна 

іскра - блискавка. Коли ж 

-електрична сила з хмари дій

.де до електричної сили, що 

підіймається з землі, тоді бли· 

.сканка блисне між хмарою й 

землею. 

Коли хмара з громовиннп:о 

·силою ·стане над :високим де

рево~І, над ск,елею чи над дзві

ницею, чи над людиною, то 

з цього в дереві, в скелі, Гро.-.юзвід. (Другий кінець 
в дзвіниці, чи в людині по- дроту получений з ;металевою 

табличкою, закопаною в зе
встане громо.вина. Обидві rpo- млі). Громазвід зберігає бу-
мовини зійдуться і через те ди!'Іюr перед громом. 

блискавка блисне між хмарою 

:И людиною, між хмарою й дзвіницею. Про ц·е кажутr. .. , 
.rрім ударив у чоловіка, чи .в дзвіницю. 
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ГРОМОВИНА АБО ЕЛЕКТРИЧНІСТЬ 

Ще не так давно, менш як двісті літ тому, люди 

вважали грім і блискавку за явища надприродні, за 

явища божеств,енного походЖення. А теп-ер кожна пись· 

менн,а. людина тямить, що й :грім і блискавка, і багато. 

інших явищ походять від особливо'ї -сили, яка є в пр~І

роді скрізь. -від електрич н·о ·сти. 

Учені люди тепер уже дуже до-бре .вивчили різні 

прикмети й особливості цієї сили та показали людям, як 

можна здобувати її у великій кількості і як користува

тись нею для с ~~о їх 11 отр,еб. З кожним роком вживання 

електрично-сти нее поширюється й поширюється. Елек· 

тричиїсть робиться щодалі нее щирішим слугою людей. 

Те, що до винаходу й дослідЖ!ення електричности роз

повnдалося тільІ<!и .в казках, тепер бачимо н.а власні очі,. 

і все це вже нікого не див1ує навіть. Так, завдяки еJІJе.к

ч~ичности МИ м.оже'МО рОЗМОВЛЯТИ МіЖ собою ТОДі, КОЛИ: 

пробуваємо один від одного за тисячі кілометрів. 

Ще в стагонину, коли люди хотіли п-ередати швидко· 

якусь .звІістку, то виставляли недалеко од:и.н від одноr.о 

умовні знаки - вогні або що, і розмовляли за їх п:.>

міччю. Пізні·іш печали вивішувати на високих стовпах 

або на баштах чорні або білі прапори і т. і. Пот;м 

у Франції вживали по.вітряного телеграфу: особливі 

чорні дошки ставили в різні умовні фіrури і цим пода-· 

вали вістку чи знак від .башти до башти. 

Але недавно один англієць, Морзе називався, В?.· 

найшов спосіб передавати через електричність різні 

умовні знаки на яку х~оче:ш далечінь. Цей 11ел-еграф 

Морзе з.веть-ся ·е ле к т р и ч ним т ·е л е r р а ф о м. Сила 
електричн·ости передається в нім по дротах від станції до 

станції, а з нею пер·едається й умовні знаtки. Тел-еграфн1 

дроти або прикроіпляють·ся до стовпів або прокладають

в рурах під поверхнею землі. 
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Року 1837 зр·обили першу спробу п-ередачі писаних 
звісток або депеш електричним телеграфом а на другий 

рік ·спорудили 'Пер:шу телеграфну ліНІію в Англії. Неза-

6аром і інші освічені народи почали оди.н за одним 

.заводити в себе цей кори·сний винахід. 

Схема писального теJІетрафу Морзе. 

Як тільки люди дізнались, як зручно й швидко по

дається відомо-сті телеграфом, то одр·азу ж виникла 

в них думка сполучити телеграфом Францію з Англією. 

Але пров,оди'1"И телеграф тут треба було через морську 

протоку. Доводилося прокладати дріт під водою, на дні 

морськім, а ц1е трудніш, НІіж під поверхнею землі. Отже 

на nерший раз не пощастило їм це зробити, але за рік 

в.они знову заходилися коло цієї справи й таки досяг

нули свого. 

Під;водний телеграф між Англією і Францією навів 

на дум:ку сполучити тел·еграфом Америку з Европою. 

Сп·очатку ця думка здалася неможлива: де ж пак -
прокласти дріт на страшенНІій глибині океану, що від

окремлює кількома тисячами кілометрів один суходіл 

від другог·о! Та найш;тися люди, що за.dзялися зробити 
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це за всяку ціну. Вони дал:и грошей і з 1857 р·оку про 
бували прокласти кабель (залізна линва) аж двічі. Але. 

щоразу .він рsався. Проте ті, що почали справу, н~ 

кидал'и її й далі, і 1858 р. з успіхом ;прокл.али кабел~ 

між Англією й Пі:внічною Америкою. На превелику втіхУ] 

всіх освічених людей, телеграф почав. працювати; дв~ 

частини свІіту вітали одна одну й передали звістки~~ 

Тепер усі краї сніту слолучено телеграфом. На сухо-1 
долі й під ,водою проведено ·вже з 5 міль·оні'В кіло-1 
метрів телеграфного дроту, і що д.алі, то більш просо-:~ 
диться но.вих ліній. J 

Те л е фо н. Хоч і швидко передає телеграф усякі~ 
зві·стки, про·те писані й телеграфні депеші не те, що·1 
жива р03М·ОВа. І от 1877 року один американець rрагам J 

Бель нигадав телефон; зробив-] 
~ його так, що слова 6есідниюів.~ 

силою ·електрично·сти передають··j 

ся дротом з ·ОдНJого місця в дру-~ 

пе, хоч би й як далеко·. Споруди-~ 
• .1 

ти т•ел,ефон куди легше, НІЖ те-j 

леграф, ал·е вигадати його було,j 

зовсім нелегко. Вперше телефон:~ 
спорудили в Америці між кіль-\ 
кома містами на віддалі до 10()1 

кіл.ометрів. u Таки жu в . Амери~і j 
спорудили и першли шдводнии: 1 

телефон, цебто проклали під во-J 

дою кабель для тел•ефону. За. J 

Ам·ерикою те саме зробили й ін- j 
ші держави, і тепер мешканець. і 

Парижу, не виходячи 3 дому,..' 
Телефонний прилад . 

м . . · 1оже вІльно розмовляти 3 меш-
- РІЖОК, ЩО ДО Hb.J· 

го т І{анцем Лондону, так як черни· 
говоримо, -- слу- . 

хавка. зб гшець, скажемо з києвлянинJ;11~ 
оку частина ' 

Тел;ефон передає не тільки ело-
дроту. 
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ва того, хт·о балакає .ни.м, aJI;e й з:вук його голосу, сміх: 
і т. п. 

В усіх краях освrі.ч·ен:і люди вже так З'В'икли тепер 

кори-стуватись -телеграфом і телефоном, що споруда їх. 

здається їм зовсім простим і звичайним ділом. Але не· 

давно вигадали ще такий дивовижний ТІелеграф, що 

одразу здається справді дивом. Цей бе з др от н .1 й 

те ле гр а ф, або телеграфування без проводів, вигадав 

італієць Марконі. Він вигадав споdіб передавати тел·е

rрами просто по повітрю, з ·однієї станції на другу, не· 

сполучаючи їх нічим.. Спору да бездротиого телеграфу 

на вигляд не складна. На місцях, де хочуть провесrи 

такий телеграф, ставлять нисокі, добре скрdплені мета

леві щогли. Кожну щоглу сполучують дротом з особЛи

вим .електричним приладом, який міститься в закритім 

помешканні. Цей прилад сполучують також зі звичай· 

ним -телеграфним приладом Морзе. І от, коли з однієі 

стації хочуть послати телеграму, то пускають в хід нр~!

лад, і з щогли незримо Ліетять у по·В:ітря на всі боки 

незвичайно швидко електричні хвилі. Коли ці хвилі дій

дуть до другої щогли, то там починає працювати такий· 

самий прилад; від того Г}Х передається на телеграфний 

прил:ад. Цей ·вибиває тел·еrраму на пап~ ... овій Сїрічці 

такими самими значк~ми, як і на звичRйнім телеграфі. 

Тепер уже майж1е скрізь користуються люди цим ди
вовижним винаходом Марконі. 

Споруда бездротного -т·елеграфу коштує значно, 

дешевіше як звичайного, бо не треба ж дроту ані 1-1а 

стовпах, ні в підземних та піднодних каблях. Особливо ж 

корисний, просто наnі1ь незамінний, бездротний тел,е

rраф для кораблів, що плавають по морях та по океа

нах. З берегової стації можна піддержувати завжди 

Зносини з яким хочеш парсплавом на дзлекому морі, нІ< 
що тільки на ІН'Їм є щогла або башта з приладом длт 

приймання повітряних телеграм. 
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Ще зовсім недавно. вигадали бездротний тел·еграф~ 

.з вже не мало людей врятували завдяки йому. Тоне 

<:еред океану великий пасажирський пар·оплав. Навколо, 

.ні зблизька, НJі здалеку не видко жадної щогли., -

Електрична жарівка. 

виходить, помочі не жди. Вже 

в·сі готуються до смерти. Але не 

падає духом молодий телеграф

ник. Він стоїть коло апарату 

бездротиого телеграфу, що на 

цім пароплаві, і працює, розси· 

лаючи на .всі сторони звістку про 

НІещастя з па.роплавом. його 

беззвучний кр,ик розпуки елек· 

тричними ·хвилями лине .всюдч, 

досягає до високих щогол без

дротиого телегр.афу на берегах 

океану на інших ·кораблях, 

апарати їхні записують цю віст

ку рисочками й точками на па· 

перових стрічках, телеграфники 

прочитуі{)ТЬ, і от з усіх боків 

поспішають до нещасного 

пароплава на поміч, - лю· 

дей усіх урятовано! 

Так люди за допомогою 

к електрично·сти у с у в аю т ь 

простори, якими р·озділила 

їх природа. 

Тепер' ·винахідники при· 

мусили вже ;електричну си· 

л;у ·служити людям всякими 

Електричний дзвінок. способам·и: освітлювати ву· 
}{ - rудзик що ним натиска- . u .· 

G • . Н лицt и доми, возити нас у 
-емо, - дзвшок, - мо- . 
. латочок. що вдаряє об дзві- електричних заЛІзницях, 

:нок, s і N - бігуни магнетні. крутити колеса фабричних 
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машин, позолочувати й сріблити металеві речі і т. д., 

і т. д. Немало в:чених попрацювала, щоб покарити цю 

силу, а.,1е найбільш уславився цим, та й по заслузі ге-

Електричний трамвай. 

rніяльний американець Тома Едісон. йому завдячує люд

етна безліч усяких винаходів і поліпшень рjзних елек

тричних машин і апаратів. Він, між 'іНІшим, вигадав гра-

Радіоприймач із слухавкою. 
за~tість слухавак можна влу
'ЧИТИ ГОЛ·ОСНИК, ЩО розно-

СИТЬ далеко звуки~ 

Радієва антена, що висилає 
в світ до радієвих прийма

чів мову і музику із радіє-
вої станції. 
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:иофоН!. Це така машина, через яку ми можемо почутw 

те, Щ·О чоловік десь там заграв, проспівав або промо

вив. Ніхто ж, як Едісон, вигадав і кінематограф або 

·електричний театр з рухливою фотографією. 

В недавніх часах придумали винахідники радіо, r1o 

дає змогу висилати в світ слова і музику. 

ЛЮДСЬКИй РОЗУМ І СИЛА ПРИРОДИ 

З давніх-давен придивлялася людина до природи:· 

постерігала те, що на з,емлі для неї небепечне, шкідливе, 

смертельне, і те, з чого можна мати користь. Ці знання 

Гуцульські дараби на Черемоші. 

набиралися в людини дуже довго, цілими віками. Але 

все, що набувало одне покоління, те воно передавало 

другому; що було для ·Одного якогось часу новиною,. 

винаходом, те в дальші часи робилося звичайною річчю. 

Людина має розум, завдяки. якому .вона пов.оленьки: 
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й підбиває під свою Вv'Іаду всю природу: тварин, ро

стиНJ і мінерали, і навіть сили природи. 

Завважила людина силу водної течії. ПерепJІІиваючи 

ріки й озера, людина придивилася, яка різниця .v1і·к 

стончаю і біжучою водою. Стояча вода вимагає по

стійної роботи від плавця: все греби та й гр.еби, коли 

хочеш паплисти далеко. Зовсім інакше в річці: її ноn;а 

сама лине і несе за собою все, що є на Гі поверхні. По-

Водний .~мин. 

мітиJrа це людина почала користуватись річкою, як 

дармовою силою. Навантажить св:й СПv"Іа/3 асо човен 

усяким добром і гайда течією вниз, річка :-;d_ 

носить її даJrеко-далеко, куди вена ні пішки, ні кінь1ни 

не дісталася б. Так і почали люди вчащати в чужі, 

далекі краї, завели зносини з іншими людьми, приво

зячи їм свій крам. Ріки - це найдавніші шляхи. 

Скористувашись силою річков.ої течії, людина не 

спускала з ока і маленьких струмків: від них вода а·J

прокопувала рівчаки на свої луки, щоб вода, яка тече 
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тими рівчаками, дава .Jа вогкість земт и сприяла зро

стові трав і хлібів. Вигадала людина корчаки й підеу

бійні колеса і спонукала бистру течію водоспадів кру-
тити ті колеса; ото ж і JJІ. 

ви.rшсь водяні млини, а 

далі й різні заводи та 

фабрики, машини, які 

рухає сила води. Там, де 

водоспаді1в не було, лю

дина споруд:ила їх штуч

но, загородивши річки 

греблями. Чимало люд

ських поколінь попрацю-

ва:ю головою й руками, 

Вітряки. поки таки покарили воду 

під свою владу. 

Немало також часу й к~ебети пішло на те, щоб за

Вітрильн·ИК. 

прягти в роботу вітер. 

Вже на що, він, здаєть::я, 

1 · ільтяй ji непосидючий 

той вітер вільний! Тільки 

й роботи йому, що роз

ганяти по світі хмари, 

зривати листя та на·сіння 

з ростин, то переносити 

цвіткавий пил, то обмі_ 

нювати й освіжувати по

вітря від диму, куряви й 

смороду... Цим він пра

цює нам на користь. Але 

людині й ць.ого не до

сить: забажалося, щоб 

вітер помагав їй у тш 

роботі, де своїх сил у неі 

не вистарчало. Отже тре-
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ба бу .по впіймати вільний вітер, - а як саме? Та й тут 

сила розуму пере:vюг ла силу· природи, - пристосува ~1а 

їі до потреби людської. На своїх човнах та кораблях 

поставила людина вітрила і, повернувши їх так, як треnа 

:.· .r. 

Цепелін. 

суло, полинула, немов на крилах і супроти течії і но 

безмежному морю. А крила вітряків завертіли жорна 

і почали молоти збіжжя навіть там, де не було ні річки 

Ні багатоводного стру:v1еню. 

Літак. 

Користуючись повітрям як порушною силою, лю

дина забажала зовсім опанувати і саму стихію повітряну, 

та.к сам.о, як воду. І почав чолові1к споруджаТ'и різні 
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літаJІьні приJІади. Довго не щастило йому в цш спра3і. 

Тяжко бу.то управитись із вітР'ОМ у безмежнім повітря

ні,м океані. Отж.е остаНІні,ми часами людина майже пер,е· 

могла. Вже вигадано такі повітряні кораблі, літаки, 

повітроплави - на яких можна летіти J{уди любо, не 

з~важаючи ані на силу, ані на напрям ві·тру. 

А.л.е люд:ині .БJсе мало. Не досить було їй підХ'илити 

під ,свою владу своїх близьких сусідів. Почуваючи сною 

могутлІ~ст.ь, людина намоглась заволодіти й тим, що 

.n алеко від неї, що заховане й мало помітне. Так роі<:;:з 

1 ОО тому людина звернула увагу на таку заховану силу, 
як пара, і примусила її "Сf~ужити собі. Вчен~і люди ско

ристувались цією великою с·илою і вигадали пар·о:нози, 

поїзди, пароплави й паро-ві ·млини і тисячі різних ма· 

шин, які на численних фабриках і заводах виробляють 

полотна, ·сукна, всякі інші тканини, нитки, голки, ц:вяшк·и, 

пера, сільсько-господарськ·е знараддя і безлі:ч найріізно· 

ма.нrітніших річей, без яких т•епер не обходиться й най· 

бідніша людина. 

Далі винайшли й опанували другу, ще значнішу 

силу - електрич.нfість. Її людина примусила виконувати 

не тільки в.сю ту роботу, яку виконує пара, ал'е скори

сту:валась нею для освітлення й опалу своїх домів, для 

споруди телеграфів, телефонів, трамваїв і на,віть д"1)І 

лікування деяких хворіб. 

Це нее дали люд·ині ті знання, яюі вона збирала 

ч давніх-давен, Постерігаючи природу. Збирала вона н! 

знання тисячам•и років, п·ередавала 'Їх своїм дітям у науці, 

в .реместні - і стала тепер володарем багатьох природ

них ·СИ.;1, захованих у тайниках зе.млrі, води й по.нітря. 

А скі.і'ІЬКИ ж іще зосталося в природі нерозвіданого, 

неприступного для л.юдсько·го розуму! Скіл,ьки ще може 

бути в.инаходів і поліп·шень, яких т·епер ми не можем-о 

й передбачити, так само, як і наші предки не передба-
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чили аНІі залізниць, ні паропJшвїв, ні тел-ефоні·в, ні літа

:ків, ані інших .винаходів і відкрить. 

Та розум людський, просвітлений наукою швидше 

й л:еrше доходить до то-го, до чого наш1 неосвічені 

:предки тяжко доходили розумо.м довгі часи. 

Не д:арма ж то й приказку ·складено, що вченому 

tевіт, а ненченому - тьма. 

ЯК ВИРОСТАЄ РОСТИНА 

Ростини родяться, годують-ся і ростуть. Вони лиша

:ютт, ІІіс:Ія с.е:бе на.щадків; у них буває дитинство, дорос-

' 

Та~-.: ІІuстеІІе.нно .к:льчитьсн .нас•іння фасоЛ'і. 

лість старість, за якою настає смерть. Одне СЛОІ\Q, 

::t ростиною відбувається те саме, .що ми звемо життіІМ. 

Отже .виходить, що ростини - це жи·ві твори природи. 



-56-

Ми знаємо що ростини розІвинаються з насіння (або 
' розродня, от як гриби, папороть). Подивимось, як 

з нього виростає ростина, а для цього зробимо такий 

досв;ід: покладJемо на шматок повсті я:Кенебудь насін

нячко, нпр .. кілька добрих горошин, потім покладім 

повсть на малу мисочку з водою, але так, щоб вода не 

покрила горошин. Коли мисочку поставити в теплій 

кімнаті, то зерна гороху почнуть поволеньки пучнявіти 

і мякнути. Це через те, що сухе зерно вбирає в себе 

воду. По~и.вим'ося, що відбувалося .в сер·едині розпуч

нявілих зер·ен: дні:в за два візьмімо з повсті одно зерно· 

і здерімо з нього нігтями лушпайку, - після напучн.я

віння вона легко здирається. Потерши злегка зеренце 

між пальцями, його можна поділити 1На дві рівні поло

вини або частини, що звуться листниками; між НИ.\ІИ 

містить·ся зародок, цебто малесень,ка ростинка з корін

цем і двома так само мал,енькими листочками. 

Простежимо за горошинами далі і побачимо ось щ:..': 

коли вони пучннвіють, то перед усього починає розви

ватись корінець зародка; .він просверлює лушпайку і за 

кілька день виростає в справжній корінь ростини. Слі. 

дом за ·корінцем росте брунька, з якої виход'ить потім 

стеблина й листя. 

Через. те, що наші горошини не сидять у землі, а ле

жать на мокрій повсті, то мимоволі виникає питаНІня: 

а звідкіля ж беруть їжу для свого зросту 1 корін-ець 
і стеблина і листя? Очевидячки, що всі ці частки, поки 

живі, годуються з листників, бо ж більш нfзвідrоіль взяти 

Ї'М ЇЖу. 

Це ·видно й з того, що чим далі росте корінець 

і стеблина, то зменшуються листники потрохи, а потім 

зовсім умирають і .вuдпадають. Коли з листників буде 

вис·сано· все, що годиться д'ля їЖі, то· загине й молода 

ростинка, що р.озвиНіулася з горошини, цебто корінець. 

і стеблина, якщо його не пересадити .в землю. 
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Те саме відбувається й з усіми іншими ростин.:1ми:: 

всі вони в перші дні свого життя дістають їжу з T:)f'i} 

самого насіннячка, з якого виростають. 

Для того, щоб розбудити життя в ·сухім насіннячку,. 

щоб спонукати його прокинутись від довгого сну, перш 

за все потрібні вода і тепло. Сюди ж треба прилучити 

ще й повітря. 

Без цих трьох сил, цебто без тепла, води й повітря,. 

ніякого життя немає. Вони потрібні і для ростин і для 

тварин. 

У вогкій землі початковий розвиток молодої рос

тинки відбуваєть,ся так само, нк і на мокрій повст'і, цебто 

насіннячка пучнявіє, корінець про-бє лушпайку і почне 

роз"Виватися, а брунька піде в листочки. 

ІЖА РОСТИН. 

Ростина, як ми знаємо, сидить корінням у землі 

і тягне з неї все, що їй потрібно для життя. Що ж саме· 

їй потрібно? У всякім rрунті, на якім можуть .ро·сти 

трава, кущ або дерево, є перегнш, пісок, глина, 

вапняк, поташ, ·Сіль, салітра і заЛ!ізна ржа. Перегній -
це рештки загиблих за минулі роки ростин, тіл.ьки вови 

перегнили й поруділи. В чорноземі особливо багат(} 

перегною; через те він і має темнору ди й або й зонсіи 

чорний колір. 

Візьмімо з ораного поля трошки землі, пок.падімо П 

в г лиюrну миску і перепалі,м на легенькім вогні. Пер·егній. 

згорить, ti лишить·ся від .нього в мисці самий попіл, 

а пісок, глина, вапняк, поташ, салітра, сіль і залізна ржа 

зостануться майже такі самі, які були і в сирій, непере

паленій землі. Коли тепер ми покладемо цю перепалсну 

землю в горщик і кинемо, ту ди кіл1ька бобових і го;:>n

хових насінин, то вони зійдуть, ростинки, що виросли 

з них, зацвітуть і дадуть овоч. Виходить, що те, що.· 
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.згоріло в перегною, не потрібне для їжі ростинам. Тепер 

викинемо з пер·епал:еної земЛІі глину й пісок і знов по

сіємо в ній на;сіннячка якоїнебудь ростинн. Насіннячка 

також зійдуть і ростинки, що виростуть з них, жити

.муть собі здор·ові. Виходить, що глина й пісок для біль

ш:ости ростин непотрібні, як їжа, а потрібні хіба /~ля 

того, щоб ростинці було в чім закріпитись. 

Коли ж ми відбере-мо землі вапняк, залізну ржу, 

салітру, або ппташ, то по·саджені насіннячка або зовсім 

не зійдуть, або ж коли й зійдуть, то швидко захиріють 

і логинуть. Спробуйте, нпр., з rрунту, в якім пиш.но ро

стуть боби, вилучити якнебудь нею залі,зrну ржу; р.остина 

незабаром почне хиріти, зелені листя її побл.іднуть, а то 

й зовсі~·І поJІин.яють. Коли ж ростин:~<~у полити водою, 

в яку домішано хоч т.ріш:ки залізної рЖtі, то ростинка 

ш·видко вичуняє. Поблідлі і привялі лист·очки почнуть 

Rипростовуватись, зеленіти і вся ростинка незабаро~f 

·ти ме зонсім здоро.вий вигляд. Отже й виходить, що 

зелена барва листя і .молодих стеблин походить :від того 

за,піза, що є в землі. Отак, роблячи різні спр·оби ~а 

досліди, довідались, що для життя ростин, крім води, 

повітря, світла й тепл:а, потрібний ще: попіл від пере

гною, вапняк, залізна ржа, сіль, салітра й поташ; Ц·~· 

й єсть їжа ростив; без р·ешти ро·стина М'ОЖе зовсім 

обійтись. 

ЯК РОСТИНА ЗДОБУВА€ СОБІ l}I{Y. 

Кожна 'fіВарина р;осте Бід того, що вона годується; 

коли їжа добра- краще росте, коли жнегожа-вона 

марніє, пер.естає рости та й зо.ваrм гине. Каміння не 

росте, бо не годується. Всяка ж ростин.а росте, а з цього 

виходить, що й вона так само,. як і т:варина, теж го

дується. Але як же ростини годуються, коля цього ніхто 

не бачить? Стоять вони собі нерухо-мо на однім мі-сuі 
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і наче б те того годування зовсім не знають. Отже ні: 

ca:v1e на це вони й мають свій к ор і .нь, який все риється 

н землі та й достачає їм звідтіля потрібний корм. 

Корінь .к·ожної ростини поділяється з:вичайно на 

гілочки, спер,~шу .товсті, далі все тонші та тон:ші, а потім 

вже такі тоненькі немов ниточки або волосинки. Цими 

корненими ниточками р·остина й годується і саме так: 

як ш:курка їх дуже тоненька, то крі·зь неї й пр.асисається 

вільно із з·емлі в середину коріня і вода, і все те, ЩJ 

в ній розпущене (поташ, салітра, сіль), і проходиrгь 

потім дал.і в стебл·о, гілки, листя та ное інше. Кол;и 

кореневі ниточки зустрінуть на своїм шляху такі част.иrr

земл:і, що у ноді не розпускаються, тоді вони В'Иnус

кають із себе особливі J<ислини, які й розпускають час

тинки землі; тоді вже ці частинки землі легко прrохо· 

дять в середину корневих ниточок - так, як ~ ті, що 

розnустилися .в воді. 

Різні корені: 1. шпичастий рільного тобоJІ·ОЧника. 2. верет~ая· 
сгий мор·кви, З. куJІистий ріпи, 4. хрещатий сJш.за ліСовоп, 

5. в·омжнястий ЯЧ:\1ен.ю. 

Навіщо ж лист ростині? Спершу здається, що лист 

.1.ерева - наче б то .тільки його убрання, яке постарів· 

шись, пожовк.ши, <:кидається потім геть, мов зовсім 
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нікчемне. Отж-е ні. Дерево тоді 11і'л.ьки й росте, тоді 

тільки й живе, поки на нім листя, а як скине його, годі 

стає зов-сіМІ невесе,ле, наче 6 :то засипляє під ·сумну пісню 
ооіннього вітру та й ·куняє собі до в-есни. Трапляється 

часом, що .гусінь зовсім о6їсть листя - тоді дерев·о не 

ростиме, а коли во'Н'о овочев.е, то й овочу з нього не 

буде. Чого ж то та.ка шкода йому? А т·оrо·, що ростина 

своїм лис.тя.м дихає так само, як і тварина легенями. На 

це диханНІя розкидані скрізь по листу малесенькі ді

рочки - дих а JL ь ця, якими вона дихає, як і тварина 

своїм ротом. Ці дихальця та:юі' малесенькі, що їх на око 

зовсім не знати, а щоб побачити, то треба подивитися 

Листя тополі. 

на листя крізь мікроск 1ІІ, 

цебт·о такий прилад, що 

в кількасот разів побіль

шує. Тоді побачимо, що 

кожне дихальце обведене 

ще нібито двома губками, 

через що й ті дихальця 

здаються немов ротика

ми; та цими губка:ии во

ни на:ві'ть затуляються й 

розтуляються так сам-о, 

як і ми своїми губами за

туляємо і розтуляємо ро

та. Розтуляються вони 

звичайно в мокру годин)', 

а затуляються у посуху. І це дуже добре, бо я.к би було 

інакше, як би дихальця були р·озтулені і в посуху, то 

ростина випус:кала б із себе стільки пари, що з того 

зовсім зівяла б та змарніла. Без сві•тла, як і без повітря, 

рости.на так само гине. AJDe коли потрібне повітря, то 
навіщо потрібне світло? Адже і людина і тварини добре 

дихають і вдень і вночі і при світлі· і в темряві, аби було 

повітрія. Воно то ніби й так: с:вітло не потрібне для ди-. 
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хання, і не тільки людина й тварини, але й ростини дуже 

добре дихають без ,світла нк удень, так і вночі. А все ж 

таки без світла ростина гине! Виходить, що воно для 

чогось їй потрібне! А потрібне воно для годування. Річ 

у тім, що дер·ева, кущі d трави не тільки дихають пові
трям, але й годуються ним'. Тут, у повітрі є ота незрима 

для нас їжа, яку жадібно ловить листя ростин. Що ж 

то воно за їжа така? 

У повітрі є, як ми знаємо, -киоень. Він дуже потрібний 

1 для життя тварин, ti' д:ля життя ростин. Киснем д'ихає 
людина й тварина: киснем дихають і всі рости ни. Але 

в повітрі є ще інший газ, непотрібний тваринам', але 

дуже потрібний ростинам. Це - вуглек'вас. Вугл~еквас 

це й є та незрима і1Жа, яку висисає з повітря листя 

ростин. Він складається з двох річей: вуголю і кисню. 

Ростини користуються сво·єю повітряною їжою так. 

МаJІенькі частинки вуг.11еквасу, що літають у повітрі, 

проходять крізь дихальця; за1вдяки світлу, вуглеквас 

розк.'Іадається в середині ростини на свої складові 

частки - на вуголь і кисень. Кисень виДіихується назад 

у повітря, а вугіль зостається в лис11ю і в ту ж мить підо 

впливом світла сполучається з во:дою й Ї'НІшими речами, 

що попали .в листя із зем-ЛІі', і витворює врешті той чу

ДО'ВИЙ сік, з якого будується віття, цвіт і овочі з насі~-І

ннм, і вся ростина росте, як у товщінь, так :і в довжину. 

Виходить, у природі впорядковано :нее так, що всі 

.люди й тварини, які живуть на з~емлі, і всі ростини на

ших лук, ліаів і садів дуже корисні одне одному. Люди 

й тварини беруть із повітря кисень і видихають замість 

нього вуглеквас. А ро·стини підхоплюють цей вуглеквас, 

розмладають у своїм листю на вугіль і кисень, - вугіль 

лишають ·собі а кисень віддають назад повітрю, на ко

ристь всіrм людям і тваринам. Що не треба одним, те 

потрібне другим. 
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Робили такий наочний досл!ід: садо.вили мишеня: 

в щільно замкнену з усіх боків посудину. Мишеня 

швидко. передихає в.в.есь кисень що міститься :В посудині 

і здохне; але .коли поставити сюди г·орщик з ростиною, 

то мишеня не здохне. Вуглеквас, який видихатиме за· 

мі·сть ужитого кисню мишеня, .піде на їжу ростині; а ро

стина, лишивши собі з вуглеквасу самий вугіль ,випу· 

стить із себе кисень, яким знпву й дихатим'е мишеня 

і т. д. 

ЦВІТ 

Кожен знає, що з цвіту робиться опісля овоч, або 

яке зернятко·. Як же це робиться? 

Щоб цього дізнатися, треба по·переду знати, з ,чого 

і як зложений цвіт. А.тrе ж ц.в(і'ти не :неі однакові: в однієї: --· ростини такі, в другої інші, цебто зложені вони не 

з однакових частин. Отже візьмім той ц·віт, у якого 

були б усі потрібні його ж частинки, - нл.р. виШІневий 

цвіт, та й подивимось на нього уважно. 

Зісподу в неї побачимо кружальце зелененьких ли· 

с'Гочків; воно зветься чашечкою, бо в ній сидять усі 

інші частки цвіту, мов 6и то ·справді у чашечці: зверху 

цієї чашечки - кружальце біленьких листочків, це -
в .і :н ч и к або в ін о ч о к цвіту; потім, саме в осередку 

і'ї - ка шк а. Приг лядівшись до цієї кашки гарненько, 

мИ побачимо скраю її з двадцятеро біленьких ниточок 

з жовтенькими головочками а в середині - неначе зе

л.ене.нький стовпчик на горбочку. Ті біленькі ниточки 

з жовтими головками звуться п и л я ка ми, а зеленень

кий ·Стовпчик називають або таки стовпчиком або ма

точкою, котра справді стає ростині ніби за матір, бо 

з неї саме народжується насіння. 
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Спер,шу, поК'и цвіт ще молоденький, в тих жовтень-: 

ких або часом і червоненьких головочках, які завжди:j 

бувають на пиляках цвіту, міститься ц .в і то в и й п и л-] 

Коли ж вона зовоі'М вже розівється, тоді головочки тр і-:; 
скаються і він Бисипаєт.ь·ся звідтіль та й натрушується~] 

у цвіті. Цей саме пил, і потрібен дуже на те, щ·об з ма--: 
точки цвіту уродився овоч. Учені люди довідались, що,] 

коли він, висипа.вшись, дістається до стовпчика, тоді1 

овоч зародить, коли ж ні, то овочу не бу де. Виходить,_. 

що як понириБати пилнки, 

то нічого й 'Не вродиться 

з ц.віту, ,коли поблизу не 

буде іншого такого самого 

цвіту. А коли поблизу ньо

го буде ~інший такий цвіт, 

тільки не понівечений то й 
' ц·ей уродить, бо цвітовий 

пил лег·есенький здмух-

неться вітром з тичечак пи

ляків цього іншого цвіту, 

перелетить до першОІ'О, 1. 

пристане до вершечка його 

пиляка та з того й заро-

--~ 

диться овоч. Цвіт: І. прицвіт,н•ик, 2. ніжка~ 
:{. чашечка. 4. віночок. 5. ма~ 

Тепер ми вже добре зна- точка, 6. пиляки. 

ємо, нащо цвіт·ові тичечки. 

пиляка. А навіщо ж чаш·ечка й віночок? Вони захи

щають пиляки та стовпик в той час, коли ті ще моло

денькі та ніжні. Але з віночка ще й іншу користь ро

стина має. Цвітовий пил· переноситься на стовпчики 

вітром. А як же тоді, коли вітру нема? Тоді це робить ·' 
усяке комаство, яке завжди ІНишп-орить в квітках: по-си

дrпь на одній, потім майне до друго·ї, та так і далі ціJІі
сенький день, не вгаваючи. Нишпорячи там, вони й той 
пил нат.рущують на ·стовпчики, а як до· того ще деякі 
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з них волохате.нькі собі н.апр. бджоли та .метелики, то 

.вони> перелітаюч:и, ще й з собою набирають того пи.чу 

та· й· витрушують його на стовпчики іншого цвіту. А як 

же І<о:маство вбачає ц.віт? .. 
Отут то й стає ..в пригоді той віночок: він так ясно 

розма"1ьований і такий звичайно пахучий, що нсяка 

комаха, хоч і здалеку, а побачить його, або· нюхом 

почує та й прилетить до цвіту, щоб знайти та·м той 

солодкий сік, який їх туди принаджує. ·то й виходить, 

що квітки такі гарні, чеР'воні, жо.вті, рожеві й інші та 

такі запашні не на те, щоби· нам милуватися ними, а на 

потребу самої ростини, щоб принаджувати до неї те 

комаство, яке стає їй у великій п.риг·оді, перено·сячи 

квітовий пил одного цвіту на стовпчики другого. 

БЕЗ ЦВІТУ 

Ми вже знаєм-о, як розмножуються ростини, що 

мають цівіт, але як ті, Щ·О його не мають? У грибів нзпр. 

нема ні· цвіту, ні тичечок-пиля.кі·в, ні маточок-стовпчИІ ін, 

ні овочу; ·а гриби також розмножуються. 

Зірвав я якось гриба і поклав його на синій папі· 
рець коренем униз. Другого· дня дивлюсь, аж під грибом 

увесь папірець п:о•критий якимсь білим пилом і ц·ей пил 
' 

Курявка порша. 

ліг промінням так само·, як 

і платівки (пластинки) гри

ба. Легко було догадатися, 

що ці порошинки сиділи 

nід покришкою гриба на 

всіх платінках і сипались на 

папір·ець. Коли цей пил по· 

сіяти в землю багату в пе

ре.гній, то іНа тім місці, де 

падатимуть такі порошин

ки, виро.стуть потім гриби. 
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Подиви.нся я на :цей пил у !мікроскоп і побачив, що 

кожна порошинка складається з одшє1 тільки кліточки: 

.або пух1ирця. Така кліточка зв.еться rвже не насіннячком, 

а міхурцем ( спорою) _розроднем. 

Гриби .не мають ні листя, ні ,зел.ені. Але є й аелеіНі 

ростини без квіток, - напр. мох, хвощ, ряска, кушир, 

папороть. Хоч забобонні. люди й кажуть, щ·о папороть 

раз на рік цвіте, в 1Ііч під Івана Купала, але це неправда: 

папороть не цвіте ніколи, як не цв!ітуть і гриби. Вона 

так, як і гриби, :РОзмножується розроднями, ·ЩО захо

вані в неї в мішеЧІках, ;які сидять у неї на спідній сто

рінці листка. 

:БОРОТЬБА ЗА :ЖИТТЯ СЕРЕД РОСТИН. 

·у ростин відбувається без.КJровна, нечутна бороrrьба 

між собою. Вони з.мн:гаються за rрунт, в який пускають 

коріння, за ~їжу, за1 :во1д.у й :повітря, за тепл·о й соня-шне 

:СІвітло. Вони -бо;ряться одне з .. одним і хто· виявить -с·ебе 

тривкішrий у нся:ких пригодах життя, підчаrс посухи, 

вогкости, .холоду і ·спеки, хто ліП!ше і дотеТІніше озбро

єний для цієї різrноманітної й безугавної бrоротьби, той 

і дістає прано на ·життя: хто ·ж ні- той гине. 

Ось nеред нами занехаяний ·кві'ТіНИК. Як,ихнебудь 

.два, три роки тому на нrім тuишались чудоІВі квіти. Вико. 

хані дJбайлИ:вою ру.кою лщдини, вони ·жили ~собі, пиша

ючись, сі'ІЯючи яскравИ'ми -б~р.вами .своїх пелюсток і• роз

.ливаючи навколо чу даrві пахощі. А тепер їх уже не 

видко серед ди,ких трЗ!В. Захиріли :й заглушилися левкої, 

жоржини, ·стокрот:ки: .їх заглуtшили звичайні .дикі rраrви~ 

Минає ·ще пять"'шість років і -картина знов міняється. 

Ніхто й не зав.важив, як це сталося, але .врешП'і· в заки. 

нуті:м квітНІику не стало ні ·ювітів, ті тих диких траrВ. І т1 

і~ -другі загицули, .їх з.аг.л_у.шив qурян, .що _роврісся так 

5 
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пишно ... Садові квіти - це тендітні, пещені створіння,. 

з,виклі до роскошів і піклування людського. Тому, як 

тільки людина перестала дбати про них, воро·ги заїли 

їх, - КІвіти не витримали наваЛІи диких трав. Але й .серед 

диких трав найшлись силЬІніші й вит:риваліші породи; 

то ж ,в·они і 'Взяли гору над кволими й завоювали ввесь 

r'рунт КВЇТ.І1ИКЗІ. 

Так боряться ростини між собою за прав·о існування. 

Крім того, їм до'водиться ще безпереста'Нку зберігати 

своє здоровя і життя від різних тра·воїдів та безлічі 

всякого комастІВІа. І на ц·е в ростин є .не ма.~1о неяких 

засобів і способів самоохорони. 

Шпички й колюч,ки. 

Кожний знає напевно багато р.остин з колючими 

стеблами або листям. Шпилечки на шипшині, колючки 

терну на г,лоду, жалючі волосинки кропиви - відомі 

кожноl\:fу. Цими шпилечками, колючками та г·оJІКами 

ро·стина обороняє себе ві,щ травоІді.н, які не зачіпають 

тільки таких ростин, а то все нищать. 

Б ага то з ростин зберігає себе трохи інакше. Адже 

ненажерливих тра:воїдів можІНа віднадити не тільки .ко

дючками тtа шпилечками. Травоїди, як відомо, досит..е 
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пере01рливі в їжі: здебільшогю вони не їдять гірких 

і лотаних на -смак ростин; не їдять і так_их, які дуже 

пога'Н'о пахнуть або отруйних. Отже пог·аний смак, ~ри

крий пах та отруйність і допомагають деяким ростинам 

урятуватися ві'д ,ворогів. 

Особливо, зберігають ростини в-сякими способама 

свої квіти від ворогів, а надто 'Від пажерливої гус~ні. 

Для цього квіти бувають озброєні то пуш:ком, то воJю

синками, то щетинками, а іноді й колючками. 

Коли кві'ти обернуть·ся :в ~овочі, то їх треба зберегтм 

від птахів і wари:н, які можуть ·спожити їх. Це не легко, 

бо таких тварин, що вживають на їжу оноч і насіннячка, 

дуже багато·. Проте й тут природа наділила ростини засо

бами оборони. Деякі з овочі!В мають такий самий каtлір 

як і листя, ц·ебто зелений, тюму .вони непомітні навіть 

і тоді, як уже С1lиглі. Деякі· одягнені в тверду шкаралупу, 

як напр. горіх; інші вкриті колючками і т. д. 

Є ростини, в яких насіннячка подібні до кліщів, до 

rycrю, до· стоноги, до хво-ста скорпіона. Отже птахи

зер,ноїди здебільшого й обминають їх. На них зазіхнуть 

хіба тільки птахи-комахоїди: але й вони, вхопивши ви 
І 

падково та_ку "фальшиву" гусінь кинуть її в ту ж мить. 

Виходить, що для овючів і насіння ніби краще, коли 

їх не помічають і не зачіпають різні т:варини; одначе 

є багато таких ростин які, Нtавпаки, ніби навмисне дбають 

про те, щ-об звернути на себе у;вагу :птаства й тварин 

яскравістю й соковитістю -своІх плодів. Це ті рОtстини, 

я;ким тварини 4 птахи дюпома1гают;ь роаповсюднит.и їхні 
насінняЧІКа. Є ще й такі ростини, що обдаровують свої 

насіннячка то вусиками й гачками, тю пушинками 

й крильцями (нпр. 'кульбаба), і в·се це для того·, щоб 

да-ти -своrім нащадкам спроможні·сть за допомогою або 

тварин, або вітру знайти ·собі місце, де оселити-сь. Є на

віть такі ростини, що .самі1 розкидають сноє насіння 

далеко на всі боки. Напр. скажений о.гірок, що росте 
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над Середз·емним морем. Коли він достигне, то його 

насіння плаває в середині в липкім соку. Цей сок рав·о.м 

із насінням з шумом і тріскотнею ~вилітає цінк,ою з огір· 

ка. А в теплих краях ростуть і такі ростини, яких овочі 

можуть накоїти ча1сом і· лиха. Коли такі ов-очі дозріють1 
ТО ВО'НІИ тріскаЮТЬ .та:к, ЩО ПО ВСЬОіМУ Л'ЇСі рОЗХtОдJЯТЬСЯ 

постріли, немо:в з ру;шниці, а !Насіння летить на всі боки 

з такою ·силою, ЩО· .може часом пора!Нити людину. 

Так ро.стини ·ВІСякими способами уникають тkноти 

й шук.ають про·стору, бо коли б усе насіння якоїнебудь 

ростtини падало під ним, то або ·зовсім не сходило 61 

або, зійшовши, швидко гинуло б нід тісноти. 

Куди тільки не попадає р·ости:на! Скільки їх переі· 

хало з Америки через ~океан до Европи й росте тепер 

у нас. Скільки ростин 'щ'ороку перепроваджуєть·ся за 

тисячі миль з одного краю в другий! Наче всі вони 

шукають, де їм ліпше жити, де просто:рІНі'ш, де rрунт 

і підсоння (клімат) найбільш підхожі для них. 

РОСТИНИ-КОМАХОїДИ 

"1 таке ,вигадають! -скаже хтонебудь, -де ж таки, 
щоб ростина та 'їла }{ІОмах ... " А ·справді то є й такі рос
тини і 'їх таки чимало - щось із пятсот різіНИх поро.,д; 

Більшість ростин-комахоїдів ловлять комах, а за 

пастку н них- листя. Таке листя так і збудовано в них, 

ЩО НИМИ дуже добр·е ЛІОНИТИ К·ОМаШОК. 

Листя-nастки здебільшоІJо подібні до глечик ів, що 

їх вінця забарвлені' нс~К!равиМІи ;взора.ми; з них висту· 

пають .крапельки меду, а на дні з·бираєть·ся ріденький 

сік. Комахи чують мід, бачать гарненькі листочки
гл~чики., гадають собі, що тю ц:віт, .лізуть у середину 

і ... гинуть там, бо ростина r1~x пожирає. 
Найдивовижніші з усіх комахаїдів - ц·е р о с ян ка 

і американська мух о л ю .в ;ка. Вони мають не то що 
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пас11ки, а такі прилади, що, як роти у тварин, л·ов::пчи 

комах, рухаються і, як шлунок, перетравлюють добичу. 
Росянку можна найти на торфових болотах, по 

берегах струмків. Це - невеличка ростинка з листяМ', 

скупченим у тих місцях, де .починається 

квітК•ОІВ•е бильце. Дивлячись на росянку, 

поперед усьо.г·о по,мічаєш, що на кожнім 

~ї лист.ку зверху й до низу - довгі чер· 

ВОНі ВОЛОСИНКИ. Ці ..В·ОЛОСИНКИ на кінці 

грубші й мають кроп.пй бли.скучо.го соку. 

~рібні комашrки думають що це мі'д 

і охоче ·сідають на листя росянки пасні

дати солодко. Але як тільки нка дур

Н·енька мушка ояде на листок то волоски 

його починають одна за одною схиv'іа

rи.сь над 6ідолаІшною ласухою, доторку

ються до ІНеї своїми гюлаrвками й об.пи

вають соком. Це ,вже їхня служба така, 

для того ж, вони й стирчать на листю 
Зб ан очник. 

росянки. Сік пе.рет,ра.влює всі мягкі чаегки мухи, і за 

кілька го:д.ин, К·оли ті .волосинки випростуються знову, 

від .комахи лишається .самий твер~ий ·кістяк - плінко

крилля та шкаралупкщ решта - роз·пустилося в соку 

Рооянка. 

і про.йшло в середину листя, 

ц·ебто пішло на їжу росянці. 

Отже бачимо, що р·осянка 

дивна ·серед інших ро·стин

комахо'ідів тим, що .воло

синки на її листю мають 

здібні·сть ворушитись ко· 

ли тр·еба. 

Так само може рухатись 

листя і в інш"С·Ї рrости:ни

комах·оїда - американської 

мухоловки. У неї листя ~ 
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справжні пастки для комах. Скоро якась комашка сяде 

на мухоловчин листок, половинки його хутко стуля· 

ються і розтуляються знову тільки тоді, коли :ВСі мнкі 

частки здобичі листя перет:равить 1і нсмокче. 

РОСТИНИ-ДАРМОІДИ. 

Не в·сі ростини здобувають собі їжу із землі. Є між 

ними й такі, Щ·О чіпляються своїми корінцями до якоїсь 

Омела на тополі взюtі. 

іншої ростини й тягнуть з неї соки. Такі ростини звуться 

звичайно чужо їдами, бо ж вони ·їдять чужу їжу; адже 

ця їжа призначена зовсім не для них, а для тих, хто сам 

діставав її з повітря й землі. Та чужоїди на ц·е не вва'· 

жають і відбирають со~и у тих р·о·стин, на яких осе

ляться; 'їх ще звуть паразитами, цебт•о дармоїдами. 

Між такими дармоїдами є одна дуже шкідлива рос· 

тина, що примощується на вітях тополі, дуба й різних 

овочевих дерев - це омела (омельга). 
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Вона приростає до гілки "гоосподаря", цебто того 

дерева, на якому примостила-ся. Омела дуже розроста

€ться і врешті· викохує багато не.нелИЧІ{!ИХ, круглих 

ягід із насінняІм. Іно:ді ,на груші або ябJІІуні розводиться 

така сила щієї погані, щ·о від неї бідол.аШІне дерево ле.и.ве 

дихає. Смокче омела соки 

з тіла свого годувальника, 

rодув.альник хиріє, ро·сте 

ло.малу, дає обма,ль листя, 

обмаль цвіту, а ча-сом і зоїЗ

~ім ·всихає. 

В ом-ели є чудовий спіль

ник, що доломагає їй засмі

тити все більш ·і більш де

рев. Це - дрізд. Липкі яго

ди омели він дужіе любить: 

.НаЇtВШИСЬ ЇХ ДОСХОЧу, дрізд 

nерелітає на інші, здорові 

дере:ва і переносить на них 

лрилиплі до його лапок 

ягоди з насіннячюом цієї 

щ'кідливої .р·о·сти.н.и. 

(f· 

Біла омела. 2. пиля·к·овий цвіт, 

3. СТОВПНКОВИЙ ЦВіТ, 4, ОВ·ОЧ 

5. проріз овоча, 6. насіння. 

Другий чужої.д - це п о в і ти ця, або канянка. 

Вона обкручуєть·ая круг стеблин тра:вяних ростин, устро· 

млює в них С'В'ОЇ ;присоски і висисає з них життєві .соки. 

Є чима.ло дармоїдів, Щ·О приемактуються д~о ко

ріння ро·стин. Напримір петр і в х .ре ст і з ар а зи ха, 

що тягнуть сqки з конопель і тютюну. У цих чужоїдів 

нема коріння, а замkть них кульки-присоски і на стеб.JІах 

у них, замісць листя, луска. Тільки й того з ростин· 

дЗІр.моJдів, ·ЩО. цвіт у дея.ких буває дуже гарний. 
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ТРУТИ-ЗІЛЛЯ 

Не знаючи, яка Ш'К·ода траплЯ'ється· вїд деякого 

зілля, люди часом ко-штують чи ягоди, чи насіння його,. 

а іноді .вживають його раз-ом із зерном збіжжя та й за

подіюють собі тим ,величезне лихо. Найбільше за:Ш!{:J

джують со.бі оцим діти, щ.о до всь.ого, допадаються., 

Черв-оні вовчі ягоди. Чорні В'ОВЧі ягоди~ 

усе коштують, найбільш;е яг·оди, аби но.ни були хоч тро

хи смашненЬ'кі. А деякі нерозумні матері й -самі дуже з·1· 

Шкоджують дітям, даючи нпр. немовляткам, щоб кра

щ·е ·Спали, настійку з маківо·к, н.е знаючи того, що в тих 

макі:в:ках люта отрrуя - •О п і й, :від якого страшенно 

го.лова болить та крутиться_, а. заснути можна так, що 

ВЖ•е Й Не ПрОКИІНЄШ·СЯ. 
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Ось деяке важливіше 

зілля, як·ого треба цура

тися: дур·ман, блекота, 

або куряча сліпота, чор

ні вовчі ягоди, паслін 

жовтий, або ГЛИСТЯ'К 

(ЖО:ВТі В'ОВЧі ЯГОДИ, ВО·-

роняче око (натягач), 

ранник, хрещате зілля), 

дикий шапран або осін

ник, болиголова, водяна 

болиголова (віха, 6ех 

або вомига), собача пе

тру;шіка, кукіль, пле.в-ел 

а) Галузка песьої вишні 

з цвітом й яrідка:о.ш. Ь) цвіт 

розрізаний, с) молода ягідка 

розрізана поздовж, d) мол·о-
отруйний багато ін- да яrід1ка розрізана вnоперек 

ших. 
.:.r.р·ібні грудочки в ягідці, 

це зернятка. 

БОРОТЬБА ЗА ЖИТТЯ СЕРЕД ТВАРИН 

Прир·ода - це для нас щось радіоне й миле. Все 

в ній упорядк.о'Вано. наче б то дуже гарно. Дехто гадає, 

ніби п1риродаr дає в·сім тваринам земним їжі досхочу: 

тільки бери 'її тіш·ся. Життя нібито йде спок·ійно, радіс

но й весело: к~о·жне деревце, ;кожна билиночка, пташка, 

риба, кожне звірятко і навіть кожна куз.очка нач·е б то 

не знають ні горя, ні клопоту. Хто собі несело щебече· 

на гіл'Очці, хто безтурботно пурхає з к.віточк·и на квітку,. 

а хто грається С·о6і- в шонко:вій траві або .в густих листях 

дерев. Спра:вді·, ніби rв-сіІМ гарно, безклопітно й приєАНІО: 

живеться на білім світі ... 
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А чи так ж-е воно є, ІЯ'К здається? Приди1віться до 

ЖИТТЯ уваЖІНіШ, і ВИ' ПО6аЧИ'Ге, ЩО дуже ПОМИЛЯЄТЬLЯ 

той, хто бачить у житті саму тільки радість та :втіху. 

Адже пташки, що так безтурботtно ·співають кругом нас, 

здебільш·ого годуються .к~омахами й наоінняч:ком, цеб:-о 

·безперестанку нища.ть життя. Чи ж л·еrко приходиться 

тим, хто попав їм на анідання? Та й сами вони_ ці б~з

турботні на вигляд щ-ебетухи, хіба не гинуть щоr.')дини, 

щохви.1ини, тис•ячами від усяких хижа:ків? А самі 

хижаки - ці ·страш!Ні, лукав-і, немилосер~ні на нашу 

думку тваJрини - як вони жив.оті·ють? Сьогодні на·ївся, 

.сього:дні харчу ІJЗдост·аль, а завтра, дивись - ГОЛ'Одні 

·сидять. Ні, життя та,ки куди скла~ніше й трудніше, ніж 

це здається на першйй пог .mяд, -і не самими квітами, ях 

то кажуть, усіяно життєву путь земних тварин. 

Життя дурно не даєть·ся. Тур6о"Ги, небезпека, но· 
роги, хвор·оби і, вреш·ті, смерть -нее це мішм:а з дое· 

татком, радощами й щастям - таха доля .в-сього, що 

живе на світі. Турботи не тр·е6а нехтувати, небезпеки 

треба передбачати, страждання й х.в·ороби витерплювати, 

ворогі-в уникаrrи й боротис·я з ними. Хіба це не боротьб·-~! 

Отже й виходить, ЩО· природа - це бойовище, 

.а життя - боротьба. - А що ж вИкликає цю бороr:·ьбу ~ 

Щоб зрозуміти це, візьмім нпр. хоч польових ми· 

Ш·ей. Ue ті самі миші, що іноді дуже шкюдять нашІ!М 

хлібаІМ. Кожна пара цих мИ'шей виводить на рік 6-10 
миш·енят, які вже через два мі·сяці пkля того, як ·сні'Т 

nобачили, самі вже виводять дітей. От і почисліть 

.скільки мишей роз-плодиться з однієї такої пари років 

.за двг? Та мабуть тисяч з 15 з 2_0·ть! А комахи (м.ухи, 

комарі, сарана й інш.) ще більш плюдючі: з ·одwієї мухи 

за одне лі.то роз·плоджується цілий мільйон мух. U·e пк 
найкраще показує, Я'К ш·видко плодяться рjзні породи 

тварин. 
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всі ж вони хочуть жити, ,всі дбають про те, щс)б 

сяк-так забезп·ечити себе їжою і нанлюдити дітей. Отж~. 

коли б усі нони справді лишались живі, то за кілька 

років на земній кулі не лишилося б ві·льної землі й на 

крок. Са·ме ·Собою, що так діло не може йти. Земл:я не 

має змоги прогодувати нсіх, хто жити хоче, х·оч би вона 

й хотіла тогю. Всі тварини на земл1і - її діти; всіх вона 

рада була б нагодувати. Але не від природи залежить 

дати більш від того, щ·о в неї є. Через те й бороть6:1 

на світі без кінця-краю за життя, за місце на великім 

бенкеті природи. 

ЗНАРЯДДЯ ДЛЯ НАПАДУ. 

Кому призначено боротьбою зд,обувати собі Іжу, той 

поеинен ~Іати для цього потрібне знаряддя. Так воно 

справді є. 

Придивіться до численного різномасного гурту 

хижаків чотироногих, перІНатих, лускатих. Ось перед 

вами проходять довгою 'НИЗК'ОЮ ,всі оті - леви, тигри, 

вовки, вірли, шуліки, яструби, крокодили й отруйні змії, 

акули і щупаки, скорпіони, нолось·КІі павуки і сил.І

силенна інших кровожадів. Якими грізними знаряддями 

боротьби й нападу наділила їх природа! Яку силу крови 

проливають вони на своїм віку! 

У хижа,ка повинна бути 

смілива вдача, зірке око, 

гострий зуб, або міцний 

карлючкуватий дзьоб. 

Подивіться нпр. на л-ева. 

Від усієІ· постаті віє міц

цю, в па1щі - ряд дуже 

гострих зубЬв, на дужих 

лапах міцні пазурі, в о

чах, світить·ся скажена 

Голова вірла. 
Гострий. rачиков.атий дзьоб -

це добри1Й знаряд нападу. 
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відвага. К1ожноТ хвил,ини .в'ін л.аде:н кинутись у стоа

шенний бій, по,валити св·ою жертву, знищити ворога. 

Так ·само грізний і орел, найсильніш'ий з пта·хів-хижаків. 

Від чіпких пазурі1в йоРо нема поми.лування ні зайц.=ві,. 

ні ягняті, н'і, навіть прудконогій дикій козі; а МІіцний, 

немов з криці кутий дзьоб його, ,наганяє жах не тількv. 

Гадюча голова. 

У горі в·идно отрутні зуби. 

на .німу 'Гварину, аЛ'е й на лю· 

дину. З такими страшними 

вояка·ми, як лев і орел, ма

ло хто з·важується поміряти 

силою. А проте вони ро

бл.ять бешкету ані трохи ~Іе 

менше, ніж яканебудь акула 

ненажерrлива, або отруйна 

змія. Спробуйте завирнути 

rB ШИроченну пащу акули -
і ви вжахнетесь, побачивши 

купу гострих зубів-кинджа

лів, ·якwми в.она знищує 

свою зд.обичу. По:цивіться .на зуби отруйної змії, Х'Оча б 

то була ЗІвичайна собі гадюк а. Вони в неї дуже цікаві: 

Оленець з ріжками. 
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в основі її отруйних зуб ін лежить капшучок з отругою; 

від цьог·О кашшучка йде Ці1ВОЧІКа і сполучає-ться з · жn· 

лобком у с·ередині зуба. Схопивши здобичу, гадюк:а врd· 

жає зубами, і' о-трута з .капшучка ви

ливаtЄться в жолобок зуба, а з.відтіля 

попа1дає у ранку. Із ранки вона разом 

із кровю розходить·ся по тілі жертви 

й убиває її. Гляньте на ·скорпіона: 

в нього останній членик хвоста має 

в .середині отруту, а на ·кінці в ~нь·ого 

сто.рчить гострий гачок, яким tВін і жа-

Кігті хижака 

(яструба). 

.лить своїх :вор ·огі1в. У теп.лих краях є дуже вел:икі скор

піони і отрута їхня буває ·смертельна навіть для людей. 

Отрутними з~нарядд·ами нащі·леню також деяких павукіз, 

ос і багат.о інІших т.варин. 

Все оце грізне знаряддя нападу, я:к пазурі у лева, 

дзь·об орла, жало скорпіона, - легк·о помітити. Вони 

стршш)ні вже самим sиглядом своїм і мимоtВолі звер

тають -на ·себе нашу увагу . 

Скорпіон - крім щи'ІlІЦів має й гостру шпил.ьку-жало пр!И кінці 
хвоста. 
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Розповідати докладно про всякі інші знаряддя на

паду й не вaprr: занадто :вже їх бага11о - всіх і не пе

рерахуєш. 

ОБОРОНА ВІД ВОРОГА 

У кожного з1віря, в кожної птиці, в кож•ної комахи 

є чимало воро·гів. Всі вони завше на-чеку, бо тільки даси 

маху - то й потрапиш на обід якомунебудь хижакові_ 

Розкішн•і роги оленя. 

Та життя дороге всякому, і жадне живе створіння 

не віддає його дурно, а з усієї сили намагається обо

ронити себе, або хоч утікти ,від ворогів. Для цього добре 

придаються 11варинам добрі крила, прудкі ноги, міцні 

зуби, дужі плавники й хвіст; ал·е зовсім покладатись і на 

них не можн:а. Які б не були дужі крила, а в ворога вони 

ще ·сильніші; які б не були прудкі ноги- у ворога вони 

ще прудкіші; ЯІ<і б не були міцні зуби - вони у ворога 

ще міцніші. 
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Зовсім погано прийшлося б малосилим тваринам, 

як би .сама природа не допомагала 1Ї•М. Пустивши на сsіт 

живе ·створіння, природа подбала, щоб рід його не ае

ревіІВ·СЯ і не ник, а тому й ІНаділила .всіх ріІЗІіІИМИ з-а-со

бами об01рони. Хто дужчий, хто має гострі зуби, пазурі, 

роти, або ·отруйні зуби та жал-о, той, звичайно, щоб 

оборонитися від 1ВОрота, бється з ним. Ал·е для нас 

куди цікавіш.і інші засоби самооборони. 

Гляньт·е, нпр. на чере

паху. Все тіло її і зверху, 

й ЗІнизу і· з боків одягне

не в роговий па:нцир. 

В цім пашцирі є щілина, 

ЗІвідки ниетромились но. 

ги, голова і хві·ст. Всі ці 

частини тіла коли треба, 

особливо підчас небезпе· 

ки, можуть сховатися 
Черепаха. 

під панцир. Іншого спо·собу рятунку в черепахи немає; 

тікати їй дуже тяжкю, бо вона ст.норіння незграбне 

і ледве ходить по землі. Битися з :напасником їй не 

випадає, бо s неї бракує для цього потрібної зброї. 

Отож тіль.ки й її, що сховатися. Та не тільки чере

паха так робить. 

Дикозраз (їжатка). 

І на землі і в воді ба-

гато тварин, 

од ворога 

яких рятує 

'Гвердий або 

колючий покрівець тіла; 

нпр. панцирники, ящурі, 

їжаки, дикозрази, всі рі

зноманітні раки, краби, 

скойки й багато комах. 

Деякі 1Шарини рятують 

своє життя ще більш не--
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звичайними засобами. Так, нпр., в Америці водиться 

(}ДНО не,велиЧ'К'е ЗІВірятко. Воно мож·е тільки трохи біJЛь· 
ше від К·ота, тільки лапи Б 'НІього коротШJ::. Зуби rв нього 

не стр-ашІНі, та й {Іазурі також. Здавалося б, чого тут 

.лякатися! А отже його боять.ся ,в.сі люди і з,вірі, а ·Са,ме 

воно не з полохливого кодла: навіть людині дає підійти 

до ·себе близько. Один американць оп01відає про це зві

рятко таке: "Кухарка наша зав,важила якось, що з льоху 

ві~ кілька день пропадає мяса. Вона думала, що то 

кітка і позатуляла всі діри, але й цим не заради·ла ли

хові. Тоді кухарка за:вз·ялась .конче підс·'Гере•гти злодія. 

Раз якось унючі по'Чула в льоху шарудіння Іі 1 пішла 

подивитися, що ІВоно таке. Таrм вона побачила якесь 

маленьке зsіряткс зz~нбіJІьш·ки доброго кота. Спин~а 

іВ нього біла, саме rноНІо· руду,вате, писок довгастий. Воно 

сиді .. 1о собі й ·СПО·Кійа:1- дивило-ся на кухарку. Що- то за 

звіря- кухарк:а не знала, тому кинtулась на ньо-го й опе· 

-ріщила його палицею. Та ще не :встиг ла ,вона й ударити 

його, як знірятко повернуло-ся до неї задом і чимсь 

присну.по їй просто в обличчя. Раптом у льоху так 

засмерділо, що годі було· диха·ти. Кухарка не ЗІНала, 

худи ПЮLZІ:ітисн rвід ·смороду. Вана побігла Б горниці, там 

зустрілІЗ її госпо!д,ИІНЯ і кину.лась тікати. в'Їд нtе'ї. Сморід 

пішо•в по .в-сіх горІНицях. Кухарка не могла !Ні адмитися 

од не'ї, ні вичистись. Серде.шна жінка аж заслабла на 

кілька день. Ввесь харч до:велося викинути геть з льоху, 

·бо все засмерділо<:ія". 

Отож і прозвано те звіря позаслузі-в он ю ч .кою 

.а6о с м е р д ю х ОіМ. В нього коло х1носта є таrкі· кап· 

ШУЧКИ, В ЯІКИХ rBQtНrO бризкає, КО'ЛИ треба о6Ор0ІНИТИСЬ 

від ворога, свою .смердючу водичку. 

Але найцікані,ші ті засоби оборони, які допома· 

гають тварині зробитись зовсім непомітною для ворогів. 

Батато жиrвих цілком беззахисних створіrНіЬ 1ати·при 
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.рода наділила та.кими особливостями, які ані трохи не 

гірші за каз:ко;ву шапку-невидимку. 

Всі ми знаємо, як СК'рутно буває метеликам і гусені 

від пташок. Годі й почислити, скільки тисяч комах що

дня йде .в найменші'М садочку птахам ·на закуску. Як ти 

його врятуєш од смерти. Отже деякі комахи дуж·е рідко 

nопадаються пташками. Є метелики дуже схожі на листки: 

інших з них поїдають птиці, а ці, :вирядшвшись листхом, 

спокійно живуть собі, кладуть св.ої яєчка, щоб напло

дити якнайбільше діток, і вмирають 1власною ·Смертю 

бо нікому ж не потрібен 

лист на дере.ві,, ніхто йо

го й не з:ачепить_ 

А ось перед вами галу3ь 

дерева. Ви дивит,есь н:1 

неї й нічогісенько цікаво

го не бачите: всі сучечки 

на ній однакові і вигля

дом і к·оліром. Але тор-

.k:ніть галузку, і ви ~зди

Гусільничка, що наслідує 
галузку . 

вуєтесь: один сучок її заrворушив·ся! І :виходить справді, 

що це не сучок, а гусі.нь, що вдає з себе сучка. Вана 

дуже добре знає про цю 

особливість свого вигляду, 

і тому спо~ійно сиди~ь ra 
ВИДНОМу місці і НЇІКОГ·О Не 

боїться. Вона не попадеть 

ся на снідання яномусь ш,па

ко.ві чи там ластівці: птаіш

ки не їдять галузок. 

В холодні;м краю жи.ве 

північна куріпка·. Влітку, 

коли майже вся земля .вкри-
.Л·\етеJІик поді6НІИ.Й до листя; . . 
з лjвого боку метелtик 3 пра- та СІрим мохом, шря на ку· 

вого ли·сток. ріпці також сіре; К·ОЛИ ж 
•. 

б 
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настане зима, ї земля поч~е одягатися ·снігом, то й ку. 

ріпка перебирається в іншу одежу, ·стає з.овсім біша, як 

е'Ніг. Це й рятує Ії од ворогі.в: і мисли:вець і хижий зrвіJр 

Прутець, що виглядає, як 

бура rилька. 
Листець, ком·аха, що має 

крил а зов.сім подібні до листя. 

не легко примічають її. влітку на моху, а .. взимі - на 

снігу. 

А наш звичайний л і·совий заяць·біляк, чи ласичка

хіба не так сам·о пер·ебираєт:ься. двічі на рі,к: восёrtи 

линяє стає білий, а на провеоні знов сіріє! .. 

Ласиця-горностай у літній . 

шаті 

Ласиця-горностай у зимовій 

Ш3Ті; 

В'загалі- більшість тварин має з ах и сну масть: 

в нкій о6ста.нов1і жи·ве, такого к·ольору й одежу носить. 

Серед зелені- зелену, на ,піску- жовту,. й т. д. 

Але треба щ~е сказати й т·е, щ~о захи1сна масть не 

тіл.ьки для захисту буває н декого. У хижаків ц·е .добрий 

З?сіб для· нападу на здобич. Ось, нп.р., пі:нніЧІний біли·й 

ведмідь: йому біла масть ш·е,рсти пом ата€ пі,дкра,датись 

д:о тюленів,_ так само_ й о·тій північній ли.сиці· , щ.о н.а зиму. 
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біліє, песцеві, сірому павуко.ві, що бігає по пар,канах та 

ловить мухи, так ·само й багатьом іншим тваринам. 

Так мати-,природа помагає ·всім тваринам принату

рювати-сь до тих умовин:, серед яких їм доводиться 

жити. 

ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТВАРИН 

І. 

Багато дечого навчило тварин лихо, а поперед 

усього примусило їх запобігати помочі одне ІВ одного, 

сполучатись у громади, щоб спільними силами боро

тися з усякими пригодами. 

Громадське життя, я.к уже дашно віщомо, існує 

і ;в тварин; тільки не в усіх воно однакове. Деякі з них 

живуть гр·о.мадсьм.им життям п о с ті й н ·о, інші збира

ються ;в І"ромади тільки :н а яки й ·С ь ч ас: для нападу 

на здобич, для оборони :від .в·орога або для далекої 

подорожі. 

Коли наступає осінь, коли .в наших краях стає хо

лодно, ·t покорму для птаства от-от не :вистарчить, то 
журавлі, бузьки, лелеки, чаплі, дикі ·гуси, качки, пере· 

пели, жайвороокщ С·ОJІІОВЇ, трясихвостки, очеретянки, 

граки, ласТІі:Вк·и, щурі, жовни, зозулі й багЗJто інш·ого 

птаства зби.рають·ся в громади і летять у далеку, тяжІ~У 

путь. 

Перебираються з одного мі·сця на друге під тиском 

нужди, холоду та Г·олоду, :не тільки птасrnо, але й ба

гато чотироногих Тіварин і навіть }(ОМахи. 

В краях холодних тварини багато вит·ерплюють 

лиха .від холоду й г-олоду, і це примушує їх мандрувати. 

В теплих краях примушує тварин подорожувати посуха 

і брак ~води до пиття. Зебри, к,ваf'и, струсі й інші тва

рини південно-африканських степ·і:в збираються в ве-
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JІИКі гурти і переходять на інше місце тільки тому, що 

їх жене страшенна спека й спрага. Доки нема посухи, 

то всі вони живуть окремими не,величкими табунами. 

На чолі кожного табуна стоїть старий, досвідчений ва

тажок. Ватажки різних табунів постійно ворогують між 

собою і часто бються один з одІ-шм. Але коли трапиться 

ш<ась небезпека для всіх, то запеклі вороги забувають 

Стадо зе6р при водопою. ПодаіІьше антилопи "гну''. 

про минулі. бій·ки та сварки. Табуни сходяться докупи, 

ватажки заприязнюються, rро·мада що·дня більшає й 

більшає. Т'ВарИНИ, д:о·сі чужі· ОДНе ОДНОМу, Ж!ИВУТЬ прияз· 

но, все р·облять гуртом, слухають С'ВОЇХ тямких .ватажків 

і, не сварячись, кидають рідні степи. Спочатку ввесь 

гурт іде не поспішаючись, але щодалі то нее швидше, 

а потім то .вже нетерпляче мчиться наперед, здіймаючи 

стовпи куряви. Степом розлягається тупотнява бага

тьох ніг. Летять стрілою зебри і кваrи до пишних пасо. 

вищ і свіжої води; попереду біжить, мов гі·нець, швюt.'І, 

сам не розуміючи, як попав у таке понажне тов.ариство; 
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а ззаду і по боках скачуть цибаті струсі, що примости

лися до табун·а бо з ним безпечніш. У·сіх жене лиха 
. ' 

Г·Одина і всіх обєднує одне бажа:ння - ш.видше додіrти 

до харчу й іВОди. 

Але і зграї птаства і гурти тварин-мандрівникііВ -
uc тільки гр о м а.д и т и-м ч а с о в і, бо ж вони збира

fL·ТЬСЯ на той час, коли треба .подорожувати і розпа

даються, як ті'ЛЬК'И д!осягнуть своєї мети. 

11. 

Цікавіші п о с т і й н і r р о м ад и між тваринами. 

От, нпр. граки - це 1вже зонсім громадська птиця. 

Весною гамірливі: зграї їх, прилітаючи майже пе'Ршими 

в наші краї, негайно беруться до роботи: лагодять то

р-ішні гнізда і вють но·ві. І з цього часу, аж поки їм 

Л·еті:ти у вирій, все в кожній зграї робиться гуртом. 

Про.кинувшись уранці,грачина громада ;ВСЯ, як один, 

летить у ліс, у поле, на лук.и та городи. Тут, поки деякі 

шукають собі на онІідання чер~вяків, комах, о·вочі:в чи 

якоїсв іншої їжі, інші стають за вартоних і пильно сте

жать за тим, що ді:ється довкола. Як тільки хоч якась 

МаJІенька небезпека - вже вартоні криК'ом подають про 

теє знак, і вся зграя в ту ж ·мить здіймається вгору. 

А коли 6лиЗ'ЬіКО зя·виться якийсь хижак, то граюи і-Іа 

знак вартових, здіймають гамір ·і всі разом на,кидаються 

на нього і завше з услі:хом одбИівають напад і приму

шують ворота тікати чимдуж. Увечері ці птахи знов же 

таки всі вкупі збираються на· ночівлю, але попереду 

посилають розв·ідувачіІв, щоб ті вибрали й оглянули для 

ночівлі безпечне місце. 

В грачиній громаді панує .велика приязнь і згода. 

ГраІGи добР'е знають усіх члені:в своєї громади і не ви

терпJІюють чужаків. Як тіЛЬ·КИ якийнебудь нахаба 

з іншої громади спробує в.л·ізти не ІВ свою компанію, то 
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зараз його пабють і ,виженуть Г'еть. Зат•е за своїх гро

мадян ІВани обстають о.дностайно, доходячи ·іноді до 

геройства. Коли товариша вбито або поранено, то то

вариші його не поспішають захо1ватись. НаІВпак.и, вони 

підіймаються з жал1і'бними криками в повітря, літаю·г1: 

круг загиблого друга так, наче хотять підняrrи його 

й з.абрати з собою. 

Як ·в усяк·ій добрій гро·маді, де заведено лад, 

у граків є -свої s.ласні звичаї й закони. Особливо ціка1ві 

в них випадки громадського суду :над товаришами, які 

часом завинили. 

Граки, нпр. пильнують, щоб один одного не крив· 

див. Коли граки бу дують гнізда, то· з деякими з них 

трапляється часом такий гріх: умор.иІВшись літати да· 

леко за матер-іІЯл·ом для будування гнізда, якийнебудь 

грак починає тягти шматки дерева з гнізд своїх ·сусідів. 

Але чесні граки не люблять такого грабунку. Бикривши 

злочинців, вОtни ·обоІвязко!во •Карають їх, аби всім по

казати, що не можна так непра,вдиво користуватись 

чужою працею. Кара ві'дбувається прилюдно, перед 

усіма громадянами: ·вісім або десят.ь граків накидаються 

на гніздо винуватого і руйнують його. А коли навер

неться в цей час і -сам хазяїн гнізда, то й його не поми· 

лують: надають ·стусан ін дзьобами, щоб у друге шану

в авс я та не зазіхав на чуже добро. 

Коли надходить час летіти у вирій, гр.ак·и збираються 

в радне коло, радяrгься всією гро·мадою, вибирают.ь ва· 

тажків і за їх приІВодом. летять в дале.ку подорож, до 

теплих країв. 

111. 

Із чотироногих тварин, що живуть громадами, осо

бливо цікаві бобри. Це найдотепніші будівничі в царстві 

тварин. Вони споруджають :на лісових рі.чках цілі горо· 
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;.й-х}тори, а працюнн:ь громадою лід прюводо'м стар

ших, цоовід 1Іених проаідників. Боqри належать до гри

зунів, так саІМо, як миші,, щурt 1 заиц1. Живуть вони 

в малолюдних місцях Сибіру і ПііВН. Америки. Тут вони 

туляться коло :річок, ІВибираюЧІи такі .місцЯ, де ·на береЗ-і 

або коло нього .є ліс .. Ліс потрібен бобрам ,і для буду

вання і для покорму. Удять вони кору дерев., листя 

й мо '10ді галузки. 

Бобри живуть здебіль-шого у воді. Плавають і по

рин2ють вони дуже гарно; з.ате на землі повертаються 

погано. 

За будову -своїх селищ бобри бвруться в теп.,-r!, 

.літні дні. В цей час до місця будони збирається великий 

rурт бобрів, у якому можна начислити :не .один десяток 

добрих робітників. 

Споруда бобрів (греб.1'Я). 

Перш за все бобри роблять загату або 11реблю; спо

руда цих гребель - це одна з найцікаві'ших праць. Як 
1Гільки місце вибрали, то кілька бобрі·в підгризає коло 

caмorn бер·ега грубе дер~во і пильнує, ·щоб воно упал0 

просто у воду. Трохи вище, в лісі, чути, як вовтузяться 
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інші робітники, які таки:\1 самим способом р у б а ю т ь 

:'vtолоді деревця і тягнуть по воді до того ·місця, де має 

бутн гребля. Впоперек річки стромлнють кілки і тички, 

добре загострені бобровими зубами і переплітають. 

лозою. Тоді вже беруться до діла бобри мулярі і гра

барі. Підвівшись на задні лапи і міцно притискуючи до 

Осиковий ліс, зрубаний бобрами. 

грудей свою ношу, несуть "мулярі'' до греблі ка:\іrіння:. 

Одночасно "грабарі" згрібають в купи мяку зем.:но 

й пісок, потім, приклавши до них долоні передніх лап 

і напираючи всі1м тілом, посувають купи наперед до 

місця будівлі. Каміння звалюють на загату і засипають. 

землею, а порожні мkця між гілками затуляють дерни

ною і грязюкою. Якщо денебудь натиск води перебє щі

лину, то її негайно затикають. 

Нарешті греблю зробили, втоптали, умняли й щіль

но позатикали. Вода в річц,і' підіймається і зали8.1Є 

береги дaJri й далі. Тепер у дбайливих праці.вни.ків є ве

ликий і глибокий став. м.ожна зачинати й будову хи

жок. Для цього бобри за.пюбки вибирають острівці, що 

зявились серед води. Насамперед кладут.ь баконі сті;-ІИ 

з деревяних брусів і пруття, далі роблять склепі.нІ-ІЯ:\'1 

стелю; підлогу вирівнюють і втоптують, а потім усю 
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бу д:влю добре мажуть і довкола і в сер·едині глиною· 

або мулом. 36удували кругленьку хатку, цілком гарну 

і: для ночіrвлі і для зимі;влі і для БихонанНІя діток Збуду

вали її міцно й дбайл.ино. Нема в :ній ні щілин ні дірок, 

тому в негоду не протече і захистить од холодного 

вітру. Бобри часто висте.люють долівку в своїх хиж.ках 

дрібними т:ріоочками. О~ рім то.го, з хижок робиться 

з.вичайно· два х·оіди в піrдз·емні галерії, Щ·О спусJ{аються 

вниз і одкриваються просто у ;Воду, майже на дно ставка. 

Тут собри збирають запаси харчу, цебто Ш)матки віття,. 

ЯrКі -вони стромлнють у дно ставка. 

О1же~ як бачимо, бобри дотепні будіВ'ники: проте 

єсть чима."'!о й птахів, що роблять це незгірш в.ід них. 

От нпр. гнізд·ечко амер.ИІкансЬ"кого птаха-грома

дянина. Це незвичайно цік.а•Ва П'Т;аШИНа. в:·нr чудозо 

розуміє, що життя в тіснім і дружнім товаристві:, та ще 

під одною стріхою, кул.и приє~1ніше й безпечніше, ніж 

життя в самотині. І от, щоб захистити себе від чотиро

нотих хижаків і ·від змій, що крадуть у нього яєчка й 

пташенята, цей птах наду.мав оселитися під одним дахсм 

разом і.з іншими св-о1ми братами. Ось я.к ощин вrі·домий 

мандрінець, Петерсон на пріз,вище, ·опо·відає про такий 

городок цього птаха·- громадянина і його населення: 

"Вісімсот або навіть і ·вся тисяча о·кремих гнізд приту

лил"ся під спільним дахом, що схожий на ді·м, критий 

околотом. Дах покриває собою неликий сук з його гіл

ками і висить над гніздаМИ 1 я.кі причеплено під ним так, 

що· ніпкі небезпечні хиж1аки, rНіі:які змії туди : 1е діст3-
нrуться. Ці птахи-громадяни нагадують своєю запопа· 

дливістю й дотепністю бджоли. Цілі.сенький день вони 

тілг.ки те й роблять, що збирають траву, бо ж ·з неї 

робJJять головну часп.:~ну своєї будівлі. Кіл·ькість гнізд 

вони збільшують щороку так, що дерево часом аж 

хилиться під тягарем такого пташиного города. Під 

дахом .такої буді·влі можна побачити багато входів, 
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і щоразу такий хід веде на вулицю, п,о її ·боках є гнізда 

на вер.шок одне від одного". 

Декотрі комахи теж, як ;Відомо, живуть великими, 

добре упорядкованими громадами, і також спільними 

силами будують диво.вижні щодо ·складу, правильности 

і витривалости будівлі. Хто не бачив цього у бджіл, ос 

і мурашт~! Отже є й ще цікаві будівлі у т ·ер мі ті в, 

що живуть у Африці: це комахи одніЄї лороди з тарга

ном, цвіркуном і коником. 

Тер:чіти: вгорі літає са:-.·tчик, зліва перекрій гнізда термІТІВ, 

по середині вояки, вдолі зліва робітник, вдолі зправа са:-.tиця. 

Гніздо термітів скидається на горбок заввишки 

в два й більше метри. Ширина його в осно.ві приблизно 

Т>акого с.амот·о розміру. Дов.кола гнІі,здо вимазшне г:рубо 

грязю;кою і зроблене так міцно, що людина, коли стане 

на нього, то не провалиться. От на образку бачимо таке 

гнІздо терміті1В в розрізі, щоб можна було роздивитись 

на будову і роЗІ{Jrад внутріш.ніх кімнат. 



-91-

Під дахом бачимо горище для повітря, а під ним 

.кілька поверхів громадських запасних складів. Тут 

складають запа·си харчу. Ввесь цей .віддіЛІ г.нізда три

.мається НІа тршз:ких глиня:них ст·овпах 1і· тут, між стов

пами вільно гуляє тільки повітря і не видко жадної 

живої душі. Самі господарі ро3'містилися по коморах 

нижнього, найбільшого поверху. Як же його збудовано? 

Посер:едині бачимо "царські кімнати". Ц·е велика, про

стірна кімната із стеJІІею-склепінням. Тут жине "цариця'' 

термітника, або просто - самиця (матка). Кругом її 

кімнати з якої 'ії не ·випускають тоді, як вона несе яєчка, 

находяться кімнатки для яєчок і дітей - черви. За 

дитячими комірками стоять кімнати для тер,мітів-робіт

ни.ків, а ще далі - касарні для вояків. З поверху на 

поверх і з Од;J:Іієї комірки иJ другу ведуть хідники прості 

й п окручені. З одного до другого є ходи, а виходять 

вони в ш·иро.кі підз·емні вуJ]иці, що мають .вихід часом 

д'Jсить дал:еко від гнізда; це й є вхідні та вихідні двері 

термітника. 

Будівля, як бачит,е, чудова! Тисячі робітників пра

цювало коло неї, не шкодуючи ні сил своїх, ні часу, ні 

праці. 

lV. 

Всяка громада тварин - чи то тих, що вигодаву

ються мат1ер.нім молоком, чи птахи, чи комахи - жи.ве 

по-брат·ерсь,кому, і в багатьох випадках члени її роблять 

усе цілком згідно, одностайно. 

З чотироногих нпр. табун коней у степах часто 

обороняється від вовків спільними силами. Побачивши 

своїх воро.гів, коні стають колом: малосилі з них і ло

шата лишаються в середині кола, а найсильніші довко-ла 

завзято обороняються копитами від вовчої тічки, що 
напа.па на них. 
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Розповідають багато дечог·о й про ПТ3JШОК, от хоч 5н 
про конопеJІЬНИ'І<а, який за товариша часто зазнає не~>'Іі-І

.lОГО лиха. Коли одна з цих пташок попадає в сільце, 
то інші намагаючись визволити її, самі попадаються. 

' 

~~~~~{~";.д;,~:::~ЕУ~-=,~~~~~і.:~.-!:~~ 
·i....,_.r 

~~ . t. 

Кожний знає також, як 

обороняють свої житла, 

не шкодуючи життя, всі 

громадяни-комахи, от як 

бджоли, оси, :vІурашІ\!1. 

Цього досить, щоб зро

зуміти, яка велика при

язнь буває у громадян

Табун коней, звер,н.е.них roJioвn.- тварин. Всі такі тварини 

:-.1и до середини, відби~ає копи- живуть громадами не 
Та:\1И напад ВОВКІВ. . 

не ТІЛЬКИ ТОМу, Щ•О !J.e 
їм зручно, але й просто тому, що їх тягне одне до 

одного. 

Громада - це надійна сила. Складається громада 

часто через потребу, а тримається ладом, згодою 

й приязню. 

Тепер ми знаємо, що в тварин є громади. 

Ці гро·мади бувають тимчасові й постійні. Деякі 

тварини живуть громадою тимчасово, а інші - ціле 

життя. 

Громада у тварин будується на взаємній згоді 

й дружбі громадян. Дужі помагають кволим, старші 

піклуються про меІ-Іjших. 

Що розумніші тварини, то краще розуміють вони 

користь від nромадського життя, і ти:v1 міцніша в них 

громада. 

Громада - це для т.варин школа, в якій набира

ються вони розуму, а ·~акож звикають шанувати, цінити 

й любити товари·шів. Така звичка доходить до того, що 

іноді вони роблять усе наче по правилу: вс і з а од

н о г о, о д и н з а ·в с і х. 
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КРОВОЖЕРИ й ДАРМОЇДИ 

"Всяко добувається на світі той насушник, деякі 

із засобів здобутку чесні, та інші, правду кажучи, 

далекі від того". Так ГО'ворить один відомий учений, 

що довгі роки досліджував життя тварин-дармоїдів. 

І, коли хочете, говорить правду. Є багато, дуже багато 

Т!варин, які уве·сь свій вік живуть за дурничку, .а є між 

ними ще й ТІаК1і·, що· псують здоровя своїх годувальни

ків. Таких тварин треба називати д ар м о 1 д а м и 
й к р о в о ж е р а м и, і це не бу де кривдою, б о в он о 

так і є. 

У кожного дар·моїда є свш, як кажуть, господар. 

Такий господар дає своєму непроханому гост·е.ві їжу, 

а част·о й житло. Дармоїди - химерні створіння! Вони 

свого досягнуть, їм усе дозвоЛ'ено! Усяка частина го

сподаря може зробитись для них притуJІІком. Один при· 

мощується на ш·ерсті або :на шкурі тварини, іНІший, 

навпаки, лізе в тіло й там засідає. Особливо пр.инадні 

для даР'мо-їдів шлунок і кишки ,різних Т1в.арин. Тут 

завжди буває подостатком усякої їжі, і тому галапаси, 

часом цілою громадою, примощують·ся на внутрішніх 

стінах ·віджи.вного проводу_ Ще добре, як дармоїд за

довільнит:ься киш.ками; а то буває й так, що· йому до 

вподоби припаде печі:нrка, с•елезінь аJбо нирки го•спода

ревІі·. Є між дармоїдами НІар·ешті і такі· галапаси, •ЦО 

мешкають у крові, в мізку і навіть у с-ерці своїх году

вальників. Одне слово, для цих пронозли.вих створінь 

скрізь на•йдеть·ся захисний куточок, rв якім вони зу~ 

міють роздобути для· с•ебе і потрібне мешкання й дар
мову їжу. 

Ті галапаси, що оселяються на зовнішній поверхні 

ті.па своїх хазяїнів, звуться з о в .н і ш н і г а л а п ас и. 

Такі, нпр . .різні воло·соїди, ш.куроїди, кліщі, блощиці, 

а т~кож ті, що· лі1та:ють: мухи, rедзи, москіти, овади. 
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Ті, що п:рох·одять у ·кишки, в печінку, селезінь, серце, 

мозок звуться в н у т р і ш н і г а л а п а с и. Ці зде-· 

біл:ьшого· нал;ежат:ь до породи червяків звуться 

г ли ст а ми. Одні й другі безумовно шкідливі ство

ріння, і часто від них дістає їхній годувальник н-е тільки: 

тяжкі болі, а й см-ерть. Особливо варті нашої уваги 

глисти. 

Щоб дізнатись про них докладніш, візьмім два-три 

прІшлади. 

Ціпяк (ГJшста): а) часть тіла з голо в_ 

кою, Ь) голюнка в побіл.ьшенні, с) 
дозрілі члени в природній величині, 

d) в побільшенні, е) яйце в побіль
шенні, f) шмато:к вугруватого мяса, 

g) вугор у перекрої й п-обільшенні, 
h) глиста ви•ростає з вугра. 

У мясі, деяких сви

ней, КОЛИ рОЗДИВИТИ

СЯ на те мяса під мі

кроскопом, побачи-

мо дрібненькі nу

хирці з іще дрібні-· 

шими голювками, а 

На ГОJІІС1ВКЗХ - га

чеЧКИ й присоски. 

Оці пухирці це 

п у х и р и с т і г л и

ст и. Коли попоїсти 

такого мяса не до

бре перевареного й 

ПІерепеченого, то в 

шлунку й кишках 

пухиристі г .'Іисти не

забаром п о ч ну т ь 

зміняти~я: пухирець 

лусне, а замість ньо

го поволі виростає 

ціла низка члеників; 

та.к пухириста гли-

ста обе-ртається в: 

здорового ціпяка-со л і те .ра, а його тіло подібне до 



-95-

членистої стрічки, що· до заднього кінця все ширша. Вона 

буває іноді три й біл.ьше метри завдожки. В. останніх 

члениках солітера витворюються яєчка і тоді ці чле

ники відпадають і разом із рештками їжі виходять із 

тіла людини геть. Для того, щоб із яєчок знов розви

нулись ціпяки, треба, щоб яєчка попали в тіло свині. 

Та це звичайна річ: свиня, як кажуть, свинею, тому 

й жере всяку погань. Як 

тільки яєчка потрапл·.ять 

до свинячих кишок, з них 

негайно витворюються 

дрібні пухирист'і. глисти, 

які проїдають стінки ки

шок і оселюються в мясі 

свині. Але для того, щоб 

із них зробилися знову 

ціпяки, здатні розпло

джуватись, їм конче тре

ба попасти до людського 
ШЛV:Н1(а. )о:юсник-трихіна у волоко.н.цях мя-

д. u са: зліва зам:кнений, з права сво-
ругни приклад тр И- бідНІий. 

хіна. Це мікроскопій~ 

ний кругленький чеР'вячо1-::, що ж~ине замолоду в мясі 

свині. Тут він лежить непорушно в білім вапнянім І<ап

шучку, але як тільки попаде до людини в шлунок, то 

розгор1 ається ·і п·очинає виводити живих червячків, 

таких як сам. Молоді трихіни пролазять крізь стінки 

кишок у мязи чоловіка, і він занедужує, а іноді й умирає 

в тяжких муках. 

Нарешті згадаємо ще про одного галапаса 

овечу мо ти лицю. Вівці часом хворіють на хи

мерну х.воробу: вони починають швидко крутитися, зне

силюються і врешті - здихають. Хворобу цю про·стий 

нарід зве - мо ти лиц я. Коли розрізати здохлу від 

матилиці вівцю, то в иізку 'ії знайдемо кілька пухири-
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'стих глистів завбіль:шки курячого яйця з чимсь рідким 

усередині і з головками, я:к білі пухирці. Ко·ли чабан 

не закопає я.к мог а глибше загиблу від матилиці вівцю, 

а віддасть її чабанським собакам, то яканебудь з них 

розгризе череп вівці і зїсть мозок. Тоді в киш,ках того 

Мотилиця. 

собаки пухиристі матилиці 

обернуться в собачих ціпякі·в, 

нкі й почнуть одривати од се

бе членики з яєчками. Яєч•ка, 

що попали з кишок на траву, 

л·еrко може проковтнути вівця, 

яка й заслабне від того на мо

тилицю. 

Так живуть ці й інші такі, 

як ці гаЛІапаси. Вони розпло

д~уються, і розплоджуючись, 

переходять від одного хазяї-

на до іншого. 

ЛЮДИНА 

Я ще й досі не дуже великий і ие такий дужий, як 

дор·ослі люди; але перше я був ще менший і мав ще 

менш сили, навіть кажуть, 'Н'е міг ходити й говорити, 

хоч цього не пригадую тепер. 

Промине ще кіл:ька ро.ків, я виросту, зроблюсь ве

ликий і дужий, зроблн::>еь, мовляв, д ор о сл а людина; 

мине ще десятків зо три літ, і я почну старітися, по.

трохи знесилюватися, лице мені з-морщиться, очі не так 

добре бачитимуть, зуби повипадають, - я зроблюсь 

старий. А потім і вмерти доведеться: тіло вж~е тоді 

нічого не почуватиме й не рухатиметься, далі ж і зовсім 

роз.валиться й обернеться в з·емлю. 
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Але тепе,р., в цей час, тіло моє жине, годується 

й росте, почуває й рухається, бо ж йому дана ж и тт я. 

Я роозумію, що м·ені кажуть, .можу виявити <:вої 

думки й бажання словами таrк, щоб ме-не розуміли інші 

люди :це черrез те, що я маю м о ·В у. 

Я можу вивчити лекцію, лотім ·пригадати ji й роз

казати те, що вивчив; памятаю наз·ви багатьох річей: 

це все тому, що 1В мене є па м·я т-ь. 

Я уявJІІяю собі дуже яскраво, коли сиджу ,в школі, 

що робиться у нас дома. Я уя-вляю ·собі, як працюватиму 

з батьком у пол'і, гулятиму, збиратиму гриби й ягод:1, 

бавитимусь з товаркшами. Так ·само виразно я можу 

уявити собі за,вжди обличчя ЗіНайомої людини, хоч .вона 

тепер може й далеко від мене. Вночі я іноді сню й бачу 

в сні те, чого сп,равді немає. Нее це тому, що в мене 

€ у я в ·а. 

Я розумію не яс·е, що мені кажуть, не нее, що 

читаю в книжці; .але ко·ли мені нояснІити те ·все, то воно 

все стане для мене зрозуміле. ;Локищо я знаю небагато, 

ал·е перше знав іщ·е менш•е. А що далі вчитимусь і дума

тиму, то знатиму й розумітиму біЛіЬше. ·Це все через те, 

що в мене єр о з ум. 

Коли я вивчу свою леtкцію,, зроблю -нее, що треба, 

кол:и я не завинив, пус~уючи, ;нікого не обидив і не за

'СМутиrв, - тоді ІНа душ,і; ,в мене легко і спокійно·. Кол.и ж 

я когось обиджу або скажу ·неправду, по.Лінуюсь або 

напустую, - тоді душа моя непокоГіться, бо вона неза

доволена моїми вчинками; ·а -це все т.ом_у, бо в мене 

€ сум л і ·н.н:я (совістЬ). 

Мені ча.со·м не хочеться ·вчитись, але я мож~ при

-сИлувати себе взятись за Діло, бо ж знаю., що треба 

працювати і Лін:уватиrся сором. ·мені хочеться -іноді 

нчинити щось таке, чого не треба робити, ·але я можу 

nримусити себе .не робити ·цього. Я ~можу занш·е при

u:илувати себ.е ~робити 're,, :що ~p.efia. М~ені ча~-ОМ не 

7 
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хочеться зробити те·, що мені порадили батьки або вчи

телі, або роЗІумні люди, але я моЖу примусити себе 

виконати їхню пораду, знаючи, щ_о .вони бажають мені 

добра. Я можу завжди примусити себе зробити краще,. 

бо ж у ме;не є в о л я. 

Я щасливий тоді, .коли гарний з усіми і роблю добро 

іншим, і нещасний, ·коли кою лихо іншим, - це через. 

т·е, щ·о в мене, я:к у ,всіх .людей є л ю 6 о в. 
ТрапляЄться, що іноді я попустую,. час.ом полінуюсь,. 

іноді розсерджусь або вчиню чи бовкну якусь дурницю; 

трапляється, що скажу неправду або щ_ось. лихе, обра

зливе, - але я завжди караюся після цього, бо ж у мене 

єсть бажання бути .розумним, добрим, щирим, і я ві,рю,. 

що можу ·зробитися таким, коли дбатиму про це. В мене 

єсть бажання і можливість зробитися к р а щ и м, р о

з у м н і ш и м, д о б р і ш и м. 

Всі оці. здібності: моІВ•а, память" уява, сумління,. 

воля, любов, бажання зробитися кращим - звуться 

д у х о в і з д і б н () с т і. 

НАШІ КІСТ КИ.. 

У снкий знає, що в :нашім тілі є кістки,. та не кож

ний питав себе - а навіщо ото вони? Зрозуміти це 

зонсім л·егко. К~ли людині трапиться зломати в нозі 

кістку, то :Вона падає, бо вже не в.си.1гі йти. Уя.ві·м іще, 

що з руки повиймана всі кістки, - рука, само собою,. 

повисне, я.к мотуз. Виходить, що кістки підтримують 

наш·е тіло, надають йому міцну стійкість і постать. 

Чере~ те ж ti; ·кістки .наJші. 'ВСі вкупі -складають сна с ·!' ь 

тіла. Всі разом називаються - к і ст як о м. 

Кістки грудей і ·спи:ни (вязки або хребці, Р'ебра 

і гру дни ця) скл_адають, крім того, гр у д :ну кл і тк у, 

що заховує .в середині і захищає від шкоди важливі для 

життя_ і_ дуж.е тендітне. в.нутрішн_є знаряддя. нmр. серц~ 
•\-
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й легені. Так само й 1кістки голони складають разом 

міцну коробку - ч ер ·е п, а по хребтина або х ре-

6 ет, що склад.аєть·оя з :кістяних кілець - в я з ків, аб::> 

хребців - це довга, теж дуже 

міцна трубка. В черепі і в по,.. 

хребтині містяться найні.жні

ші частки нашого тіла - го

лоВіний і спинний мізок. 

Коли кістку спалити, то від 

неї зостанеться вапняний по

рошок. Коли покласти її в 

оцет, то вапно розчиниться 

в нім, і ми побачимо замість 

кости гнучкий, пружний хрящ. 

Отже .виходить, що кіст,ки 

складають•ся з хряща, проси

ченого ва!пном. Вся·ка кістка 

витворюється з хряща. У не-. 

мовлят ~і:стки мякі, бо 1В :-rax 

ще обмаль вапна. Вони нелег

ко л:амаються, легко зроста

ються після перелому, ал·е не 

дуже піддержують тіло і сла

бо захищають внутрішнє зна

ряддя. 

На старість наші кістки ро

бляться такі т,верді, що аж 

крихкі, і ломають'СЯ дуж·е лег

ко, часом від самого тільки 

необережного руху, і т·оді вже 

зростаються дуже трудно, або 

й зовсім не зростаються. 

Для того, щоб змалку кістки 

росли й розвивалися правиль

но, треба ходити й сидіти 

Кістяк людини: 1. Че
реп. 2. верхн.і щелепи, 3. 
4. зуби, 5. похребтина, 6. 
ребра, 7. груднина, 8. ло
патка, 9. дужка, 10. · рамя, 
11. передрамя, 12. кісточка 

плесна, 13 .. кісточки перед
плесні, 14. пальці, 15. міст

кові кістки, 16. C'rerнo, 17. 
підстегня, 18. кісточки 

стопи. 
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завжди просто, не горбитись, не гнутися набік, особливо 

як пишемо, бщ гляди, :ви:р{)·Стеш згорблений або крА

вобокий; а Ц'е ж не тільки невродлива, ал·е й шкідливо 

для всього тіла і для життя. 

Всі кістки нашої снасти сполучені одна з одною 

в . ·С у с та в ах або с у г JJJ о б ах міцними жилавими 

,з,вяз'ками і щільно припасовані одна до одної, - ви

ступи однієї кістки входять 'В ям·ки друго'ї. Трапляється 

часом у роботі або при паданні, що зрушимо кістку з її 

сталого місця. Це буде "ви1вих" .а:6о і:зрух. Тоді треба 

вправити кіст'Ку, поставити її на т·е місце, де їй належить 

бути. Часто для цього досить тільки поемикати та 

розтерти 'ВИ~ВИІХінену руку чи там ногу. Ал·е трапляють'=Я 

й так звані "складні вивихи", коли, скілнки не смикай, 

нічого не вдієш. А поганий, нетямущий костоправ легко 

зіпсує діл.о так, що потім уже не зарадиш лихові. Тому, 

щоб не лишитись НІа все життя 'Ка.л.і:кrою, треба ЗІа•вжди 

в таких випадках як мога швидше звертатися до лікаря, 

а не до знах,ар,і1в чи баб-шептух. 

РОБІТНИКИ - · МЯЗИ. 

Поки людина молода - поти й здорова й весела 

й робить легко, не стомлюючись швидко. Це тому, що 

замолоду наші м я зи (або просто - мяса) міцні й ви

тривалі; а вони ж і роблять усю роботу, крім розумо

вої. Вони також і є нашими знаряддя-ми руху. 

Спробуйте згинати і розгинати одну руку, а другою 

тим часом обмацайте її. Ви лочува:тимете, що під шку

рою ніби щось пересо,вується, напухає, твердіє. Це пра

цюють м я зи руки. 

Коли ви kте худе мяса, то бачите, що воно скла

дається ніби з ниточок з в о л о кн и н. Т·е саме й у лю 

дини. Ці червоні волокнини мязів можуть як ми ехо-, 
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чемо, то корчитися, Ц·ебто робитись коротшими й груб

шими, то розтягатись, і таким чином розгинати, або 

згинати руку ... Мязи - це наші робітники, що рухають 

усі частинки тіла. У тілі їх дуже багато. Одні згинають 

Окорчений мяз при зігнутій 
руці. 

Випростований 

м:яз при випро

стова:н.ій руці. 

інші - розгинають, а ще інші повертають наші руки, 

ноги, опину, шию, голову, рухають очима, поширюють 

грудну клітку і т. д. Але не всі вони працюють по нашій 

волі, нпр. серце. його ми не можемо примусити не 

бити-сь, або стукати дужче. Воно працює 'Само собою 

ввесь час, поки людина живе. 

Щоб бути здоровим і дужим, треба мати здорові 

міцні мязи, а для цього потрібно, щоб вони працювали 

кілько треба. Коли праці занадто, вони стомлюються, 

виснажуються, псуються. Але й від безділля ,вони сл;Jб

шають, вя'Нуть, обростають салом. Помірна праця, вча-



- 102-

сний ·спочинок, руханка, рух на свіжім повітрі ~ ось 

що робить МІЯ'.ЗИІ, а чер·ез ·них і нею людину - здоровою, 

бадьорою і дужою. 

Всяку тнер;ду 

зубами робимо 

у :МЛИІНі З З•ЄірНОМ. 

розминають їжу. 

ТРАВЛЕННЯ. 

їжу насамперед ми кладемо .в рот, 

з їжею т·е оаме, що жорна роблять 

Жорна мелю11ь ЗеJР!НО, а зуби мелютr), 

Коли їжу розминаєть·ся зубами, то 

з малень.ких залоз, кот:рі містяться в щпках і під язи

ком, виходить багато слини і пер·емішується з їжею. 

Коли їжу розжуємо і змочимо слиною, то язик під

штовхує її до глотки, натискає, і їжа проходить у глотку 

і далі ·в стравохід. Стр а в ох ід (Іпро лик) спочатку 

тонкий, а далі, нижче, ширшає і стає схожий на мішок. 

Цей МіШО.К МИ ЗВеМо Ш Л у Н К О м; Щ·е далі СТраВОХід 

стає знову тонІКий і цю тонку йо·го час1 и.ну ми звемо 

кишками. 

Коли їжа попаде в ШJІунок, В•ОrНа перетраtвлюєть,.:я 

там за допомогою шлункового ·соку і змінюється в рідку 

кашку. Із шлунка їжа переходить ·в тонкі ·кишки. Як 

тіль·ки перейде вона туди, то Гії обливають у ту ж мить 

нові соки, нпр. - ·сік підшлункової залози, жовч, що 

виробляється в печінці і .киш.ковий сік. Тепер уж·е за 

допомогою цих соків усі частки їжі зовсім перетравлю

ються, -стають рідкі, легко просмоктуються крізь стінки 

кишок і замінюються в кров. Кро.в рухаєть·ся по всьому 

нашому тілі й годує його. Таким чином, ті зміни їжі, 

які з нею відбуваються з того часу, коли вона попад-е 

в рот і до перетворення її в кров, з.вуться тр а в л е и-

н ям. І 

Для того, щоб людина була здорова, треба, щоб 

.травення відбувалося правильно, а для цього ІВСі 
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:х ар ч Ь тр й в ні з:наряди повинні бути. завжди справп1. 

Ух треба охороняти від усьото шкідливого. Коли зіпсо

вано хоч одного з них - починає пс:уватись і все трав~ 

влення, а далі- годуван· 

ня всього тіла. Нар. к.оли 

зіпсовані зуби, то вонй 

nогано пеР'етир-ають, а 

через те й погано розчи

ня€ться їжа в слині й. ін

ших харч'Отравних соках. 

Шлун-кові важ~о б.уде її 

перетравити, і він також 

почн·е псуватися, за ним 

- ·КИШКИ, і ЩО далі, ТО 

буде все гірше й гірше. 

Щоб зберегти зуби, їх 

треба захищати .від за

студи й зіпсуття. Не мо

жна гризти ними нічого 

дуже тв-ердого, не мож· 

на їсти й пити гарячого 

після холодного і навпа

ки - бо вони від усього 

та1кого тріскаються. Тре

ба, щоб рот був чистий, 

.аби .вони не загнивали. 

Шлункові й кишкам 

шкодить недоїдання і 

переїдання, шкодять та

кож такі речі, як нпр. 

перець, гірчиця, оцет., .а 

також рівні отруї, осо

бливо .алькоголь. 

()ртан,и травлення (тельбухи) 

в JІюдини (й леген.і), зображені 

схематично: 1 - слинні залози, 

2 - пелька, З - ле.гені, 4 - дія

фрагма, 5 - шлунок, 6 ·_ під
шлункова залоза, 7 - печінка, 

8 - перевалькувата кишка, 9 -
то-вста кишка, 10 - проста киш

.ка. 11 - тонкі кишки, 12 - хро-

бакуватий наросток. 
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КРОВО6ІГ 

У в.сіх. частинах нашюго тіла є кро.в. Де б .ви не вкQ

лоли тіло, хоч би й найтоншою голкою,. скрізь. з уко· 

леного місця витече крапелька крови. 

Але кровю не просичено наш·е тіло так, як нпр. 

водою мя.куш'Ка хліба. Вся кров міститься в особливих 

рурочках, у кровнних жишах, що звуть·ся кр Н·В о но

сн і ·судини. Вони прони,зують усе т1л.о і дуже 

мудро псреплутують·ся ома з Одною. 

Кров не стоіть у кровонооі!их судинах нерухомо) 

а без ІПерерви тече ними, щохвилинно оббігаючи все 

тіло і зазираючи в усі закутки. Цим рухом крови к·ер

мує сер це .. 
Серц·е міститься .в грудях, ближче до лівого боку. 

Воно схоже .на товстий, мясистий міш,ечок, завбіJLЬ

шки в -куJІІак, поділений пересічками на чотири відділи. 

Коли ви покладете руку на лівий бік грудей, то відчуєте,. 

як бється -серце, ц·ебто ·стискуєть:ся й по·ширюється. 

Кров пот:рохи напливає .в ~серце, й jвоно,. стискуючись.,. 

витискає з ·себе кров і: розг:аІНJЯЄ по нсьом1у тілі. 

Ті кровоносні знаряди, щ.о ними 1Кров іде до серцяt 

називаються жили, а ті, що ними кров витікає з серця -
бюч·ки. Жили кож;ний може бачити в себе: це ті сині 

жили, ·щ_о прос;вjчують. ·~<~різ·ь шкуру. Бючки містяться 

глибоко під ш·курою і непомітні для ока, але пальцем 

подекуди можна .відчути, як вони. бють.ся, цебто напов

нюються ·кровю і надуваються. кожного. разу, як серце 

збігається. Так можна намацати бючки на руці, над 

долонею і на скроня.х (висках). Ці місця називаються 

ж и ,в чи .ки. 

Кров ТІече із ·серця широкими й товстимrИ ці,вками. 

Однією з них, найбільшою,. кров іде до нсіх частин тіл·а. 

Ця бючка зветься а о р та, ·во.на розпускає віті - інші 

бюt.t.ки тошn.і;, від. тих ідуть. ще то.ш.uі .і т .. д.. Що далі 
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від серця, то більше бючок і т.онші вони стають. Із най

останніх, найrо:нших бючок кр01в .розганяється ІПО дуже 

тонких цівочках ще тонших як волосинки. Вони звуться 

в о л о с о в і ж и л к и і пронизують кожне місце нашого 

ті·л·а дуже тонк,ою, заплутаною сіткою. ПСУrtім в.олосоnі 

ЖИЛІКИ стають ширші й грубші. Це вже не волосові жил

ки, а дуже тюнкі жили. Іх можна бачити на оці на білку. 

Кілька т·онких Жил лучать-ся в одну жилу, грубшу. 
Всі грубі жили з усього тіла збираються в дві найгрубші\ 

якими кров тече знов у серце. 

Такий постійний рух кро

ви із серця по всьому тілі 

і назад до серця зветься -
кр о в о біг. 

Той рух крови, про який 

ми оце розповіли., це вели

кий кровобіг. Є ще в нашім 

тілі й малий кровобіг. 

Кров крім цього витікає 

з серця Ще в легені, розт!

кається в легенях по воло

сових жилочках, потім іде 

у вени легенів і ними вер

тається назад у серце. 

Отже кровобіг відбуваєть

ся так: серце стискається і з 

силою витискає з себе кров 

у бючки. З бючок кров роз

тікаєть·ся вол'ОСО'ВИІМИ ціноч

ками по всім ті'лі і ІВ легені. 

З волосавих цівочок збира- ГJерекрій серця, жил і бючок. 
ється у жили, а з усіх жил 

іде назад у серце. Увесь цей круг кров пробігає за пів 

хвилини. 
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ДИХАННЯ 

Впродовж усьог·о свого життя людина без пере· 

стану д и х а є, цебто набирає поВІЇтря в груди і uи 

кидає його звідтіля- Для того, щоб вдихнути повітря, ми 

розсуває:\10 ребра і випростонуємо грудно-черевну за· 

слону. Від цього. ·в середині трудної к.літки стає прост~)р· 

ніш, і повітря носом та ротом ·вх•одить у г;руди. Потім 

швидко ребра вертаються на мrісце, грудно-черевна заслс 

на вигинається ЯІК баня, вгору, і п·о.вітря витискається 

назад із грудей. Отже виходить, що груди наші пр.ацю

ють, як ковальські міхи, коли роздувають ними вугіль 

у горні. 

Легені (:1), дихавка (д), 

іі rор.'ишка (r) 

Тільки не треба думати, 

що в грудях у нас пораж

но , а повітря, що ми вди
хаємо в себе, просто спо

вняє собою гру дну кліт

ку. -- В г либиНІі рота, не

ред стравоходом, rвідчи:

няється другий хід, гор

лянка, за якою почина

ється хрящева рурка 

ди х а JI ь н е г ор л о. В 

середині в горлянці є дві 

неве.'Іичкі випнуті змор

щюІ, що звуться голосни

ки або голооові струни. 

Ці струни можуть розтя-

гатись скорочуватись, 

.від того й походять ті 

звуки, що звуться г о л о с о м, - ними ми розмовляємо, 

співаємо. Далі в грудях дихальне горло поділяється на 

дві хрящеві трубки, вже тонші, ці ТаіК само под1і·ляються 

знов на дві вітки, а ті ще на дві і так розгалужуються все 

далі, мов дерево, аж поrКи рурочки не стануть такі тоні-
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сень1кі, щ.о їх ,і не побачИіШ. На кінці вони. р·озширюються 

наче манісенька лієчка, що зветься л е ге н е в и м п у

х и .р чи ком. Цих рур·очок та пухирч·ИІКів 6езЛrіч і ІВОНИ, 

сполучаючись докупи, складають л еге ні: правий легень 

і лівий легень. 

В легені: з'юкола вхо~дІИть повітря а з тіла до них при· 

пливає зіпсована кров. У легеневих пухирчиків стінки 

такі тонкі, що кров крізь них вільно вбирає в себе з по

вітря потрібний для нашого життя газ - кисень, а потім 

розносить його по всьому тілі. Це й є те, що зветься 

дих анн я. 

Ми зІНаємо, що кисню буває досить тільки в свtі·ЖО?І-Іу, 

непопсованому повітрі; отже здоровіші бувають ті люди, 

що завжди жи:вуть на свіжому поrвітрі, нк О'Т п.о с-елах, на 

горах, лісистих мі·СЦ·евостях тощо. Через те й треба за.з 

жди дбати про розвитюк наших грудей на свіж;·м повітрі, 

треба раз-у-р.аз провітрювати т_і помешкання, де до1В() 

диться жити, і стежити за тим, щоб у них :не було чого 

такого, що псує повітря та робить його важким (худоба, 

сміття, куря.ва тощо). Не треба також курити тютюну, 

бо це дуж•е нищить легені та шкодить здоровю. 

ШКУРА ЛЮДИНИ. 

Аби якось захистити своє тіло від холоду й спеки, 

від дощу й вітру, людина робить собі різну одежу й обу

ву. A.lJe в людини є й своя природна одежа, яка тр.ива
.7Ііша і зручніша завяку іншу. Це- наша шкур а. Шкура 

ЩіJІьно, як панчоха, покриває ціле ті.тю і ані трішечки не 

заваджає наШИ'М рухам, бо вона розтягаєть.ся, як гума. 

Вона чуднво захищає мязи, кровоносні цівки і кістки 

від висихання, промахання і змін темпе:ра.'Тури, ушко· 

джень і інших шкідлив•их зовні~шніх ·впл:иві·в. Крім. того, 

крізь шкуру вих,одить з тіла потом ·все непотрібне йому: 

Через шкуру ми доторкуємосядорічей й розпізнаємо їх. 
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Але найважливіше те, що шкура з1ахищає -тіло і не 

допу~скає йому набратися всяких пошестей і хворіб. Коли 

нпр. зародки чуми, сибірки чи якоїсь іншої лихо! хвороби, 

потраплять на шкуру, то нам не загрожує ніяка небез

пека. Але до·сить, щоб той зародОJк та попав на таке мі· 

сце, де вдряпнуто і здерто і людиІНа засл1абне й умре. 

Нпр. підчас чуми тю<і кусливі комахи, як блощиці, блохи. 

б 

s 

9 

Людська шкура в перекрої (п•обільшен!І-І·я під :\tікроскопо.:\>І). 

1 - дотикове тільце, 2 - кровобігові судини, 3 - кана.1и1< 

потної зал.ози, 4 - мяз, що їжить волос, 5 - товщева ткань, 

6 - нашкірень, 7 - лоєва залоза, 8 - властива шкура, 

9 - ВО.10СОВа ЦИ6УJІ'І:>ІК3. 

комарі, мухи, роблять велику шкоду, бо перелазить, чи 

перелітають з хв-орих людей на здорових, прокушують 

шкуру і пускають заразу. 

Не мало всякої одежі пер.еносить на своїм віку лю

дина, але одна й та ж сама шкура служить їй усе життя, 

не зношується, хоч і дуже тоІНІка. Зверхній ШСІJР її, праІВдз, 
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постійно нищиться, стирається, злущується дрібною 

білою луск·ою, особливо на го·лові (лупа), але це ті.лькt-:~ 

зверху, а ІВ'Середині, зі.споду вона постійно наростає. 

Для того, щоб шкура добре служила нашому тілу, 

її треба завжди доглядати, щоб вона була чиста. З неї, 

окрім поту, постійно виходить товщ. Він потрjбний для 

шкури, бо маже її й робить мякою; без нього шкура 

висохла б і потріскала б. Але цей товщ, зробивши своє 

діло, змішується з потом, з пилюкою, що сідає на шкуру 

з повітря, з лупою і починає гнити. Через те шкура 

потрохи покр·иrвається .верствою бруду. Це легко· поба

чити, коли потерти вогку шкуру між пальцями ніг, бо 

під ними тоді бруд той скручується в кругленькі шма

точки. Цей бруд заліплює шпари в шкурі й заваджає 

потові й жирові виходити з тіл. Опріч того в бр у дні й 

шкурі легко заводяться різні дрібНІі-дрібнесенькі живі 

створіння, от як, нпр. короста, зявляється осипка, прищі, 

вугри, лишаї та інші шкурні хвороби, що часто від них 

людина мучиться і втрачає .своє здоровя. Отже аби цього 

не було, треба частіш митись. Та тільки сала й поту са

мою водою не змиєш з тіла, - треба мати мило. 

На шкурі росте ще И волосся. На голові воно густе 

й довге, на грудях, руках та ногах - коротке й рідке. 

У ТІвари.н шерrсть - то природни·й к·ожух; д.тя людию1 

вол-осся на шкурі зонсі'М майж·е непот.рібнrе, а ,ко.ли й Е, 

то ті.1ьки, 5ІК r•кpacn голови; лихо одне, що серед во

лосся найлегше збирається бруд і порох, а тому, буває, 

що з пилюкою заводяться зародки різних хворіб. Отже 

й треба як мога частіш мити голову. Не треба мазати її 

оливою чи там помадою, бо це тільки додає бруду: адже 

пилюка з повіт,ря липне 'Г'Оді Щ•е дужче, ніж до сухого 

волосся. 
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МІЗОК І НЕРВИ ЛЮДИНИ 

Що найважливіше в людськім тілі - то це г О· л о в· 

н и й мі з о к; через те його так і захищено в міцній 

череповій коробці, в голові. Мізок уважають за осідок 

розуму і за знаряддя~ що пр.авить усім тілом. Склада· 
ється він із сірої й білої речовини з багатьома закрути

нами. Продовження його - це спинний мізок, що мі

ститьс5І в похребтині. Від одного й другого мозку роз

ходяться по всьому тілі н ер в и. 

Нерви схожі на білі тонісенькі ниточки, ІЦО розхо

дяться по тілі в усіх напрямках. Вони передають мязам 

накази з мізку і примушують 

їх корчитись. Ці нерви 

звуться р ух л и в ,і, бо че

рез них відбувається рух 

усіх частин тіла. Ті нерви,. 

щ-о йдуть від мізку до очей, 

звуться очні, а ті, що йдуть. 

до вуха - слухові і т. д. Все 

те, що людИІ-Іа бачить, чує, 

почуває і вчуває, передаєть-

ся до мізку через нерви. 
Мізок людини. А - вели- К 

" . В u • оли я вколю палець голкою 
кии мІзок; - малии МІЗОІК; . 

С - подовrЗJстий мізо.к. то ВІД того в мене прикре 

почуття: -мені болить. Бо

лить тому, що голка вразила нерв, а той передав до мізку 

почуття, яке дістав палець. 

Скажемо нпр., що нерви, які йдуть від мозку до очей~ 
пошкоджено, і вони не працюють більш; тоді людина вже 

нездатна бачити, хоч би очі її й дивили•ся як і n·е:рше. 

Зіпсувались, скажемо, і не праuюють нерви, що йдуть від 

головного мізку до мязів ніг: тоді людина перестає ру

хати ногами, іВО.НИ завмирають. Ця хвороба З'Веться 

підвій або параліж. 
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Коли б ушкоджено самий мізок, від якого йдуть 

нерви по всьому тілі, то людина зовсім перестала б 

почувати й рухатись. 

Людина повинна берегти свій мізок і свої нерви. 

А для цього треба, щоб вона зміняла свою працю спо

чинком. Міз.ок стомлюється, як і .інші частини тіла. Сон -
це спочинок для мізку. Найкращ:ий час для сну - ніч, 

коли світ ло не дратує очей 

і коли мало згуків попадає 

в ухо. Діти повинні спати 

більш ніж дорослі. Дорослим 

досить 7-8 годин спання. 
Але гульня та безділля так 

само шкодять мізкові, бо й 

він слабне без роботи. Міз

кові потрібно, як 1 шшим 

знаряддям, багацько до

брої крови. Від поганої їжі 

та кепського повітря кров 

стає нечиста й ш.кі.длива для 

мізку. Особливо ж шкодить 

мізкові і нервам алькоголь 

або взагалі щось пя.нливе. 

Пяна людина не може добре 

думати, гнівається не знати 

чого, хитається, як іде, і ча

сто, буває, накоїть лиха. 

Людина, що діє шкоду 

своєму мізкові, може швид

ко сама собі вкоротити віку 

і навіть збожеволіти. Отже 
. Н е р в о в а с и ст е м а л ю д и-

й треба берегти свій МІзок, н .и: g _ головний мізок; 1• _ 

не перетомлюватись, як мо- спинний мізок. Білі н.ит·очки -

га менш нервуватися і жи- це нерв~., що йдуть від r~лов
н·оrо МJЗКУ ДО СПИНіНІОГО І рОЗ-

ХОДЯТЬСЯ ПО ВСЬОМу тілі. 
ти правильним життям. 
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НАШІ ЗМИСЛИ 

Як ми 1вже знаємо· з попередньо·го, наше тіло відби

рає ті чи інші почування через чуттєві нерви. Дякуючи 

їм, ми б ач и мо, чу є мо, добираємо смак у, н ю ха

е м <J, коли н а м а ц у є м о чи д о т·и к а є м о с ь до рі

чей. Але ж, хоча й усі нерви збудовані однаково, все ж 

таки не КОЖІНИ Й ,нерв має ·силу відбирати рі з ні почу

вання з а р а з о м; тобто ті нпр. нерви, що дають змогу 

чути всякі згуки, не можуть допомагати нам побачити 

ті чи інші речі, і навпаки. Це залежить не від складу 

самих нервів, а від того, що кожен нерв може відбирати 

ті чи інші почування тільки через особливі, дуже хитро 

збудовані прилади, які має нерв на своїх кінцях. 

Прилади, що ними відбираємо різні почування на

зиваються змисли. Маємо пять змислів: 1. з ір, 2. слух, 

3. смак, 4. нюх, 5. дотик. Відповідно до цього в тілі 
е й особливі для кожного змислу почування окремі зна

ряди: о 1К о, :в ух о, я зик, ні ·с і шкур а. 

Найбільш складний з них - це знаряд зору - о к о. 

Головні дієві частини ока, що дозволяють людині ба

чити - це: 1. о ч н и й нер в, 2. с о ч к а і 3. з ін и ц я. 

Передня частина ока -- прозора, т:верда по:волока, Щ·J 

зро-блена ніби із скл·а, знеться р о г і в ·к а, решта повер

хні ока біла і зветься тверді:вка або білок. Під ро.r.івкою 
лежить в е с е л к о в а або р а й д у г о в а п о в о л о к а, 

що у різ·них людей буває різного кольору: блакитна, 

синя, кара або чорна. В цій поволоці, саме в осередку, 

є кругленька дірочка, що здається ніби круг ла, чорна 

nляма; зветься вона з і ни ц я або чол о в і ч ок. Ця ді

рочка то збільшується, щоб набрати більше світла 

(в темряві), то зменшується, коли світла багато. Промінь 

світ ла, що проходить крізь .зіницю, пробивається потім 

крізь со ч ку - прозоре тверде круж.альце, що нагадує 
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tекля.ну ,с\Jчку й лежить ззаду за зіничкою. Місце за 

;Сочкою наповняє прозора рідина, що зветься с к л и с те 

ті л о. Навколо нього з середини по стінках окового 

.,,яблука" .лемить нер в о в а або сі т часта по в о-

11 ока. Складено Гіз кінців (.волок·он·ок) того нерва, що 

входить в 'О'КО з міз.ку. Це вона •Відбирає промінь світла 

і передає потім мізкові 

nочування .того, що в ній 

відбиваєть-ся. А відбива

ються в .ній всі ті різнома

вітлі речІ, що є перед 

ОЧИМІа: ЇХНіЙ 'ВИГЛЯД, фор· 

.ма, коль ор, ,близь·кkть, да· 

.л.ечінь і т. д. Таким спо· 

собом щі· речі й стають 

видні дЛtя людини. Треба 

зн.ати, що обоє {)Чей зав-

.жди дивляться в одне мі

сце раз·ом. 

До ока ще належать 

іГакі частини: повіки, вії, 

3 

О:к о (:пе.рекрій): 2 - рогівка, 

3 - прозорка, .7 - зіниця, 8 -
передня комора, 9 - задня 

•комора, 10 ~ сочка, 11 - скли

сте тіло, 12 - очний нерв. 

сJІьозові залозки та ,різні мяз.и, що обертаю~ око, куди 

треба. Всі ці частини тіла або допомагають оку краще 

,fіачиТІи те, .що перед· ним., або захищають його 

від різної небезпеки (повіки та вії стуляються й закри

вають оков.е яблуко, сльо3и змивають ку.ряву, піт і т. і). 

Слуховий 3наряд - в у .х о. Він теж збудований так 

·складно, що зрозуміти все допуття, не бачивши, як воно 

все там є, дуже трудно. 3верхня частина вуха зветься 

ч а ш ка - це щось подібне до хрmцевої чашечки з дір

кою в оєередку. :Ця дірка зветься в у ш ни й хід, а впо

перек нього стоІть тоне·сенька перетинк.а, що зветь·ся 

6 ар а б анн о·ю о·б о л он кою, бо вона напнята так, 

мов шкура на барабані чи бубні. Ця перетинка в.ідділяє 

зверхню частину :вуха вік внутрішньоl, вона суцільна 
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й дуже чула. З середини, позад неї., починається друга 

частина вуха, що зветься с е р ед_ н є. в ух о. В серед-· 

ньому вусі лежать три невеличкі кісточки, що звязані 

поміж собою звязочками- Одна з цих кїсточок дотика

ється барабанчика й з;веться мо л от ·о-чок. Другим :кін· 

uем молоточок лежить на другій кісточці, що назива

ється коваль це, яке потім пер,еходить у стр е м: е н. це~ 

З середини вуха є перехід д,о но,са й рота (так з.ва.на 

Ухо (перекрі.й): 1 - чашка. 2 - екронева кість. 3 - слуховий: 

хід, 4-9 - частини внутрішнього вуха, 10 - слуховий нерв,. 

14 - барабан. 

"Остапова дудка"). За середнім вухом починається 

в н ут р і ш н є вухо - третя частина, що зветься л я

бір ин т. Тут розрізняють. п ере дд •В ер я. (сіні), куди 

виходять три, зігнуті в дужку,, ходи і де лежить цівочка, 

що скручена мов слимак, через що вона й зветься сл и

~~ ак о м. Всі частини внутрішнього вуха .виповн:ені ще 

так званою слух о в ою рідин ою, в якій плаває 

сл ух о в и й п ї с о ч о к, а в слимаку розходяться кінці 

слухавого нерва, що напняті, мов струни на кобзі, та 
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схожі на ті кляв1ш1, що на фортепянах. Цих струн та 

клявішів дуже багато. 

Вчування якогось звуку відбувається так. Кожний 

звук, чи крик, чи вибух, чи навіть тихесеньке шелестіння 

схитує повітря. Це можна помітити при великім стуку, от 

як грюкне, скажемо, грім, то все двигтить, а повітря 

іноді так коливається, що аж шибки тріскають, або аж 

барабанна перетинка може розірватись і людина оглухне. 

Так от повітря, хитаючись від звука, штовхає барабанну 

перетинку, вона зворушує всі три кісточки середнь·ого 

вуха, тобто штовхає той кінець молоточка, що впи

раєтІУся в неї, молоток друг.им юінцем стукає по ко:валі, 

а ковало штовхає стремено. Кісточки порушують слу

хону рідину та пісочок унутрішнього вуха, а ці вже 

торкають кінці слухавих нервів - (струни та клявіші), 

і таким спо·собом .слуховим нерном пе.ре.казується мі-з

кові про те, який саме згук в них відбився. 

У передньому вусі коло барабанної оболонки· є ще 
кілька маленьких залозок, що витворють густу жовту 

речовину, так звану с ір ку. Ця "сірка" захищає бара

банну перетинку від дуже великого згуку. Проте коли 

її назбирається багато, то вона перешкоджує звукам 

гаразд проходити до вуха. 

Знаряддя :нюху - це внутрішня сл и з ни ц я н о с а, 

де кінчаються волокнини нюхального нерва. Почування 

всього запашного можливо тіль·ки тоді, коли вкупі з по· 

вітрям ми втягуємо в ніс надЗвичайно дрібні частинки 

тієї речі, що пахне. Ці частинки торкаються кінців ню

хового нерва, а той передає мозков.і почування пахощів 

(приємних і неприємних, - смердючих). Коли нападає 

нежит і слизниця хворі·є, т-оді людина пахощі,в почу;вати 

не може. 

Почува.Н:НІЯ ·смаку ді·стаємо чер·ез ті бородавочки, що 

на я з и ц і. В цих бородавках кічаються волокнини сма

коного нерва, що й одержують почування смаку й пере-
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дають про це мізкові. Таким .сп-особом ми розрізняємо 

солоне, гірке, кисле, приємне на смак і неприємне. 

Людський язи.к. На цілій 
поверхні розміщені с·макові 

бородавки. 

те звичайно ми найчастіше й 

Обмацувати речі й уяви

ти собі дотиком, які вони 

зв·ерху - мяюі', тверді, 

холодні, гарячі, колючі, 

тупі чи гострі й т. і. - ми 

можемо через ш к уру, де 

є безліч дрібнесеньких 

бородавочок, а в них кін

чаються вразливі на дотик 

нервові волокнини. Хоча 

ці бородавочки є по всій 

шкурі, отже ж найбільше 

їх і найкраще вони одер

жують ці почування на 

пу чк ах п а ль ці в, на 

краях губів, на кінчику 

язика та на долоні. Через 

користуємось для обмацу-

вання різних річей цими частинами тіла. 

Взагалі ж усі знаряди почувань приймають і пере

дають мозкові тільки ті почування, що кожен окремий 

знаряд може одержувати і тому тільки при допомозі всіх 

змислів людина може пізнати ті прикмети, що має кожна 

окрема річ. Таким способом ми можемо пізнавати й до

сліджувати все те, що є навкруги нас при помочі наших 

змислів. Вони часто зберігають тіло від тієї чи іншої 

небезпеки. 

НАШІ НЕВИДНІ ВОРОГИ 

Всякий чув про холеру, сухоти, віспу, пропасницю, 

тиф, обкладки, сибірку і т. і. Такі хвороби звуться п о

ш ест ями. Перше не знали звідкіл.я вони беруть-ся і хто 

їх розносить. Заслабне не знати від чого людина пошест-
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ною хворобою, а далі - дивись - вже й друга й третя; 

люди вмирають сотнями й хороба стала поголовна. 

Вчені довго не зна.пи, від чого таке лихо і чого ті 

хвороби так швидко переходять з . однієї людини на 
другу. Вони давно вже міркували собі, що підчас холери 

в пов·ітрі літають якісь жи.ві ст;вор,іння, що вони роз

плоджуються, як ростини або тварини, і що від них оті 

хвороби. Але що воно за створіння - люди не знали, 

хоч догадувались, що так швидко розплоджуватись 

може тільки що~ь живе: або тварина, або ростина. 

Літ з двісті тому один учений радив підчас пошестей 

стріляти з гармат і сурмити в сурми. Він собі міркував, 

що цим можна налякати й про

гнати цих невидимок. Та дар

ма, хвороба не nрипинялася. 

Тільки тепер, завдяки науці, 

вже добре відомо, від чого бу

ває пошесть. Вперше про це 

довідалися так. Є страшна 

хвороба - сибірка. Від неї 

гинуть цілі гурти товару і ти

сячі людей. Коли розгляда ти в 

мікроскоп кров слабих на цю 

хворобу, то знайдеш там баГа

то малесеньких живинок, т. зв. 

заразків або бактерій. Таких 

бактерій нема в крові здоро

вих тварин, але зате вони є 

завжди в крові тих тварин, що 

вже заразились. Чи не ці бак

терії й коять оту сибірку? Як Мікроскоп, що крізь ,н,ього 
видно і найменші бактерії. 

що й справді вони, то треба 

тільки впустити цих бактерій в кров здорової тварини, 

як воно заслабне. Коли ж бактерії ці не шкідливі то 
' 

тварина од них не захворіє. І от, коли стали вприскувати 
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nід шкуру здорових тварин такі бактерії, то щоразу 

тварини хворіли на сибірку. І зрозуміли тоді, що сибірка 

П'Оходить від тих невидимок-ба:ктерій. 

Бактерії розплоджуються дуже швидко. Скоро 

тільки попаде в тіло здорової тварини хоч одна бакте

рія, то за кілька годин там їх уже цілі мільйони. А до 

того ж іще вони страшенно живучі, ці заразки сибірки. 

УчеНІі засушували їх і тримали сухими чотири роки. 

Вони собі гадали, Щ•О бактерії виздихають без їжі й води. 

Деякі бактерії хвороб: а, Ь, с - гнійні бактерії; 
d бактерьї сибірки; e-f обкладків; g - сухот; h - тифу; 

і - кишкові бактерії; k - хол·ери. Збільшено в 1500 разів. 

Та помилились: вони тільки задеревенїли і чекали на 

ліпші чаои, щоб знов ожити й плодитись. По чотир~ьох 

роках їх прищепили мишам і всі миші захворіли на 

сибірку. Тільки вогнем та вапном можна знищити бак

терії сибірки. Це ж одна із найотруйніших бактерій, які 

ми тільки знаємо. От через що, коли 1від сибірки здихає 

скотина, то кізяк ·спалюють, а хлів вишкрі6ують і обли· 

вають лугом, а трупи тварин разом із шкурою закопують 

глибоко в землю і заливають вапном. Як що вапна не 

буде, то якийнебудь червак, риючись у землі, проковтне 

бшперію, вилізе із землі і викине ії на траву. Цю траву 

зість корова і знову піде на скотину падіж. Ці дрібненькі 
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·бактерії страшнішІ від вовків і ведмедів. Вовки не пере

:водять стільки худоби, скільки винищують її ці неви

димки-бактерії. Не дарма один учений сказав: "Найне

бечніші ндші вороги - ц·е найдрібніші з них". Скоро 

бактерії перейдуть з хворої людини на здорову, то 

й здоров.а засл.абне. Пошесть можна перенести на со

рочці, рукавицях, у питві, або їжі, а в деяких хворобах 
то й просто в повітрі. Почали вчені досліджувати інші 

пошесні хвороби і теж ді·знались, що їх коють р!і.зні 

бактерії. 

Жадна юина не винищує стільки вояків, скільки 

.лющей щороку вмирає від rсухот, а ц.я хвороба та:кож 

від бакт·е;рій. Бактерії холери наганяюТІь на нас жах, 

коли завітають до нас у гості. Бактерії дифтериту вигу

блюють дітей. Бактерії віспи нівечать наші обличчя 

j т. д. І от почали нарешті гоїти й запобігати пошесті 

щ е п л е н н я ..м. 

Перше прищеплювали тільки віспу. Тепер щеплен

ням гоять багато по.шесних хворіб і запобігають не тільки 

віспі, а й холері . .За це все ми повинні бути вдячні вина
ходам славетного французького вченого Пастера, ко

трий сnраведливо з.аслуговує на назву - "доброчинця 

.людства". 

НЕБО 

Вийдемо в поле. :сутеніє. Тихий, теплий літній ІВечір 

насовується на землю. На заході сховалося криваво

червоне коло сонця. Череда вернулася з поля. Гамір 

жи_ття стихає щораз більше- .. З трави почулась остання 
пісня дрімаючої пташини ... Кінець дневі. Смеркає зовсім 
Довкола все тихше й тихше і, нарешті, зовсім тихо . 
. Життя завмерло, зем,пя заснула. 
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Потрохи, як завмир'ає Ж!иття на земJUі, далеко-далекОJ 

в~ід землі на недосяжНІій височині темніючого небосхи.1у-

Мо.лочний шлях. Частина :'vІр·яко.виннн т. зв. А.н,дро:\1еди. 

На світлині видно, що воно складається із без.1ічі зірок. 
(Свjтлина обсерваторії). 

пробуджується інше життя ... Ось гляньте туди, в цю без-
краю височінь. Над головою вашою розстеляється не

бесний намет. В нім ціле життя... Міріядами горять,. 

мигтять там зорі, ніби переморгуються між собою. 
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Що ж то таке, оте небесне склепіння? Давні греки 

гадали, що небо зроблене з чогось твердого, з криш

талю чи що, до якого причеплено чи прибито зорі, як 

бJшскучі цвяхи. Тепереньки ж люди дізналися, що небо· 

зовсім і не склепіння, а тільки здається склепінням,. 

а справді то небо - це недосяжне, безмежне просто

рище, в якім плавають і сонце і місяць і наша земля, 

і міряди інших небесних тіл, які ми звикли називати 

одним загальним імям: "зорі". 

ЯК ЛЮДИ ДОСЛІДЖУЮТЬ НЕБЕСНЕ СКЛЕПІННЯ 

Розповідають, що років тому з триста, діти одного 

голяндця, шліф)'(Вальника скла, гралІИrсь склом, вишл,і

фо:ваним для юкулярів і ~випадково роз:клали СКЛІяночки 

так, що коли подивилися крізь них, то побачили, що 
сусідня дзвіниця здається ближча й більша. Про це вони 

розказа.т:rи батькові. Він зацікавився й переконався, що 

діти кажуть правду. Він почав досліджувати це явище 

і дійшов до того, що зробив д а лек о в и д або т е .ІJ е

с КОП· 

Коли цей далековид побачив відомий учений Гали

лей, то він в ту ж мить почав дивитися крізь нього на 

небо. Це було в 1609 році. Цей рік треба памята ти тому, 
бо людина вперше справ.иша своє озброєне О'КО в небе

сне просторище і побачила там те, чого раніш ніхто не 

міг побачити. 

З того часу далековид все бі.11ьш і більш у доскона

лювали і тепер робиться вже такі телескопи-велетні, про 

які ще не так давно вчені й не мріяли. Та хоч ці далеко

види й _дуже гарні, то всі вони мають ту хибу, що ви

разно показують тільки тоді, як повітря зовсім чисте. 

Навіть невеличкі тумани заваджають бачити. Через це 

тепер споруджують о б с е р в а т ор і ї, цебто місця для 
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обсервс:щії небесного склепіння, будують їх здебільшого 

там, де повітря дуже чисте, а саме - на шпилях гір. 

Такі споруди, та ще на малоприступних верхах гір

ських, коштують силу грошей .. але бувають і такі бага

тирі, що на честь і шану собі не шкодують грошей для 

науки. 

Да:Іекови,·L астроно:\Іічної обсерваторії. 

Тетер у різних державах є вже кіJІі)ка таких обсер

ваторій. Учені астрономи тільки те й робJІять, що слід

І<ують за тим, що діється в небесних просторищах, і все 

більш і більш розкривають оті таємниці. Наука, що 

вивчає небо, зветься - а с т р он о м і я. 
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Астрономія - це одна з найдавніших наук. Ми 

маємо докази, що за юілька Т1Исячеліть до нас єnипетські 

жреці займались і спостереженням руху зір, а к·итайці за 

три тисячі літ до Різдва Христового вміли обчислювати 

коли бу де затемнення сонця. І все ж таки і про небо 

й про небесні світила люди знали дуже мало, аж поки не 

,винайшли далеко.вид-телескоп. Цей прилад пр в

диво звуть "оком астронома", бо коли б його не було, 

то про небесні тіла ми знали б тільки те, що бачимо 

голим оком, а це значить - не знати нічого. 

ЗЕМЛЯ- КУЛЯ 

Коли хто говоритиме вам, що земля округ ла, як 

куля, то це, напевне, здивує вас. Та воно й ·справді 

дивно, бо на перший погляд земля здається або плеско

вата, або погориста. Над нашою головою широким 

блакитним або -сірим (як нка погода) наметом розкинувся 

небоз·від, з усіх боків він спускається до землі і схо

диться з нею десь у далечині- Та тепер хіба тільки ди

тина йме віру, що воно й справді так, що за тією дале

чиною вже нічого й нема, бо там небо сходиться з зем

л-ею. З оповідань про далекі краї, про подорожі море

плавців, кожний дізнається, що та земля, яку він бачить 

на власні очі, не є ще всією землею. 

Але на це скажуть: ну, нехай земля дуже велика, 

а все ж таки вона плесковата, як стіл, або краще, як 

величезний корж; на ній усЮди розкидано гори; небо ж 

покриває землю, як глибока скляна миска. Так думали 

про небо та землю й стародавні люди, бо вони були 

темні, носвічені, як діти. Є такі люди й тепер і через 

свою темноту багато дечого кумедного вони вигадують. 

ВийдІємо на широкий, вільний ст·еп і пог л'Яньмо нав

круги і вгору. Нам здається, що ми. стоїмо посеред вели-
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чезного круга землі, а на його краї опирається небозвід. 

Та смуга, де небо ніби сходиться з землею, зветься 

6 б р і й. Ми знаємо, що за цим обрієм є ще землі, поля, 

знов гори. Чому ж їх не видко? Та через те ж, що земля 

опукла, горбовата, а не пл~есковата. Як би вона бул·а 

плескова:та, то ми бачили б і далекі речі, тіл1ьки що далі 

вони здавалися б нам усе менші й невиразні. Не було б 

також і обрію, що ховає усе те за собою. 

Через те, що земля 

опукла, ми бачимо на всі 

боки тільки до обрію. А 

далі вже поверхня землі 

заокру1г люєть~ся з усіх бо_ 

ків, і все, що стоїть на 

НJій, нижче ІВід ;наб. За 

обрієм ми не бачимо ні

чого, бо опуклість, кри

визна землі ховає від нас 

усе. Але коли ми бу демо 

йти все наперед, то перед 

нами, немов із-під землі, 

виходимуть спершу вер-

Що більше підносимось угору, хівя могил або хат, а по

то ширший наш овид. Овид має тім і нижні частини їхні. 
завжди В'Ид кола. 

Найкраще це видко на 

морі, де немає нерівности. Коли дивитимемось, як відхо

дить від берега корабель, то побачимо, що насамперед 

зникають нижші частини корабля, потім середина, потім 

Так бачимо постепенно. кора-бел:ь, що з-ближу€тьс:я до берега. 
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і верхівя щогли. Нарешті зникає за обрієм увесь кора

бель, ніби він поринає у глибінь морську. А якби по

верхня морська була рівна, то корабель - доки можна 

його бачити, - ·Видко було б уве·сь і найШlвидше ми не 

побачили б тонкої щогли і невеличких вітрил. Значить, 

і море опукле, горбовате, як і земля. Так воно і в кожній 

місцевості на землі. 

Виходить, що земля однаково округла скрізь, вона 

ку л я. 

Хто бачив затемнення місяця знає, що воно буває 

саме тоді, як місяць вступає в тінь, яку дає освітлена 

сонц.ем з·емл,я, той відразу догадається, що ЗІемля куляста 

Краї цієї тіні завсіди округ лі; а коли так, то й земля не 

може бути площиною, бо круглу тінь кидають від себе 

тільки округлі речі. 

Ось подивіться ще на мурашку, яка біжить по яблу

кові усе наперед, не звертаючи убік. Вона оббіжить усе 

яблуко навкруги і прийде до того місця, звідкіля рушила, 

тільки з другого боку. Так і кругосвітні мореплавці, 

виїхавши з одного якогонебудь місця, і їдучи, наприклад 

усе на захід, не звертаючи нікуди, наприкінці приїдуть 

туди, звідкіля рушили, тільки з другого боку. А якби 

.земля не була куляста, то цього не було б. 

А гори? - спитаєте... Але гори - ніщо, коли їх 

nорівняти з усією землею. Подивіться лишень на пома

ранчу: у неї шкурка дзюбата, нерівна, а хіба через оте 

ряботиння помаранча не округла? А гори супроти землі 

ще дрібніші, ніж ряботиння супроти помаранчі, або піс

чини супроти кавуна. Значить, глибокі яри або високі 

гор•и зовсім не ·перешкаджаю'Гь землі були сnравжньою 

кулею. 

Далі ви прочитаєте, що всі світила небесні теж кулі, 

і дивно було б, як би одна тільки з·емля не була кулею. 
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ЗЕМЛЯ В ПРОСТОРІ 

На що опирається, чим піддержується земна куля?· 

Ні на що й нічим. Вона відокремлена в безмежнім 

порожнім просторі, ні до чого не торкається, от ях 

банька в по•ні<Трі. Та баньку піддержує хоч повітря, 

а в тім просторі, де висить земл,я, нема й повітря; там 

нема нічого. Це безміря, без дна, без країв на всі бш<и, 

це- не б о. Земл.я оеред іНJеба. 

Виходить, що .небо не блакитне склепіння. Ніяко·го

небозводу немає, це ~ омана від того повітря, що 

оточує землю. Повітря. яким ми дихаємо, в .Я'кім нисять. 

і ходять хмари, не сповнює всього про.стору, всьото 

неба, а ті·ль:ки покриває землю з усіх боків однаковим 

шаром. Цей шар повітря з·ве'Г:ь·ся атмосфер а· 

і r:рубkт.ь його, як пор.і•вняти з землею, не дуж·е велика, 

так може з 10 кілометрів. А далі •ВЖ'е rнема нічого, 

порожнеча. Пов.ітря віддає блакитним кольором, от як 

вода зеленкуватим. Коли ІВзяти його небагато, то воно 

не здається блакитне, бо ·коль'Ор його не дуже помітний,. 

не дуже виразний, - і вода ж у склянці немо би Т() 

безбарвна. А от гляньте лиш:ень на озеро або на море; 

ви ·виразно побачите зелений ·колір води. Пот л,яньте 

ясної години на дал;екі гори: .в·они злег:ка блакитні ід 

того шару повітря, що між ними й вами. І шар nовітря 

над вами здається або блакитним ·склепінням, або сірим 

- в ;негоду. Вночі це склепіння зникає з наших очей, 

і крі·зь прозору атмосферу ми бачимо чорне безміря 

небесне з далекими з-орями. Вихо·дить, що те, що, ми 

звикли називати бла•китним небом, є атмосфера, 

а справжнє небо -то порожній безкраїй про.стір, у якім 

далеко - далеко від нас ·Сяють сонц·е, місяць, зорі. 

На на~ш·ій земній :кулі, що вільно плине в безмірі 

сві,товім, ми схожі на мурашок, які лазять по круглому 
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бальоні, коли він плине в по·вітрі. На округлій земній 

поверхні скрізь є моря, ріки, гори. де:рева, звірі люди, 

хати і т. д. Як же воно так? - спитаєте. Ми живемо· 

зверху, а ті хіба знизу? Ми ходимо· до,гори голо;вою, 

а вони хі·ба ·сторч голов·ою? Як Ж·е вони там держаться? 

А вода, або хаТІи? Чом же .воно усе не падає вниз, 

в порожню безодню? А чер.ез те, що земл,я, чк 

магнет притягає їх так, як і нас. Ви, З'В'ичайно, бачили 

намагнетизо,вані ш·маточки стал·еві _ тягунці: коли .що 

такого тягунц я підсунути ближче цвяшок, або голку, 

то вони прилипнуть до нього. Таку силу має й земля, 

та тільки вона притягає не сам.е заЛJізо, а нс·е. Цю силу, 

що тягне усяку річ униз, до З·емної по·верхні, це п р и· 

т я г анн я, ми звемо в а г о: ю. КаміІНь, який я держу 

в руці, ма є в агу, ~важкий; це значить, що земля тягне . 
його до ·С·ебе. Коли я пущу його, віІН п а да є н а з е· 

млю; щоб підняти його, я мушу тя·гнути його 

в г ор у. Він пристає до землі, як голка до маrнету. Та-к 

само й ск р і з ь по земл; і з усіМІи речами: сами сообою 

вони не можуть відділитись від неї. Кожна річ падає 

вільно .на з·емлю - ст ор ч. Як би їй можна було летіти 

без к·раю просто .крізь землю, то .вона .б пронизалd 

осередок з~емлі'. І всі речі на землі ск р і з ь падають~. 

простуючи до осередка земно-ї кулі. Де ж тоді н и з? -
Там, де осередо'к землі.- А де верх?- Навпаки, -
там, де небо. Тимто й люди ніде не будуть .сторч голо· 

вою, всюди вони ногами вниз, до осередка землі. П а:.. 

дати - це значить - летіти до З·емного осередка, 

а підійма т и·с .ь - значить лет.іти туди, де небо. 

Виходить, що й ті .люди, .що живуть по той бік земно-ї 

кулі, ходять так, як і ми ногами до з·емл-і,, головою до 

НІеба; і вони почу:вають себе на землі, а не лід нею. 

Тепер ви, напевно, не питатимете вже, чому земля 

не падає, і що піддержує цю величезну кулю? Старо~ 
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давні люди, які не знали, що то небо, то й не гадали, 

що така величезна маса держиться без підпори. ,,Вона 

без підпори упала б", казали ·вони і вигадували най

кумедніші казки; про· це. Дехто казав, що З·емля дер· 

житься на нели:ки.х стовпах, інШі - що на чотирьох 

китах, а пізніш, як дізнались, що земля куля, sигадали 

якусь вісь, :на котрі~й .нібито 'Вона держит.ь.ся. Ал.е цього 

мало·: треба ж було пояснити, ІНа чім держать·ся ті 

стовпи, кити та вісь. Дехто вигадував, нібито з-е·мля 

висить на ;величезному зо·лотому ланцюгу, що пр.ипятий 

до небозводу. Ал·е т·епер ми знаємо, що ніякого й небо· 

зводу нема; з•начить ІНема й ланцюга. Люди, що обїз· 

дили зе-млю з усіх боків, жадних підпор або ланцюгів 

не бачили, а :навпаки - доказали, що земля вільна 

й ві,докремлена звідусюди. Та й навіщ·о ті підпори 

з ланцюгами? Щоб земля не впала? Ал·е куди? Вниз? 

Так по-нашому ни з - то осередок землі; а деж той 

низ у безмірі світовім? Со.нц.е, мі·сяць, у.сі світила, всі 

в·еличезні кулі плинуть у тім безмірі, без жадних підпор; 

ї зе.мля може ві.льно літати, куди любо- мі·сця багато,.._ 

разом із с,воїми морями, людьми, .атмо·сферою, літати 

.й не падати. Всесвіт tНе має ні низу, ні верху, н~ краю. 

СОН'ЦЕ 

В ясну годину сонце сяє так, що на нього не можна 

дивитись. Але в тумаtН або перед заходом воно вж·е не 

так блищить і на нього легко роздивитись. Сонце зда

·Ється нам в огняним кр· у ж а л ом. Зразу можна 

думати, щ·о во:но ·к р у г ле й п л е ск о ;в ат е, я:к п.ятак, 

або я:к корж; а ·справді воно -ку л я, як і наша земля. 
Сонц.е - величезна, страш.енна вогНJяна куля, і коли її 

круг зда.єть:ся. нам не більший від круга повного місяця, .. 
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звичайно, знаєте, щю кожна річ, щ·одалі здається менша. 

Чоловіr.: здале1<у здається на.м не більший від мурашки; 

птиця у високості - крапка, навіть могила на обрію 

просто куп:кою землі . Взагалі, що далі яка річ, то вона 

менша здається . А до сонця ж від :на·с 140 мільйоні.:в 

l<ілометрів. Це нав і•ть не зрозуміло! Найшвидший залі

зничий по"ізд, не спиняючись, ішов би до сонця 300 

Наше сонце, оглядане далековид·ом (крізь зате.мнене скло); 

на йor u ;; -.; ..;ерхні бачимо багато "язиків " й "смОЛ'!JОКипів " . 

;років. Гарматна куля, що прол·ітає кілометр за 2 се

.кунД:и, до сонц.я летіла б мало не 10 р01ків. Та треба 

·бути й справдJ~ :Вtеличезним, щоб у такій далечині зда

ватись та:ким, я-к ми його бачимо. 

Обєм сонця в 1,280.000 разів більший, ·н іж обєм 

:зе млі, цебто треба 1,280.000 земель, щоб скласти одну 
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таку кулю, як сонце. 3е:\1.'ІЯ перед сонцем - це так, як 

одно зернятко перед 25-відерною бочкою зерна. Так 

ОСЬ ЯКе це СВІіТИЛО, ЩО СТародаВtНіМ .ІІЮДЯ:\1 ЗДЩВ3JІО•СіЬ Не 

більше від воrнян•ого кола, яке к~оти"Гься в повітрі трохи 

вище ніж хмари. 

Щоб гаразд роздивитись на небесні світи.1а, <:ктро

номи вживають тепер величезні далековиди. Крізь ці 

далековиди яка,небудь річ здається в сто й тисячу разів 

більша, ніж тоді, як дивитись на неї голи:'І·І оком. 

Роздивляючись на сонце крізь далеко:вид, насюл

перед по:v1іти.пи, що на його поверх'НІ: іноді видко rrлями, 

які в порівнянні з соняш-

П,·rюtи на сонці, оглядані 

дал ек овид. 

НИ:\1 СЯЙВО:\1 здають сп 

те:'ІІJНИ:\1И, а справді вони 

тільки не такі блискучі. 

Llля:vtи бувають не одна

r<оиі на вигляд: є більші 

й М·енші. З:v1іряли якось 

одну пляму: вона б_у·л·а в 

10 разів більша від усієї 

земно'ї поверхні. Часом 

цих плям багато, а часом 

крізь нема зовсім; видко, як 

вони робляться, міняться 

й зникають .. 

3 ТОГО, ЩО СОН51ШНі ГІсlЯ::\ІИ МіНІЯТЬСН, 3НИК3ЮТ!~ ; 3НОВУ 

зявJrяютьсн, видко, що вони не є ЩО·СЬ сгале, постійне~ 

от як наші гори на суходю,лі, або острови на морях. 

Крізь руру далековиду соняшна по·верхня подібна до 

понерхні моря- тоді, як воно хвилюється. Тrі,Jrьки 1ВОІН3 

хвилюється вогняними хвилями. Вона вся наче закутана 

в полумя, в легкий вогнпний ясний газ, що з усіх боків 
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оточує масу в.еличезно.ї кулі, менш блискучої і, .напевне, 

рідко·ї (а не т,в·ердо-ї), і ця блискуча ат мо с фе ір а без

перестану хвилю·єть.ся, як полумя на .вітрі. Часом з неї 

вилітають в-еличезні вогняні вибухи: тю вихори пари. 

Вони йдуть мабуть з ·глибини вогняної атмо-сферІИ, пі

дій~аються :крізь розпечену поверхню, розривают1ь її 

й роблять ніби дірки в полумї, схожі на лійку. Низ лійки 

здаєть·с:я Т'емний у порівня,нні з дуже блискучими бо

ками; то в·они й роблять ті плями на блискучому ·соняш

ному кругові. Сл•іщІкуючи за плямами :на coнliJi,, можна 

по:нітитщ Щ·О 'ВОНИ не ·Стоять пост.ійно- на однім місці 

круга, а пересовують·с;я і ТО· ·всі в один бік. ВонИ' зявля

ють.ся з одного боку, частенько купками, як острови на 

з.емній кулі, за 7 деІНь пер.есовують·ся на с•ерещину круга, 

а ще чер,ез 7 день підходять до другого :краю, зах·одять 
На другий бі•К, а За д'Ва ТИЖІІfЇ ЗНІОІВУ ЗЯВЛЯЮТЬ·СЯ і ЗНО•ВУ 

з того ж та;ки краю, що і ·спершу, звичайно, ЯІКЩО не 

з·никають зо.всім. Це 'ВИІразно показує, що й сонце обер

тається к;ругом -себе та:к, як З·емля, а з ним і плями. 

Виходить, що сонце - в.еличезІНа кул·я. В01на ві

докремлена в безмірі і обертається кругом .себе. Воно 

р.ідке, розПІечене, оточене в-огНІяною атмосфрою, щ;о 

завсіди хвил'Юєть·ся, мов на Б'еликому вітрі. Теплота 

сонця безм'ірно в.елика, ri, воно· випускає її, як і ·світло, 

на всі боки в безміря. Цього про·мінн:я дістає багато· 

й земля, для якої ·сонце є великим джерел·ОМ тепл·О·ти 

й овітла, а з ними й життя. Воно підіймає пару в пові

тря, робить хмари з неї й дощі. Воно ростить ростини, 

їхні к.віт:и й овоч, ВОІНІО зганяє с.нtkи й дає весною яр 

лісам, золотить наші ІНИІВИ 'ВЛітку й ,виноград вос·ени. 

Без нь·о.го на землі загинуло б життя. 3емля пориІНула б 

з довічню безпросвітtН'У ніч і зро·билася б холодною, 

дикою пусткою. 



- 132-

РУХ ЗЕМЛІ 

Земля одноча,сно робить два рухи: вона обертається 

,кругом себе, або, як кажуть, кругом своЄї осі, · крутом 
сонця. Від руху земл1і .кругом залежить зміна дня й но.чі 

на землі. Тоді, як ,сонце осві.т~лює одну пюло·вину землі, 

одну її півкулю, на цій ос'Вітленій поло'Вині буває д ·е нь, 

а на другій полюв,ині, яка не осв.ітл.ена, буваєні ч. Коли 

ця освітл·ена половина починає обертатиоь до .сонця 

і о·світлюватись ним, то на ній настає день, а друга 

половина починає темніти - на ній настає ніч. Щоб 

кращ·е уявити собі це, візьміть якунебудь опу:клу рІч, 

напр. мяча; зазначивши ІНа нім одне місце, о.бертайтс 

його увечорі перед засвіченою лямпою. Ви побачите, 

що зазначене вами місце то ховається в темінь, світла 

ЛЯМПИ З 'НЬОГО Не ВИДКО·, ТО ВОНО ЗНОБу ЗЯБЛЯЄТЬСЯ перед 

вогнем і освітлюється. Те саме відбувається і .з землею. 

Одно обертання круг оебе вона робить за 24 години, 

або за. добу, і за цей час майже на кожнім місці її по

верхні день встигає змінитись на вечір, в·ечі:р - на :Н'іч, 

ніч на ра:но:к, ,і, ранок ЗІНОіВУ замінить·ся Д!нем. 

Рух з•е·млі круf'Іом ·Сонця ві·дбуваєть·ся на протязі 

одного року або правдивіш, за 365 днів, 6 годин, 9 хви
ли~, 9 секунд. 

Для легкости Ікори,стування календарем, ці 6 год., 
9 хв. і 9 сек. від:кидають, а ІН!аТ'омkть чер·ез ко·ж1ні три 

роки до чет,вертого додають по одІному дню. Цей р1~ 

з додаткоівим днем має в ·Собі 366 д.нr:,в і З'В·еться п е р е· 

ступн и м, а реШІта, що мають по 365 днів, звуться 

з в и ч а й н и м и. 

Рух землі довко-ла· сонця відбувається страшенно 

ШВИДКО, - ПО 30 :КЇ.ЛІО•МІеТріВ На ·Секунду. Ц1е В ТИ·СЯЧУ 

р·азів швидч.е як послішний поїзд. В свої·м .русі З·емлн 

несе з ·Собою не тільки ,всі речі, що іН:а ній є, ал•е й та1кож 

атмосферу, хмари Іі· вое, що є в повітрі. 
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Але чому ж ми .не помічаємо цього руху? А тому, 

що земля з усім, що 'на ній, рухається рі,вно, плаrвко, )ез 

зупинок і потряс-е-нь. Та навіть тоді, .коли ми Ш;видко 

їдемо :кіньми або заліЗІНИІЦ·ею і ди.вимос:ь на всі боки, нам 

здається часом, що 'їдемо· не ми, а нам назустріч біжать 

хати, дерева стовпи. І коли б т:а до цього щ'е ІН'е трнсло 

нас j. не штовхало, то· ми так само .не помічали б, що 

поїзд і вкупі з ним у.с.е, що кругом нас у ІВов.і, та й ми 

самі - Ш'Видко· рухаємось уперед. 

Від руху з.емлі кругом •сонця бувають пори ро.ку: 

весна, літо, .осінь і зима. Соняшне про.м,іння підчас руху 

землі ІНа одно. місце її поверхні падає не завжди ·одна

ково: одну частину року - біль·ш про·сто, сторч, другу 

-- наВ'скос.и. Коли скаж·емо, земля містить,ся ліворуч 

від ·сонця (як на ·образку), тоді на ту частину аемно·ї 

кулі, де жив·емо ми з ІВами, проміння сонця падають 

стрімкіш (більш .сторч), ніж в інші 1.Jаси. Таке стюрчоІЗ~ 

промі,нІНя гріє найдужче, тому в 1нас і буває літо. Потім 

земля пере·сувається з цьо•ГО місця; тепер ,вона, як н::r 

образку, знизу; ·Соняшн!е проміння падає на наші краї 

вже не так стрімко'. Виходить, що воно tвже не таке 

гаряче, і через те настає о~сіІНЬ. Коли земля посунеться 

по своєму шляху Щ·е далі і займе м•kце, що. лежить 

праворуч від сонця, тоді ·СО<Н'яшне проміння почиІНає 

падати ·стрімкіш і •гріє дужче, - у нас _приходить тоді 

в·есна, далі літо і т. д. 

Але кожний має право запитати: а чому ж це, 

коли земля міститься в різних місцях свого шляху 

до:вкола ·сонця, ·соняшне .світ ло падає напр. н:а наш край 

не. завжди однаково - то сторч, стрімко, то навкоси, 

похило? 

Та погляньте на образоІК іще раз. Чи ви бачите ті 

.тrінії, Я!кими списано кожну з намальованих тут куль? 

Коли ви 1візьмете знову мяча, проткнете його товстим 
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дротиком, то з ним можна зробити (все, що показано на 

нашім малюнку. Нахиливши мяча трохи вправо (цебто 

дріт з мяче:м), тримайте його з лівого боку засвіченої 

л ям пи. Тепер зазначіть на мяч і олівцем якенебудь місце, 

на я.ке, по-вашому, .ов.ітJFо падає майте просто. Далі 

переносьте мяча напра1во від лямпи, :але знов же три· 

майте його так як і перше, Ц·ебто !Нахиливши вправо. Ви 

помітите, що ·на зазначене ва1ми на .м·ячі місце світло 

лямпи падає :вже не просто·, а наrвско.си. Це стал·о·ся не 

через те, щ·о лямпа нахилилrа~сь, а тому, ·що зазначене 

вами місце само т·епер не так нахилене до ·світла. У пер

шім !ВИПадку - коли· •СВrіІТло падає просто - зазначене 

місце нагрівається дужче, ніж у друrі:м випадку, коли 

світло падає на це мі.сце .навско.си. Замість мяча можна 

уявити· ·собі та;к само• по·ставлену до ·сонця землю і т-оді 

можна зрозуміти, чо·м'У в наших краях по зимі настулає 

весна, поrт:1м літо, а: там і осінь. 

Так через подвійний рух земл-і - кругом своєї 6сі 

і круго.м сонця - відбувається зміна часів дня і ч·1сів 

року. І той і другий рух робить земля з нез:вичайною 

пра:ви.пьнkтю. В неї наче вирахована кожНІу С·екунду. 

Якби rBOHa ПОЛИН'УЛ.а бли•жче до rСОІНЦЯ, то ми 1Спеклися б 

від страш·снно·го жару. Якби вона віддалилася .від сонця, 

Т:} ми замерзли б ві,д великого холоду. Але земля нікол·и 

н~ робить ані .найменшої· помилки. Х·вилrина в хвилину, 

секунда· ІВ секунду вона прибуває туди, де їй потрібно 

бути по законах руху. І вчені, що ви·вчили ці закони, 

!МОжуть сказати вам, де буде З·емля за тисячу літ :в яку 

хочеш годину, хвиЛ'ину, секунду. От чому вони мо.жуть 

за сто літ наперед визнащити, .в кілько Х!ВИлин і ·в .котрій 

годині в який день зійде сонце. Учені до·бре вивчили 

розпис, яІКого триJМ.аєть·ся земля й інші' пл.а,нети, а ЦІьо

го ж розпису ні земля, ні інші планети ще ніколи не 

зраджували і, треба споді·ватись, не зрадять і Н3! алі. 
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РУХИ й ВІДМІНИ МІСЯЦЯ 

Місяць, що його бачимо як тоненький серпик, 

:або як півкруг, а то як чуд01вий бл:и·скучий ПОІВ:НІИЙ :круг, 

.є також .куля, що літ.ає ,в.і,докр·емлено в небеснім про

сторі. Та тіл1ьки ця 'Куля х о л од •Н: а, темна, тrв•ерда, як 

.земля, хоч і менша від неї. Місяц.ь .не дає світла. Він сам 

дістає його 'Від сонця і тільки в ід би ІВ а є до• нас, як 

·1 кожна річ, освітлена лямпою або сонцем . Як би -сонце 

не освіт и1ювал·о місяця, то він був би темний і ми не 

бачили б його. 

Св і т .1о со.нця, відбите від поверх.н . і місяця (найменша 

кулrя), паде на Зе:\•І .'І 'Ю (r cepe.:.r,нa кушІ). 

Через те, що місяць ку л я, сонце освітлює завсіди 

тільки один його бік, обернений до со:нця, п о л о tв ин у 

понерхні місяця. Друга поло·вина темна, зов,сім ТІак, як 

і на зе:.vrлі Ти,мто МІИ й .бачимо в-ідм·іни місяця, цебто 

або освітлену половину або темну або части·ну о·д'Н'ОЇ 

й частину другоі. 
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Місяць о б е р т а є т ь ся к р у r о м з е м .:r і і, обер

таючись, стає між сонцем і зеl\·Ілею, а звідті.151 поволі 

переходить на другий бік, Пірати сонця. Зrвичайно, коли 

ПосlО/І.;еннн ~Іісяцн ві .·~носно зе:v1.7ІЇ й сонця. І. ~rо:rо.1ик 

- частина ~Ііснця, звернена до зе :\І .:rі неви .J.на, те~ІНИ. 

:). 11ерши чн е рть (ви.:що 11ів ~1ісяц:я), 5. новня - Ga-
1IIJ:\ІO ці.:rий 1\j).\'ЖОІ\ ~ІЇСЯЦН, Ї. треТЯ ЧВерть - n<JЧIOIO 

ті :ІЬІ\И .1р:-;гу ІJО:ІОВІІну. Чис.1а 2, 4, 6 і 8 означають 
ІіО :ІОженнн, ко :Іи видно ІІасередні "фази :-.Іісяця··, . 

ні.1 серпа зправа до серпа зліва. 

::VІЇСЯЦЬ СТОЇТЬ ПО ТОЙ бі .к, д~ СОІ-Ще, ТО ЙОГО Н~ 'ВИДКО 

нже через те, що до нас обернений темний бі1-:, який 

хоча б і о.світ .1ювавсь трохи, але не бун би номітний 

в світ.1і дня. Це ча·с - м о л оди ка. Пос.уваюч11сь овоїм 
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шляхо·м, міtсяц!ь заход1и.ть за обрій НІеr·айно за со:~цем,. 

показуючи нам с ·ер п, що все збільшується; його обер

нено горбом до сонця, на захід, а рог а м и в проти

лежний бік. Пройшовши чверть свого шляху, місяць 

показує половину оовітЛ'еного боку, обернену на захід. 

Це п :і1 в по в ня ·або п ·ер ш а ч в ер т ь. В цей час, на 

соняшнім заході, місяць стать на півдорозі своєї до

бової путі і заходить опівночі. За тиждень місяць стає 

проти сонця по другий бік з·е·мл'Ї, і ми 6ачи.мо повний 

О·св:і,тл.ений круг; це- повня або друг а чверть. 

В цей час він ·СТО·Ї'ть якраз проти сонця. Зрозуміло, що 

й сходить в'ін тепер тоді, як сонце заходить. Опі·вночі, 

як на другім боці землі п:олу дне, місяць стоїть найвище, 

а заходить ранком; значить, зостається на обрію всю 

ніч. Потім він· ПОЧИ'На•є зменшуватись, rСХО!ДИТЬ В·Се піз

ніш і пізніш і за тиждень зостаєть·ся освіт лений тільки 

піІВКJруга, горбом на схід, а .сходить він бл.изько до 

піннючі. Це- т р·е тя ч;в ер Т·Ь. Ще скіль·кис.ь день, і від 

МіСЯЦЯ ЛИШ;аЄТЬ•СЯ rСа.МИЙ TiJlhKИ Серп; СХОдИіТЬ Biff ран

КОМ, до со·нця, рога:Ми на захід. Місяць стає тепер ЗІнону 

між з·емлею й ·сонцем і незабаром зовсім зникне в про

міннях денного світла. Настає знову м о л о д и к, цілий 

оборот місяця кругом землі тягнеться 29 і пів дня. 

Це справжній рух місяця, а .не так, як у ·Сонця, що· 

тільк1и здається ніби воно ходить 'Кругом землі. Місяць 

СХОДИ"ГЬ і За•ХОДИТЬ ЩОДНЯ На три чверті 'ГОДИНИ П і,зніш 

від учорашнього. Якби нін був нерухомий, то яка небудь 

річ на зем.лі, зробивш:ИІ ціл.ий оборот, знайшла б йо.го 

на тім самім міrсці, де й учора; а справді їй треба ще 

трохи обернутись, щоб, як кажуть, нагнати місяць, 

котрий Ів·стиr пересунут.ись уперед. Очевидно, що :VI і

с я ц ь і ·С п р :а в д і о б re р т а є т ь '·с я .к р у г о м з е м л і 

в т о й б і ·к, в я к и й з е м л я о б е р т а є т ь с я к р у

гОМ С re бе. Це .в.еJІ!ИК'ИЙ З8rКОН Неба, ЗаГаЛЬ/НИЙ 

однаковий· для всіх світил, - що менші кулі оберта· 
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ютьо1 І'Р)ТО:'І'І більших, а не НаІвпаки. Земля менша як 

сuнц~ й обертається кругснІ нього, місяць менший від 

зе}І,lі і обертаєтьсн ~'ругом неї. 

Ми вже зазначи.ти якосt), що кр у г :VI і ся ця зда

єп)ся Н<НІ таІ,ий як і круг сонця, а він же такий невс

.lИЧІ\ИЙ н ІІUрівнянні з сонце:'І'І! Однакові ж вони зда

ються через те, що :ніснць зовсі:'І1І близько до :~e:'I·Uri, 

всього 360 тисяч кі,:ю:vн:трів. Ви дуl\!fаєге, що ця дале· 

чі нь страшенно В·елика? А сnравді вона - ніщо н без

мірі снітові:vІ. 

:-)наючи :tа:J(:чінь, :\НJ:.кна ни,рахунати 

.\1iOJ!ll> OJ'.IH.'L~!JIJJ(J 1-:рЇЗЬ .ІІОНСТУ. 

:'ІІіощн ко .. 1о зе:\І,'ІІ. Мі-

с5щь ІІробігає :'Іrенш як 

кі.lО:\1Іетр за секунду. Не 

:-{<!бувайте, що разо:v1 із 

Зl':VUIЄIO :\ІЇСЯЦЬ ХОдИТЬ 

І'Р~ТО:\І сонця. Отш,, хоч 

Сіи, 511' ТС:Й :l5I;lЬI,O, Щ(} 

Ї.1С ВІ!ере:~, <І Х:JОІІЧИК, 

п~·стуючи, Сіїгає круго.\·І 

:\І і С 51\l Ь В і Ч НО 

с Г:і ер та єть с н 1:-1 :-{ е :.r,н~ю 

І'р~то:-.І сонцн. Він <:: со-

11.\'ТНіИ\' ЗЄ:\'/,.'!Ї. 

Вже го,ннІ :\1И 

ІІО:\·ІЇЧ<І<:::\ІО, ЩО Кр~т :\'ІЇСН-

цt.:ІНІЙ не сч)іЗІ) оді·І<Жовп ясний, що на ньсJ:\І\. <:: нкіс1) 

чу.·ш: І!СJ!ІС,·І51СТЇ !І.'ІН:\ІИ, ЩО нага.1уюп) ()Q,'ІИЧЧЯ ."!ІО.'lИНИ. 

А в <ІСтронснІічнснІу д<І.:[(:J,ониді ІІС:jёрхнн :-.Ііощ;І з.11..1· 

<::тьсн нс:~ІН1 1 І~Ійно нерівна. По;н~ку.ти ·Н<І ній ро:шидані 

І'(Jрн, а н інших :-.Іісцнх ШJ~·;1с;-І'і II.lCLIOII-i.I. Вс;: це u1pa]:1 
ви.1І\С, бо ве:111кі :rа.теІ,ови:т на,б,:Іижуюл.), як К<ІЖ}"ГЬ, 

.1CJ Н<ІС :.ті,снш>. Ми 6ачи:-.ю його т<ІІ~ ви.р;.І:-тu, наче він 

ТІ.н)ки на :200 кі.їоШ.'т,рін ві.1 Н<ІС. А на тш,ій .'l<І.lечині 

:'II<J:-i\H;J :to6pe ро:-{,1ИНИТИСП Н<І !'Оj)И, .10,'/ИНИ і! llj)(JB<I.·І:!H. 
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Гори на місяці дуже ни.сокі: 5, 6, а то й біль·ше кі· 

ломе-трів за:в!вИlш·ки. Мі!сяцеві гори складаються з білу

ва,того ка,мін:ня. Під соняшним проміІнням цей камінь 

дуж·е блищить і через те гірсь·кі місцевості на· місяці 

здають·ся з з·емлі ясні, а долини, по:криті наче С:іtрОю 

висхлою грязю1кою, здають·ся попеляіСті плями. Між 

тими горами є багато погаслих вулканів. · 

На. місяці нема€ ні повітря, 'Ні .води, а через те НІема 

й ро.стин, а тако·ж нічого живого. Хоч цього напевно не 

можна ·сказати: мож.е там ,~ є живі тварини, не подібні 

до тих, що на земл.і,- може .вони обходяТ'ь·ся без того, 

без чого нам ж1ити не можна. Через те, ·що· на місяці 

немає во.ди й .поніт'Ря, там нем·а й звуків, бо звук - це 

хвилювання повітря. Коли та·м об.валить·ся гора, то най

меншого звуку від цього не буде. Місяць це країна 

довічного мовчання. 

Треба, щ·е з.ав.важигги, що всі р-ечі на місяц,іt значно 

легші ніж на землі, цебто та сила, що притягає там до 

поверхні м1ісяця менша. 100 кілограмів важить на міояці 

ЩО·СЬ ОКОЛО 16 КіІЛОГраМіВ. 

Легко помітити, що пля•ми на місяці зостаються 

завсіди riia о:днім мі·сці; тінь закриває й окриває їх, але 

вони :шu_t\ают·ь·ся нерухомі. Значить місяць о бер

н е н и й д о. з е м л і з а в с і д и о д н и м б о к о м. Мо

жна подума,ти, що в11і не обертається юругом С·ебе, а то 

ми бачили б і другий бі'К. Але поміркувавши трохи, ми 

догадаємо.сь, що обертаючись за 29 і пів д!НЯ кругом 

земJІі, :місяц:ь за цей ·саме ча'с робить повний оборот 

кругом с:воєї осі. Справді зробити оборот людині - Це 
з·начить повернутись лицем на в-сі боки. Ось спробуйте 

обійти кругом стовба, дивлячись завсіди на нього. 

Очевидно, що. ·в той самий час ви обертаєтесь кругом 

себе. Те ж .саме роrби1ться із місяцем, бо він же завсіди 

стоїть дО· вас одним бо:ком. 
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ЗАТЕМНЕННЯ 

Всі ми знаємо, що кожна непрозор а річ засту

пає світ.'Іо й :кидає від себе тінь. Пачепивши переJ. JІЯ~І

пою кулю, ми будемо ~1ати в:д неї тінь, і ко.1и помістимо 

в ту тінь другу кульку, то вона буJ.е темна, в тіні. Тінь 

від .кулі ніби висить у по:вітрі й творить довгий, темний 

стіжо:к. Коли ми підстави~1о під тінь аркуш паперу, то 

побачимо ось ·що. Якщо папіір стоятиме близько до 

кулі, то кругла темна пляма на ньому буде майже така 

завбільшки, як і 1куля; але щодалі від кулі, п,'!Я~rа тіні 

зменшуватиметься, і нарешті стане крапкою. 

Зате:-.шеннн :-.ІіС5Щ51 (зешш :v1іж сонце:vr і :vІіснце:\І). 

Земля, освітлена з одного бо•ку сонцем, також ки

дає ві,д себе стіжок тіні, довжиною більш як 1.300.000 
кіломет:рі1в. Через те, що ·від М1ісяця до землі тільки 

360.000 кіломеТ1рів, місяць, обертаючись коло неї по 

другий бі,к від ·сонця, попадає .в ті1нь землі і на який час 

втрачає світло, що має від сонця. Це й зветься з ат е м

не н ням мі ·Ся ця. Якщо мі·сяць входить в тінь ')~весь, 

те настає повНІе затеМІнення, а якщо тіл·ьки с.ноєю якою 

частиною, то буде ча:стинне затемнення місяця. 
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Сонце теж зате:мнюється. Воно, звичайно, не втра-

чає світла, бо само є джерел о м св і т л а, але іноді 

його заступає міс'яць. Коли мі~сяць понертає на м, J· 

.тr оди к а, т·о проходить між сонцем і з1емлею; а юоли 

він с:rає просто П·еред сонцем, між ним і нами, то засту

пає собою сонце. Якщо він закриє його зовсім, то це 

бу д'е п о в н е з а те м н е н ня с о н ц я, а якщо тільки 

частину його, то - ч а ст и н н е. Але як же місяць, що 

€ :менший від сонця в мільйон разів закриє йоrо ці.:r-

3;пе~шенн51 сонця (Місяць ~tіж сонце:-.1 і зе:\І. 'Іею). 

·ком? А ви ж знаєте, що невеличка, але близька річ 

закри1ває від нас велику але далеку річ. Коли поставити 

руку перед очима, то можна закрити усю хату, що 

стоїть далеко, а то й цілісеньку гору, що на обрії. 1V\і

сяц1ь хоч і меНІший від сонця, та він Ж·е й багато ближ 

чий до· нас. й.ого види;мИ'й к.руг майже одна,ков.ий із 

соняшним. Та тільки він не за~нсіг ди на однаковій далЕ'

чині від землі. Часом він ближче, і тоді видаєТ1ь1ся тр·охи 

більший від сонця, а часом далі .від з·емлі, і тоді види

мий круг йото трохи менший від соняшного. Виходить: 

якщ·о міояць проходить пр о. ст о п е ред с он це м 

ближче до ЗtеМілі, то на кілька хниJІІин зо·всім закриває 

сонце, і буде п о вне затемнення. А коЛІи місяць най-
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да.пі від зе:vиІі, тоді він буд-е вrеликою чорною п.1я:vrою 

на соняш!нім крузі; він лишить круго;vІ себе нез<:н..:рите 

блискуче кільце: це к і .1 ь ч а с т е (l{аблучкове) з а т е \'І

нен НІ я сон ця. 

Якби місяц•ь завсіди проходив просто між сонц~:\І 

і нами, то затемнення було 6 що-мо.лодика, але частіш 
він проходить вище або нижче, і тінь його падає поуз 

З·еМЛЮ. 

Затем:нення \1Ї.Сяця, повне або частк·ов·е, завсіди 

вид.ко з усіх країн, де ніч і \1ісяць стоїть на обрію, але 

Сонншна r..:орона Щ)ІІ ІІовно:о.tу 

затс:\ІІrені (днп 14 .lЮТІ-Ш 1925). 

затемненНІя соrнця бу.ває 

інакше. Коли м і ся ц ь 

проходить між на:\ІИ й 

сонцем, то тінь його зу

стрічає пов.ерхню з·е:v1.1і 

тільки верхом свого 

стіжка робить на ній нс

велич1{)1, оrкруг лу пля,:vІу. 

Ця тінь іде по зе:\rлі (як 

і ваша тінь іде по ве:1икій 

стіні, перед якою ви про

ходите вдень), і вона до 

того мала, що буде зав

ширшки хіба із ї5 кілО:\1. 

Тільки з того мі,сця, де йде ця тінь і буде видко понне 

затемнеНІнн, а з других, або зонсім .не видко, або видко 

тільки часткове затемнення. 

П о в н е з а т е :\1 н е н н я с о н ц н - це яви ще дуже 

диrвне. Коли світило дня закрито більш, як ·на половину, 

то денне ·світло стає бліде і сумне. Всі речі робляться 

невиразні, пташ1{И перестають ·співати, череди гала

сують, курчата ховаються під крила до матері. Навіть 

квіти закривають вінчики, як перед ніччю. ОсІ> вже 

й останній промінь згас, настає те\ша ніч. На нео! :-{асві

чують зорі. Стає холодно. Нічні птахи т..:идаюп> свої 
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гнізда, літають кажани. Усе жи.вое хвилює'Г'ься на,віт'Ь 

ті люди, що попереду знали про затемнення, не можуть 

бути байдужі. Кр,угом чорrно·го круга мі·сяця, мяким ·сві

т ЛОМ СЯЄ К·Орона, 'СЯЙВО .СОНJЦЯ. 

Звичайно в стаjровину неоовіченим людям зате:'ІІ

нення сонця здавалось чимrсь с-т,рашним. Вони думали,. 

що надходить ІКіНІець ·світу, а дехто вИІгадував, що то 

величезний змій пожирає сонц,е, і страш·енно лякалtися. 

У 1всякім pasi в затемненнях бачили якенебудь віщу

вання: пр·о нійну, поше·сні хвор·оби, потоп і т. ін. 

А тепер кожний знає, від чого буває затемнення. 

Ще .в старовину зазначили, що за 18 років і 11 днів 
затемнення поtвторюються знов· ·коло тих •Самих мІсце

востей і за ба!гато років упер·ед угадували, ІКоли яке 

з.а'Гемне!Ння буде. А сьогочасні астрономи за тисячі 

років уперед вираховують наііві·рніше, де й коли впни 

буде. Щороку був.ают:ь денебудь на землі й сонЯІшні 

й місяцеІВі зате'М'нення, але не менш д в о х і не більш 

ЯК ·СіМ. 

ЗОРІ І ПЛАНЕТИ 

В яоні ночі все небо ::::асінне зорямя. На перпп-Ій 

погляд всі вони здаю11ься нам однакові. Отже, 1коли 

астрономи почали розгляда-ти їх далеканидами та до

сліджувати, то дізналися, що небесні тіл·а далеко 'Не всі 

однакові. І п·ер.ш за все між ними треба розрізняти 

спра1вжні з о рі і :п л ·а. нет и. 

Планети - це ті небе·сні тіла, що так, як земля 

й місяць, НІе 'Маю-ть влаrсного ·світла, бо поверхня їх 

тверда, холодна вже. Вони мають світло від .сонця, 

відбиваючи його 1ві·д себе так само, як дзеркало від

би:ває від ~себе соняшний промінь. 

Зорі ж - це цілком ~схожі з сонцем вогня.но

плинні llyлi, що ~св.ітять власним світлом і бУІВаІЮть 
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-сонцями для інших планет. Вони видаються нам такі 

ма,llесень,кі і не гріют<Ь нас тільки тому, що дуже далеко 

від землі. 

Н<Jш со•н•яшний світ. Посередині сонця круг-ом нього планети, 

що їх дороги зазначе,к.і білими колами. 

Ці зірки здебільшого страшенно далекі одні від 

одних і стоять окремо. Але бувають і подвійні потрійні, 

і багато зірок укупі 6ЛИ3ЬЮ' одні від одних; трапля

ються навіт~ь з кіл!ЬК·ОХ сотеІНІЬ і тисяч .зірок. 

Кожна зірка, а також і наше сонце, оточені кіль

кома планетами. Планети нашото сонця - Ц·е: Земля, 

Меркур, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. 

Всіх їх освітлює сонце, вони рухаються круг нrього 

в .світові·м просторищі, живуть завдяки йому. 
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Зазначені щолиш планет1И ~всі раз•ом творять нашу 

с о н я ш 1-11 у с и ст ·е м у, або ·світ світі1в. Таких соняш

вих світів баrа1то. Кілько сонць - стіл·ьки й систем. 

Кожне сонце має ,свої планети, які ІКрутяться довкола 

Порівняння величини сонця й його планет. 
1Сивий кружо·к, це сонце, планети представленL відповідно 

великими чорними плямами. Наша земля уложена в самій 

середині сонця на те, щоб показати, що від ocepe.llд{a 

сонця до його поверхні два рази дальше, як В'Їд ІНІашої 

землі до місяця. 

НЬОГО, ОСВЇТЛЮЮ1'ЬСЯ Й ОЖИВЛЮЮТЬ·СЯ НИ'М. Через т,е, ЩО 

вони дуже д,ал·еко від на~с, ми покищо не маємо змоги 

докладно дослідити їх, а тому про більшість соняшн1ИХ 

СВіТіВ Не МаЄМО ВИІр3ІЗН!ОГО УЯІВЛЄННЯ. 
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ІСТОРІЯ ЗЕМЛІ 

Познайомимося теп.ер корот,енько з і·сторією З•емлі,. 

з її життям, Я'Ке вона пережила за багато ·мільйонів літ 

свого існування. 

Учені завважили, що земля наша постtин-о охоло-· 

джуєт:ь•ся, а через те й (І{Ора її потрохи ·грубшає. Вихо-· 

дить, що був таюий час, коли кора з·емна була дсlіЛеко 

тонша, ніж тепер. З цього можна доГадатись, що перше 

її й зовсім не було. Земля НІаша була тоді розпаленою,. 

вог:няно-рідинною кулею, от я:к сооце. Вона й Овітилася 

та·к, як сонце, і так само йшло від неї тепло. Але лі-· 

таючи в без:~раїм хо-лоднім ·світовім просторищі, вона. 

потрохи губила ·СІвоє тепло і охолоджувавалась. На ній_ 

вперше зявилась тоді тонка застиг ла кора, яка, щодалі 

охолоджуючи.сь, ставала ное грубш.а й rрубш,а. 

Проте земля довго щ·е була гаряча, і на ній не було 

води. Вся вода, яка тепер є на земній поверхні, уно·си

лась тоді парою над землею й огортала й густими хма

рами. Врешті_ З·ем.л'я остільки прохолонула, що вода 

почала падати на неї дощем; але спочатку вона не 

мог ла лишитись на ~ній, бо - торкнувшись гарячо і' 

з•емної кори - вона в тую ж МИТ!Ь оберталася в пару 

і знову підійм'ала·ся .В'гору. Тоді розпочалася велика 

бороТ!ьба між :водою і землею. Вода 1намагала.ся 'вкрити 

собою з.емл.ю, а зJемл•я не пускзла її. В цій борютьбі 

вода мала собі могутнього .спільнИІка, яким був !ІКЄ-· 

світній холод. Підіймаючись в.гору, вона знов охоло-

джувалась і ЗНОІВ падаЛ'а на землю. Важко навіть уявити 

які злІИви заливали то~·і нашу з·емлю ІВ ті ча·ои. Дов,го 

пров.адилася ця бо,робьба. ·Нар,бшті ·вода перемогла 

і -Покрил·а ·собою :всю з•емлю безбережним. га,рячимr 
океаном.. Ніоден :остров не 1Витиканся тоді з-під води. 

А земля щод.алі та .в.Qе. біль~ хол·.ону.ла.· Та. охо.л·о-
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джувалася не тільІКи земна кора, але й розтоплена се

редина землі. Від цього на землі повставали нові 

о:дміни. Ви вже знаєте, що неі т.ї,ла, охолоджуючись, 
корчаffься. А рідини корчат·ься щ~е біль·ш, ніж тверді 

ті.па, тому й розтопл.ена з.е·мна середина корчиться д~ж

че, ніж ТІВерда земна кора. Але земна кора щіл.ьНІо при~ 

лягала до середини і повинна була корчитись разом із 

нею. З цього ;на земній корі nочали зявлятися зморщки. 

Земна :кора почала морщитись так ·само, як морщиться 

шкурка з'асихаючоІГО яблука. П~рші зморщІКи земної 

кори бу.ли й першими її горами, що виступили з води. 

Більша частина гір, які є на з~емній лонерхні·, витво·ри

лися таким вл:аіСНе .способом - бі.льшість із них - це 

зморщки з·емної кори. 

Разом із горами п-очали здійматися й підійматися 

з морського дна й .великі частини землі, - це буtв пер

ший суходіл. Отоді вперш,е й розпочалася ІРОбот:а води. 

До того часу в·ся земля окладалася тільки з первісних 

гірських порад, от як rр-аніт. Тепер же вода почала 

розмивати ці окалІИ і' бу дувати ;но·ві осадо,ві. Але не 
' треба думати, що ті .суходоли й гори, що зя.вилися впер-

ше, лишилися й досі. Ні, земля багато разів- змі,няла 

свою понерхню, баГІато раз~ів суходоли й г01ри ховалися 

в воду, і натомість шдшмалися нові. І Т1епер хоч і не 

швидко відбувают.ь·ся ці зміНІ:и і т~епер деякі мkця на 

землі хо,вають·ся у воді, а деякі1 виходять з неї.. І ці 

відміни земної поверхні відбуІВатимуться доти, доки 

житиме наша з·емля, д~оки не поnас.не її ВіНутрішній жар. 

СУХОДІЛ І ВОДА 

Хоч і велика поверхня з·емної кулі, . але люди так 
добре ви;вчилІи ііі, що, робиВІши ненеличку подобу землі, 

намалювали на ній неі моря й різні ~раї з їх річками 

й горами, зов.сім та1к, як на земній Кіулі, тільІКИ в змен-
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шенім вигляді. Така куля, що уявляє НІам у зменш,енім 

виг ляд·і землю, з.в,еться r л: ь о б о м. 

Крізь увесь r ль об проходить вісь, на якій він обер
тається. Ця вісь ві'дповідає тій з е м н і й о сі яку ми 

собі уявляємо, й кругом якої крутиться з1емля. Кінці 

звуться біг у ни північний і півд~енний. На І ль об і 

rльоб. 

північний бігун мkтиться 

вгорі, а південний 

внизу. На однаконом~· 

віддаленні від бігунів 

пронедено кругпву лінію, 

що оперізує Іл:ьоб; ця 

зветься р і в 1Н и к. І 

кругом землі ми також 

уявляємо собі таку лі-

нію. 

Розглядаючи rльоб, ви 

легко завважите, що біль

ша частина З·емно.ї кулі 

вкрит.а водою, а менша 

- суходолом, який ви

тикається з-під води чо

тирьома ІВ·еликими ПІРО

сторищами баrатьо'ма 

порівНІяль.но невеличкими 

островами. Увесь суходіл 

разом із ос'ГроваМІи по-

ділено на шkть частин, 

що звуться частини ·світ у. Ось вони: Е ІВ ро п а, 

А з і я, А ф р и ,к а, А .в с тр а л і я і А м ·ер и ка (Пі,внічна 

й Південна) і А н таркти да. 

Отже т·епер ми знаємо, що ВІв,е;сь суходіл поділено 

.на частини і що він з уоіх боків отоЧений водою. Вода ж 

окладає з себе одНІО ці'ле, один ,величезний ок·еан, я:кого 

'Гільки для зр·учности поділено на пять частин, Щ{) мають 
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різні назви. Між Европою й Африкою з од:ного боку 

і Америкою з другою - леж:ить Ат л ян ті й'с ь ки й 

о к е а н. Між Америкою, АЗ'ією і днетралією - В r.· 

лики й або Тихий океан. Між Африкою, Азією 

і Австр.алією - І нді й ·с ь ки й о ке а .н. Довко.ла пів

нічно r о q і гун а - П і в н і ч н и й Л е д о в и й о к е а н, 

і довкола південного бігуна - По луд не в и й Ле д r)· 

ви й океан. 

Коли .ви досліджуєте зеМІну кулю, то відразу не 

можете бачити всеї поверхні rльобу. Для того, щоб ц·е 

можна було, треба було б .кулю-rльоб розрізати бодай 

на дві рівні частини, на дві півкулі. Тоді, поклавши іх 

поряд, ви зразу побачите, як л•ежать HJa поверхні З·емлі 

вода й суходіл. Ку.лю можна розрізати навпі:в так, що 

.1Jінія розрізу піде .по рівнИІку, і тоді матимемо дві пів

кулі; північну з ,великою кількkтю суходолу і півден

ну - з більшою частиною води. Але rл:ь·об м.ожна роз· 

тяти й так, що розріз піде через обидва бігу:ни: тоді на 

одНІій піВІкулі ЛІ:JШИ'f1ься Америка, а на. другій решта 

частин ов1іту. Та півкуля, де Америка, зветься західна·, 

а та півкуля, де Азія, Афрака, Европа і· Ав-стралія -
східна. 

Кол-и ці півкулі розпле.скати-випростати, то їх .легко 

~южна намалювати на ар·кушику паперу. Тоді вже буде 

по.вна гео-графна мапа п і :в куль. 

Часто на мапах малююf!ь у зменшеніУІ вигляді н·е всю 

земну по.верхню, а тільки якунебудь її частину, НІпр. -
одну частину світу, одну якусь державу чи край. Тоді· 

каЖІуть: це мапа Европи, мапа Азії, чи там мапа Укра

їни, мапа Кавказу і т. д. 

На всякій мапі ті місця, що на північ, мі.стяться агорі, 

а ті, що на пі~вдень -внизу. Місця східні лежат~ь право

руч, а західні - ліворуч. 
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ПІДСОННЯ АБО КЛІМАТ 

Для того, щоб зазНІачити, чи в повітрі холодно чи] 
тепло, сухо чи вогко в якийнебудь день, кажуть: сьо~; 
годні холюдна погода або .спека, .суха або вогка погода.: 

А коли треба з'азначити, чи ·в які,МІсь м~ісці холодно чиj 

тсплю, в.огко чи сухо· за rВвесь рік в.з,аг алі, т:о кажуть,~ 

що к.лімат цього місця холодний або теплий, сухий аб;Jі 
.воr:кий. Отже ·словом клімат ми означаємо пересіч..;j 
ний сган погоди впродовж довшого часу (років, ба1 

соток Л!іт) на більшому якомусь цро.стор.j. ~ 
Бувають різні клімати: Майже ,кожний край має с:вій] 

клімат. Клімат в у.сякім місці залежить rнасамперед від~ 

тtпла. повітря, а тому, значить, від близько,сти цього] 
мkця до ріtвника, і щ·е - до моря. Що ближче до бiry-j 

нів, то холодніше. В краях, що л1ежать біля моря, КJ]ім,атj 
вогк·ий, ·в краях дал·еких від моря - сухий. 

Круго.м бігунів, завалених довічІНою кри.гою, лежат~ 
по л яр ні кр аї, цар,ство хо·лоду, де цілими мі·сяцями~ 

j 

страшенний холод і темна полярна ніч, д·е й ростиннеі 
·й т·варИІНІж: царство дуже бідні. 

Здовж ріІВника (екватора) по обидва його боки_.: 

широким поя·сом (майже в 5000 кілом. зав·шир1Іl'І<'И) ле~ 
жать краї гарячі' аб.о тр оп і ч ні, де ніколи rнема зими.~ 
де сонце іноді сто,їт,ь прост·о НІад го.лювою і світитЬ; 

стрімко з•гор'И вниз. Це ті місця, ті краї, в яких, за,вдяк~ 

до.статко:ві тепла й сві'Тла, місцями земля випалена так~ 
що во:На має вигляд м-ертвої пустелі, а місцями ,~вкрит~ 
пишною рост'Инні<стю й заселена nез краю різними тва

ринами. 

По один і другий бік прирівНІикового (тропічного.) 
поясу, між ним і полярними краями, л'ежать два п о1 

м ір ковані п о я ·с и. Тут ·впродо.вж року відбуваєтьсЯ 
правильна зміна всіх чотирьох пір року; нікол.и .не буває 

ані занадто душно, аrні занадто. холодJНJо. Р.о.стиІНне, 
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Пі:tС>ігунові ОІ\ОJІиці. Бачи:\1о санки, запряжені в собаки. 

:й твариІНне царство в помір.кованих краях не таке багате, 

як у тропічних, аJш~ й не бідне, як у пі.д:бігуна.них. Тут 

живуть найдіяльніші, н.айnсвічеНІніші й найрізніші на

роди. Наша країна міститься також в помір,ко:вrаніл1 

поясі. 

Отjк~ виходить, що нею поверхню зе1МJІі поділ1ено на 

.пять к и1 і м ат ни х п о я с і в: 1. Пі·внічний полярний, 

Піскові наJ)ІИ в пустині Сагарі. 
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Пра.1іс у тропічних 1..:раїнах (Півд.. А:-vtерика). 

2. Північний помірко·ваJний, З. Тропічний, 4. Пі:вдеrНІНИЙ 

поміркова.н,ий і 5. Пі·вденний полярний. 

Тропічний праліс нtа побережжі моря. 



- 153-

НАРОДИ й ДЕРЖАВИ 

Люди, що Ж!ивут,ь у рівних час'Гинах овіту, •Відрізня-

ють-ся один від одног-о і :видом і вірою і побутом. 

По виду наоелемя зеМJної кулі tПОділяєтьtся на пять

головІНішІих порад або рас: б іл у, ч ор н v, ж с в т у ". 

б у р у й ч ер в о ну. 

Біла JШОдина має біло-рож·ЄJву барву шкури, в те - · 

П JІИХ краях більш смуг-

ляrву, хвиля-сте, мя.ке во

лосся, в півrнічніх краях 

пере1важно біляві, в пів -

денних - т'емні·ші. Го

лова білої людини здс

більша правильної яй

цеватої фор1ми, а склад 

усього тіла - ставний. 

Люди білої раси засе

люють Европу, і тільки 

остаНіНіми трьома сто

літтями ВОНИ рОЗПО'ВСЮ

ДИЛfИdЬ по нсій земній 

кулі окладають біль

шkть насеЛ!ення в Аме

риці й Ав-стралії. 

Мал ий ук ра їнець, пр·едставник 

білої раси . 

Ч ор· на л ю ди н а :відрізняється від іНІших біЛІЬШ-

менш ТІеМНИМ КОЛJЬО!рОМ ШКуtри, ЧО!р'НИМ І<учеря:ВІИМ во

ЛО•ССЯМ, довгастою і звуженою формою голови, висун~~ 

ними щ·елепами, широким, ,плоским :носом і товстими 

губами. До чорноІї ра1си належать мури1ни або не 1 ри 

і .споріднені з неірами п а п у аси, що живуть у Новій 

rвінеї і сум·ежних островах. 

Ж о :в та людина має смугляву бар1ву шкури, просте· 

r ладеньке, чорне волосся. Лице ·В н е ї здебільш а без, 
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і 

t:_,~_:_ .:_: ·_~ -~· . ··---=-----'~~ - . ~ 
Мурин. Папуа. 

зар-осту, з вистаючи:ми вилицнм1и з .юрут.лим широким 

черепом. У багатьох народів цієі раси очі поставлені 

навскоси, от як нпр. у м он :го JІІ і в, кит а йц і в, 

ГJ ОНІСЬКЗ ДЇВЧИН•І\а 3 ЛЯЛЬКОЮ. Китайс.ький дідусь . 
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Мо.1о.:r.ий інду1с. Арабські хлопці. 

я п о н ці в, що живуть в Азії. До жовтої раси належатL> 

також тат ари, ІК и р r из и, б а шк и ри. 

Б ура л юди н: а под;ібна до жовтої, тільки шкура 

у неї бура й :во·лос·ся ~кучер-яве. Сюди належать мал·яйці 

й австралійці. 

Ін;~іянин із Північної Америки. Австра.'lієць. 
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Черв он а л. юдин ,а має ш·куру чер.воно-буруJ> 

гл.адке волю·сся, довге обличчя з вистаючими :БJИЛІиця,~и 

й довгим, звичайно орлш-rим носом. Сюди належать. 

тубильці індіяни Північної Америки. 

Народи з·емної кулі ріЗІНоуявляють собі Бога й різно 

вірують. Наві·ть дикуІНtИ :вірують ·В істнув•ання душ'Ї' по 

смерті; .вони поклоняють·ся грізним і доброчи'Н'ним яви

щам природи. Боготворять тварини й різні предмети, 

які вр.ажают.ь fіхній розум і уяву. 

Люди, що почи:тують ,не одного Бо·га, а баге1тьох 

.! - п о гани. З погансь.ких :вір найбільш 

розповсюджена б у д ді й ·С ь :к а й бр а м а Ht ·С :ь ,ка. Ці 

віри мають народи Азії. 

LНІші вірують в оДІного Бога. До таwих нааежать. 

х р и с т і ян \И, розк•идані по 'В•Сій земній кулі, м а r о
мед ани й ж и Ji и. Таким чином м.аємо голювних вір 
чотири: христі янська, ма r о мед ·ан с ·ь ка, ж и

д і в с ь ка й п о г ан с ь к а. 

По своєму побуту на:роди діляться 1НІа бр о дя ч и х, 

К О Ч ·О В И Х і ·О С і Л И Х. 

КочО'ві народи не мають ст•алого житла, бо· вони 

здебіль.ша -скотарюють, і їм доводи'ГЬся переходити із 

своїми чередами та отарами з О!.дJНОГ·О па.совищ-а на 

друге. Вони будують ·собі такі житла, які ле·nко перс

нести з одного місця на ін:ше. Так нпр. живуть кир,гизи, 

кімлики тощо. 

Осілі народи живуть у постійних житлах. Займа

ються ВОІНІИ х.п:1боробств·ом., скотарством, рем-еслом, 

обр-ібкою на· фабриках р-ізних річей, що дає природа, 

а також торгі1влею. Осілі народи будують ·оела й мkта 

і складаю1ть держави. 
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ЗМІСТ: 

Три цар.ств·а прир·оди . 
З чото .складається кожна річ у при.р.оді 
Повітря 
Буг л1е.квас 

Вітри 

Вода 
Пара й н сила 
Що таке· rрун~т і як він утворився . 
Металі . 
Горільні матеріяЛІН 
Во·гоНІь і· горінНІя 
Як міряють тепло 

Звук 
Прир·одний і штучний магнет . 
Про е.лекr.р1ичність (Б. Грінченко) . 
Як ловили блискавку (Б. Грінченко) 
Де є громовина (Б. Грінченко) 

ГромовиІНд або електричність . 
Людський розум і сила природи 
Як виро.стає ростина 

Іжа ростин . 
Як 1ростина здобуває собі Jжу . 
Цвіт (0. Степовик) 
Без цвіту 
Бор.отьб.а за життя серед рост.ин 
Ростини-комахо,іди 

Ростини-дармоїди . 
Трути-зілля (0. Степовик) . 
Боротьба за життя .серед ТІВарин . 
Знаряддя дJІІя НІападу . 
Оборона від вор~ога 
Громадське життя тварин . 
Кров·ож.ери й дармоїди 

Стор. 

3 
5 
І) 

8 
9 

10 
12 
14 
19 
23 
28 
зо 

31 
33 
36 
39 
41 
Ф'l 

50 
55 
57 
59 
62 
64 
65 
68 
70 
72 
73 
75 
78 
83 
93 
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Людина (За К. Ушинським) 
Наш1і кістки 

Рuбіmики - мязи 

Трав.лення 
Кровобіг 
Дихання 

Шкур·а людини . 
Мізок і нерви людини 

Нг.ші змисли 
Наші НбВИдІНі вороги 
Небо 
Як люди досліджують небесне склепіння . 
ЗемJІJЯ - куля (За Флямаріоном) . 
ЗемЛJя в. просторі (За Флям.ар.іоном) 
СоНІце (За Фл;ямаріоном) . 
Рух землі . 
Рухи й відміни мі·сяця (За Флямаріоном) 
Затемнення (За Флямарі-оНІом) . 
Зорі і планети 
Історія земл,і 
Суходіл .j во·да 

Під,соння або клімат 
Народи й держави 

Стор~ 

96 
98 

100 
102 
104 
106 
107 
110 
112 
116' 
119· 
121 
123 
126' 
128: 
132 
13.:) 
140 
143-
146 
147 
15(} 
153 
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