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Атланти йдуть на відпочинок
Усе тече, усе минає.
Вірно. І сумно.
Більш як 40 років тому прийшов працювати в ліс хлопець із лісового села Левків
Микола Бігула техніком-лісоводом. Вивчав усі особливості справи, поступово піднімаючись діловими щаблями (не пропустивши жодного) в Житомирському, Баранівському,
Новоград-Волинському лісгоспах – щоб через чверть століття трудової діяльності відчути себе керівником більш широкого масштабу. 15 років інженер лісового господарства М.М. Бігула працював заступником начальника обласного управління лісового та
мисливського господарства. Звання заслуженого працівника лісового господарства
– оцінка його діловим якостям. Вимогливість і навіть жорсткість керівника якимось
незбагненним чином уживалися в ньому з любов’ю до високої поезії. А може, Миколо
Михайловичу, на заслуженому відпочинку ви не тільки натхненно декламуватимете
вірші, а й свої почуття та емоційний досвід виллєте у строфи…
Атланти віддаляються. На довгому професійному шляху було нелегко і їм, і їхнім
колегам. Але коли такі Майстри поруч, то завжди якось легше почувається – бо це на
них основна відповідальність. Не знецінюймо цього.
А ліс росте. Робота не жде. Її треба продовжувати.

Державне агентство лісових ресурсів України
Інформаційний бюлетень Житомирського
обласного управління лісового
та мисливського господарства
10029, м. Житомир, вул. Хлібна, 41, тел.: (044) 22-47-58; 22-59-38, e-mail: ztlispres@ukr.net
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Природне лісопоновлення
Перед лісівниками Житомирщини поставлено завдання – досягти 36-відсоткової
лісистості території області. Нині лісистість становить 34,1%.

Ш

лях до оптимального
рівня сповнений нелегкою, але результативною
роботою. Щороку лісогосподарськими підприємствами обласного управління відтворюється в середньому понад 5,6
тис. га лісів, методом садіння і
висівання створюються лісові
культури на площі понад 3,7
тисячі гектарів.
Динаміка відтворення лісів по Житомирському обласному управлінню лісового господарства
Роки
2008

2009

2010

2011

2012

2013

І
півріччя
2014 р.

Відтворення лісів
усього, га

6607

6131

4760

5496

5620

5694

4635

28614

в т.ч. - посів і посадка

4418

4604

3363

3756

3877

3795

3647

20018

- природне
поновлення

2189

1527

1397

1740

1743

1899

988

8596

Види робіт

Майже на 2 тисячах гектарів
забезпечується природне заліснення – це майже третина від
загального обсягу відтворення
лісів.
Досвід засвідчує: деревостани природного походження, відзначаються вищою біологічною стійкістю, ніж лісові
культури. У кронах сосняків
природного походження більше світлової хвої, а тому фізіологічні процеси проходять тут
активніше, ніж у культурах.
Успіх природного поновлення деревних порід залежить від
наявності насіння, умов проростання й подальшого росту та
розвитку самосіву.
Для досягнення позитивних
результатів при лісовирощуванні з використанням подальшого
природного поновлення сосни
звичайної лісогосподарські
підприємства застосовують
заходи сприяння його появі: мі-
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нералізацію грунту, підсівання
насіння тощо.
Наш земляк професор Павло Вакулюк, зокрема, звертає
увагу практиків на таку особливість: найбільше самосіву сосни
з’являється навколо пнів та між
їх лапами. На перезволожених

Разом

ділянках Полісся навколо пеньків є своєрідні мікропідвищення, вища родючість і аерація
грунту; між лапами менше рослинності й менша вірогідність
притиснення сходів сосни навалами мокрого снігу; коріння
молодих сосонок швидко про-

держлісгоспами області, найбільша частка сосни звичайної
– більш як 36% загальної площі.
У цьому процесі також – дуб,
береза, вільха, інші породи.
Формування лісових насаджень, що частково або повністю складаються з особин
природного походження, дає
змогу скоротити щорічні витрати на відновлення лісів майже
на 5 мільйонів гривень.
Рішення про проведення
природного поновлення приймається за результатами обстежень. Але, як і в кожній справі, подальша доля природного
заліснення вирубки значною
мірою залежить від людини, яка
опікується нею. Можна назвати
немало лісівників області, які
приділяють цій справі належну
Частка природного поновлення лісів у загальному обсязі лісокультурних робіт по ЖОУЛМГ
Роки

Лісовідновлення
всього, га

Природне
поновлення, га

Відсоток природного поновлення до
лісовідновлення

2009

4809

1527

31,8

2010

4560

1397

30,6

2011

5366

1740

32,4

2012

5550

1743

31,4

2013

5644

1899

33,6

5 м. 2014 р.

4625

988

21,4

Усього

30554

9294

30,4

никає в глибокі шари грунту по
зогнилих коренях дерев. Ось
чому самосів у цих місцях росте
краще, ніж посаджені сіянці. До
слова, вчений рекомендує і зрі-

джені насадження доповнювати не лише новими сіянцями, а
й посівом насіння навколо пнів.
У структурі природного лісопоновлення, яке здійснюється

увагу, а тому досягають хороших результатів. Наші колеги
відзначають особливі успіхи
на цьому терені колективу
Червоновольського лісництва
ДП «Городницьке лісове господарство», який очолює лісничий
Іван Шаповал. Добре вдається
природне поновлення сосни
звичайної старшому майстру
Коростишівського лісництва ДП
«Коростишівське лісове господарство» Миколі Петренку (на
фото).
Природне лісопоновлення
– справа перспективна. Варто
належно оцінити її, щоб з найменшими витратами поновити
наші лісостани.
Тетяна ЗАХОЖА,
заступник начальника відділу лісового господарства, охорони та
захисту лісу ЖОУЛМГ.
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Краще тисячу разів
повторитися в навчанні
а Житомирщині лісова охорона та ряН
тувальники провели навчання з ліквідації лісових пожеж. Такі заходи проводяться

щороку. І перед початком семінару хтось
із скептиків навіть засумнівався: чи варто
збиратися так часто, може, на такі заняття
варто запрошувати лише новачків? Однак у
кількахвилинній дискусії дійшли однієї думки:
варто. І справа не лише у тім, що досвідчені
у молодих нині можуть не менш навчитися,
ніж молодь у тих, хто вже не перший рік на
посаді, що кожна така зустріч з колегами –
це завжди можливість побачити, почути та
перейняти щось нове.
Найголовніше, що такі заходи – це можливість відшліфувати вміння та навички, такі
потрібні у критичних ситуаціях, до майстерності. Адже краще тисячу разів повторитися
в навчанні, щоби потім, у справжньому «бою»
вийти переможцем.
Отож за традицією розпочали з підсумків
минулорічного пожежонебезпечного періоду. А тут лісівникам є чим похвалитися: в
минулому сезоні вони не допустили в своєму
господарстві жодної пожежі. Передувала
цьому, звісно, серйозна профілактична
робота та добросовісне ставлення лісових
охоронців до виконання своїх безпосередніх
обов’язків.
Найвідповідальніших, а серед таких Віктор
Гайдай, інженер охорони та захисту лісу Баранівського лісгоспу, Анатолій Захарченко,
Віктор Помінчук та Олександр Сорока, водії
з Городниці, Білокорович та Ємільчино, від-
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значили грамотами обласного управління.
Огляд лісопожежної станції з наявною
у ній технікою завжди викликає жвавий
інтерес. Але цього разу всіх особливо зацікавив новий пожежний автомобіль, придбаний в минулому році Словечанським
лісгоспом.
- Ця техніка вигідно відрізняється від машин, придбаних раніше: і швидкість забору
води, і потужність її подачі в кілька разів
вищі, - коментує начальник відділу лісового господарства, охорони
та захисту лісу обласного
управління Валентин Венгерчук. – У ній вміщається 8 тонн
води. А завдяки сучасному
обладнанню керує всіма механізмами один працівник.
Раніше для цього необхідно
було створити команду з 3-5
пожежних бійців.
А тим часом… Від чергового лісгоспу, який виявив
загоряння через сис тему
відеоспостереження, надходить повідомлення про лісову пожежу. Визначивши місце
виникнення пожежі, приблизну її площу та основний

напрямок, черговий передає повідомлення
в контору підприємства на пункт зв’язку.
Керівник лісгоспу, отримавши від чергового повідомлення про пожежу, вживає
заходи щодо організації її гасіння силами
працівників лісової пожежної станції.
На чолі з головним лісничим на гасіння
пожежі направляються чергові пожежні
бійці з необхідними засобами гасіння.
Прибувши до місця пожежі, працівники
лісового господарства приступають до гасіння, застосовуючи основні прийоми боротьби
з вогнем у лісі: збивання полум'я, засипання
вогню ґрунтом, прокладання загороджувальних і опорних мінералізованих смуг, застосування ранцевих оприскувачів.
Однак швидко побороти вогонь не вда-

ється, і лісничий негайно сповіщає керівника
лісгоспу про необхідність залучення до гасіння додаткових сил і засобів із сусіднього лісового господарства та підрозділів обласного
управління з надзвичайних ситуацій.
Спільними зусиллями пожежу подолано… Практична частина семінару-навчання
завершилася успішно.
Лісівники дуже сподіваються, що в цьому
році зустрічатися з вогнем у лісі їм більше не
доведеться. Тому закликають громадян:
Не нехтуйте правилами безпеки поведінки в лісі. Адже необачно кинутий недопалок,
іскра від багаття, пустощі з вогнем можуть
стати причиною масштабних лісових пожеж,
які надзвичайно важко ліквідувати.
Наталія ГОРАЙ.

«Пожежа в лісі –
лихо
для довкілля»

Малюнок
учня 11-А класу
Городницької ЗОШ,
члена шкільного
лісництва
Олександра ХЕМОРГІНА.
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Товариство лісівників Житомирської
області оголосило конкурс дитячого
малюнка під гаслом

«Охорона
праці очима
дітей»
Л

ісівники Житомирщини постійно підтримують дружні зв’язки із загальноосвітніми
закладами області, завжди стараються допомогти
їм, чим можуть. Хочеться, щоб ця співпраця поглиблювалася, набувала ширшого змісту. Лісівники вважають своїм обов’язком прищеплювати молодому
поколінню почуття поваги до зеленого багатства
нашого краю, плекати в них почуття обов’язку берегти ліс, охороняти його. Якими силами? Поки що
силою малюнка, силою влучного слова.

Мета конкурсу: «Нехай оригінальний дитячий
погляд допоможе дорослому правильно поводитися в лісі!»
Ось чому від юних учасників конкурсу очікували
малюнків, у яких дотепно висвітлювалися б заходи з
охорони праці лісівників, переконливо відображалися б проблеми збереження лісу жителями області.
І очікування організаторів конкурсу справдилися. Лісгоспи та школи, а також юні художники
індивідуально надіслали 126 робіт, виконаних
олівцями, аквареллю, гуашшю, супроводжуваних
влучними написами.
Оргкомітет конкурсу відзначив особливу активність юних любителів лісу з Попільнянського,
Городницького, Олевського лісгоспів. Високу оцінку
здобули лісівники Олевського, Радомишльського,
Баранівського лісгоспів, які залучили до участі в
конкурсі найбільше школярів, а за найкращі роботи
– винагородили.
До участі в обласному етапі конкурсу було допущено 61 роботу.
У вестибюлі обласного управління лісового та
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мисливського господарства члени оргкомітету
розгорнули виставку цих робіт. Отож долучитися
до обговорення, висловити свої вподобання мали
змогу як усі працівники управління, так і численні
відвідувачі. Врахувавши всі пропозиції та думки,
оргкомітет визначив переможців.
У молодшій віковій групі ними стали:
1 місце виборов малюнок третьокласниці з Городниці Ірини Вишневської «Тату, бережи себе!
Благаю!». Кожного він привабив своєю особливою
експресивністю.
Два других місця присуджено четвертокласниці
з Баранівки Анастасії Дерейко та першокласниці
зі Словечного Лілії Левчишиній.
Два третіх місця розділили між собою четверокласник з Радомишля Михайло Харитончук та
першокласниця зі Словечного Софія Герасимчук.
У старшій віковій групі переможцями стали:
Кращим визнано малюнок «Вивчай. Знай і виконуй» п’ятикласниці з Овруча Марини Залезинської.
Друге місце здобула шестикласниця з Лугин
Юлія Жук.
Третє місце дісталося семикласниці з Бердичева
Карині Дроботун.

Кращі роботи будуть винагороджені грошовими
преміями обласної ради Товариства лісівників та
президії обкому профспілки працівників лісового
та мисливського господарства.
Особливо вдалі роботи ряду учасників конкурсу
буде відзначено заохочувальними преміями.

Березовий сік від лісівників отримали
вихованці дитячих закладів

В

переддень Міжнародного дня захист у дітей лісівники навідалися до
Житомирського обласного
спеціалізованого будинк у
дитини та Денишівського
навчально-реабілітаційного
центру. До теплих слів привітань вони додали й подарунок: кожен заклад отримав
по 500 літрів березового
соку.
У Житомирському будинк у ди тини сам е т рив а ло
свято зустрічі літа, тож господарі запросили гос тей
відсвяткувати його разом.
Директор Денишівського центру Галина Шлапак
зауважила, що їхній заклад
співпрацює з лісівниками
не перший рік, Тригірське
лісництво, що розташоване
непода лік , на дає центру
необхідну допомогу, обидва
колективи не один раз садили ліс разом.
Тепер же лісівники запросили юних вихованців
на екскурсії на рекреаційні
пункти, в музеї лісу, у вольєри для розведення диких тварин. Крім того, вони
сподіваються, що подарунок буде дітлахам до смаку,

адже зроблений від чистого
серця.
- Цей сік зібраний у наших лісах. Це екологічно
чистий та надзвичайно корисний продукт, має відповідний сертифікат якості, запевнив перший заступник
начальника Житомирського
обласного управління лісо-

вого та мисливського господарства Василь Зарічний.
- Ми з радістю даруємо його
дітям, нехай набираються
сил та здоров'я.
***
Два роки тому, після тривалої перерви держлісгоспи
області повернулися до давнього промислу: заготівлі
березового соку.
- Справа ця перспективна , - з ау в а ж ує головний
лісничий державного підприємства «Житомирське
лісове господарство» Іван
Ме льник . – А д же р ен т а бельність виробництва соку
становить понад 25%. Тому
в цьому році наше підприємство значно збільшило
заготівлю такого цілющого
продукту.
Загалом підвідомчі підприємства управління в цьому році заготовили понад 30
тонн соку.
Прес-служба ЖОУЛМГ.
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Якими ми йдемо
до вас
О

браз українського студента:
прагматичний, комунікабельний, рішучий і, разом з тим,
консервативний, патріотичний і романтичний. Наші студенти хоча й не
розуміють свободу як вільну наукову творчість, але легко приймають
принципи академічної мобільності;
дорожать ідентичністю «активного
прошарку суспільства» і студентським товариством, не роблять
навчання метою життя, а використовують його як засіб особистісного
зростання або соціалізації. Однак
одне залишається незмінним як в
образі, так і в сенсі студента – його
веселий, життєрадісний темперамент, бажання спілкуватися і брати
від життя по максимуму.
Таке обличчя і сучасного студента Малинського лісотехнічного
коледжу, навчального закладу І-ІІ
рівнів акредитації, який нещодавно
відсвяткував своє 86-річчя.
У коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
за спеціальностями: "Лісове господарство”, “Експлуатація і ремонт
обладнання лісового комплексу”,
“Лісозаготівля та первинна обробка
деревини”, “Бухгалтерський облік”,
“Оброблювання деревини”, “Землевпорядкування”, “Зелене будівництво і садово-паркове господарство”, “Мисливське господарство”
Випускники коледжу розуміють,
що освіта стає сьогодні тим інструментом, за допомогою якого кожна
людина може домогтися успіху в
житті, а суспільство в цілому рухатися по шляху прогресу.
Для формування компетенції
майбутньому фахівцю лісового
господарства важливо надати не
тільки теоретичні знання, а й забезпечити набуття практичних навичок, мобільності, вміння знаходити
та накопичувати нові знання.
З метою розширення пізна-

вальних можливостей, забезпечення рівноправного партнерства
між викладачем та студентом,
створення ситуації успіху наші
випускники (спеціальність “Лісове господарство”) брали активну
участь у дослідницький роботі. Свої
роботи С.Гаєвський, В.Кибукевич,
Г.Кибукевич, Д.Кравчук представляли на семінарах, науково-практичних конференціях.
Наші студенти мають можливість набувати практичні навички з майбутньої спеціальності в
реальних виробничих умовах на
підприємствах лісової галузі, що
забезпечує високий рівень теоретичних і практичних знань. Саме
на цих підприємствах вони продовжать свою професійну діяльність
– в Житомирській, Київській, Рівненській, Вінницькій, Одеській та інших
областях України.
Цього року коледж випускає
180 молодих фахівців, які понесуть свої знання та вміння професійним шляхом. 13 випускників отримують диплом з відзнакою. Я з гордістю називаю кожного: О.Аннєнков, М.Гаєвський,
В . К и б у к е в и ч , Г. К и б у к е в и ч ,
Д .Кравчук , О.Ку зьм енко,
В.Михайлов, В.Нагорна, О.Науменко,
М.Омельченко, Я.Островська,
В.Помінчук, О.Сахнюк.
У коледжі створено всі можливі
умови для розвитку особистості.
Зокрема розроблено заходи для
реалізації здібностей обдарованої
молоді. Створено творче середовище, психологічно сприятливий
клімат для інтелектуального розвитку студентів (видається газета
“ПроЛісок”, працює “МЛК-радіо”,
студентський клуб культури та дозвілля, вокально-інструментальні
групи, танцювальний колектив, КВК
“Малинські крученики”). Діє соціальна підтримка, премії, нагороди за
успіхи у навчанні і творчі досягнення.

Наші випускники активно проявили себе не тільки в навчанні, а
й у студентських гуртках, турпоходах, зльотах, конкурсах, олімпіадах
та науково-практичних, теоретичних конференціях (науковотеоретична конференція "Родина
Миклухо-Маклаїв – крізь призму
віків”, інтелект-кемп на тему: «Соціокультурні світи. Прекрасне як
чинник виховання молоді: український акцент», науково-практичний семінар студентів та молодих
вчених – «Наукові пошуки молоді
XXI століття», «Малинщина – заповідний Поліський край»).
Студентський вік – спортивний
вік. Серед наших випускників —
прекрасні футболісти, волейболісти, борці, легкоатлети, нагороджені грамотами, дипломами. Найуспішніші серед них А.Малафеєв,
В.Михайлов, М.Омельченко,
В.Скороходова, В.Сідлецька.
Ми пишається своїми випускниками, чимало з яких уже досягли
значних вершин у професійному та
громадському житті. Ми випускаємо знаючих, творчих, конкурентоспроможних молодих спеціалістів,
соціально активних особистостей
із чіткою громадянською позицією.
Шановні лісівники, прийміть їх у
свої ряди, будьте їм у першу пору
доброзичливими наставниками,
сповна використайте їхній багатий
потенціал!
Ігор ІВАНЮК,
директор коледжу.

Будьте оптимістами! Йдіть до своєї мети, дбаючи про гармонію душі і природи! (девіз коледжу)
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ТІЛЬКИ ФАКТ

Перший в області ліс у пам’ять про Героїв Небесної сотні посадили
неподалік Коростишева. На місці старого вирубаного лісу відтепер
зростають молоді ялини, сосни і дуби. На ділянці працівники держлісгоспу
планують встановити кам’яну стелу з відповідним написом.

З 2009 року почало вводити модрину в лісові культури ДП «Городницьке
лісове господарство». Тут вона зростає уже на 72 гектарах. Чисто модринові
насадження займають площу 30 гектарів – третину з них створено в
нинішньому році.

7 червня у Малинському лісотехнічному коледжі відбулася зустріч
випускників ювілейних років (від 1934 р. до 2009 р.). Традиційно раз на п’ять
років колишні студенти приїжджають до рідного навчального закладу,
привозять свої спогади, радіють побаченню з друзями.

У змаганні серед рейдових бригад держлісгоспів переможцями в
нинішньому році вже виходили бійці лісової охорони ДП «Новоград-Волинське
ДЛМГ», ДП «Коростишівське ЛГ» (двічі), ДП «Олевське ЛГ» (двічі).

В Народницькому спецлісгоспі завершено будівництво трьох теплиць, де
садивний матеріал вирощуватиметься за найсучаснішими технологіями.
На 10-ти тепличних сотках вже зеленіють не лише «юні» сосна та модрина,
а й декоративні види дерев та кущів.

ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство»
придбало за власні кошти нову установку для трелювання й підвезення
деревини, яка вже відмінно зарекомендувала себе в роботі.

У ДП «Овруцьке лісове господарство» добре почуваються придбані 2006
року семеро плямистих оленів. Свідчення тому – щорічне поповнення стада
як мінімум одним телятком.
Неподалік від селища Лугини в урочищі Команда за ініціативою місцевих
лісівників колективними зусиллями медиків та адміністративних
працівників райцентру закладено абрикосовий сад. У планах – створення
вишневого саду.

Новоград-Волинський райсуд три місяці тому розпочав розгляд карної
справи стосовно так званих «чорничних монополістів». Троє жителів
області, об’єднавшись у злочинну зграю, погрожували розправою місцевим
приватним підприємцям – заготівельникам чорниць, вимагали з них гроші,
майно, а також примушували реалізовувати «своєму» підприємцю лісові
ягоди за суттєво заниженою ціною.
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Первинна ланка

Імунітет до гордині
У

чому лишень не вбачають
істину… А в цьому випадку напрошується ще один варіант: істина – в дрібницях. Найпоказовіша дрібниця в діяльності
Липницького лісництва ДП «Лугинське лісове господарство»
та, що робоча п’ятихвилинка тут
триває не більше п’яти хвилин.
Відбувається вона, зазвичай, на
вулиці, перед конторою.
В контору протягом дня надходить дзвінок тільки в тому
разі, якщо щось непереборне
заважає виконати завдання,
одержане на вранішній нараді.
Чітка постановка завдань
і хороша виконавська дисципліна – це основні складові
успішної роботи лісництва. Насамперед: до лісових культур
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на його території, за словами
керівництва держлісгоспу, –
жодних зауважень.
Названі складові наскільки
неоригінально звучать, настільки складно досягаються.
Коли п’ять років тому Анатолій Двуреченський прийняв
лісництво і почав приїздити
сюди на роботу, то далеко не
в перший день хтось із особливо пильних підлеглих його
запитав: «Хто ви такий і що
тут робите?». Роботу новий
лісничий розпочав з того, з
чого починається новий ліс – зі
створення тепличного господарства. Можливо, це рішення
було підказане першою в його
лісовій діяльності 100-гривневою премією, якою раніше був

відзначений у Лугинському
лісництві за зразковий стан
теплиць. Так чи інакше, робота
ця триває й дотепер. Ось і в
нинішньому році введено в дію
ще одну теплицю, в якій, крім
сосни, вирощується садивний
матеріал дуба звичайного та
червоного. Відомо: будь-яка
справа визначальною мірою
залежить від того, яку основу
закладеш.
Ще – про основи. На столі
Анатолія Валерійовича – стара фотокартка, на якій серед
інших і перший його наставник
лісничий Лугинського лісництва Олександр Якович Іванченко.
Колись він подарував молодому колезі лісовий довідник,
1954 року випуску. Анатолій
Валерійович стверджує, що
він актуальний і досі. Адже ліс
росте за своїми споконвічними
законами. Чомусь Двуреченський вирішив виокремити
свою консервативну жилку.
Хоча має дуже серйозну хватку
до нового. Приміром, дізнавшись про те, що в держлісгосп
надійде кілька камер відеоспостереження, знайшов немало аргументів, щоб одна з них
потрапила саме в Липники: і що
його лісництво розташоване
на території двох районів, і що

система на його вишці перекриватиме три лісництва… Та
й електронний облік деревини
тут цілком освоїли першими в
лісгоспі і одними з перших в
області.
Часто можна почути два взаємовиключні твердження: «Добре йти вперед, якщо є з ким» і
«Якщо є з ким, то й досягнеш чогось вагомого». Яке з них можна
застосувати до Липниківського
лісництва? Обидва.
Двуреченський людина честолюбна, і його устремління є
з ким реалізовувати. Він вимогливий до дрібниць – але якщо
на його зауваження тракторист
Віктор Пінчук незалежним тоном відповідає «я розберусь»,
то це сприймається абсолютно
спокійно, бо «він добросовісний
працівник і трелює божественно».
Якщо бухгалтер Валентина Власюк наполягає, що слід
робити тільки так, то «як її не
послухати, якщо ні разу не була
помічена в лукавстві, та й працює тут більше, ніж мені років
від народження».
Якщо лідер ланки лісокультурниць Олеся Неук клопочеться за когось із дівчат, то «як до
неї не прислухатися, якщо вони
трудяться тут десятиліттями
і, можливо, точніше за мене
знають всі квартали, виділи і їх
площу».
Якщо майстер лісу Григорій
Кордиш – авторитет не тільки
серед професіоналів, а й у
рідному селі Повч, то «як не
вдивлятися в нього пильніше
й не дружити з ним, та ще й
зустріти в його особі людину,
яка любить теж багато читати й
високо цінує гумор».
Дуже важливо – бути не
лише спеціалістом лісової справи, а й знавцем людей. Максимально роздивитися в кожному
позитивне й розвивати його. А
отже розвивати справу.
Так демократично налаштований лісничий, маючи цікавий
задум, припустився, було, прикрої помилки. Взяв, та й зарибнив власним коштом водойму
неподалік від контори лісни-

цтва. Риба тихенько виловилася
задовго до задуманого часу.
Наступного року на зарибнення скинулися хто скільки зміг.
Ставок став колективним надбанням. І дочекався свята – Дня
працівників лісового господарства, змагання на звання кращого рибалки, колективної юшки.
Так народилася нова традиція.
Так підтвердилася необхідність
плекати колективне мислення у
великому й малому.
Невелике Липниківське лісництво у далекому Лугинсько-

му районі живе своїм життям,
плекаючи такі риси праці й
стосунків між працівниками, які,
без сумніву, здадуться досконалими й завидними для всіх.
Самоповага, повага, колективізм – справжні цінності.

Галина ПАЛИВОДА.
На фото:
лісничий Анатолій Двуреченський;
лісокультурниці Віра Виндюк та
Олеся Неук;
старший майстер, майстер електронного обліку деревини Іван
Татарніков.
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Зелені ліки

ЦЯ ЗВИЧАЙНА МАГІЧНА ОСИКА
О

сика в Україні має більше
20 місцевих назв в різних
регіонах, в т.ч. й цікаві: трепета
(Гуцульщина), трясучка (Волинь),
шептун-дерево (Рівненщина).
Лісівникам осика добре відома,
тому ми наведемо лише маловідомі факти про неї. По-перше,
це – дводомне дерево: окремо є
чоловічі екземпляри і жіночі. Подруге, у наших лісах, як і всюди в її
ареалі, переважають звичайні диплоїдні особини (мають два набори хромосом), з молодою корою
світло-сірого кольору. А незначна
частина особин виду є природними триплоїдами (має три набори
хромосом). Останні мають зелену
гладеньку кору, значно довговічніші, ще більш швидкоростучі,
прямостовбурні, зовсім не уражуються серцевинною гниллю, не
мають насіннєвого розмноження
і можуть розмножуватися лише
вегетативно, зокрема черенкуванням. У всіх країнах Західної
Європи такі дерева цінуються на
вагу золота, вважаються особливо цінним генофондом деревних
порід. Є такі дерева і на Житомирщині. Зокрема, окремі триплоїдні
осики у Курчицькому лісництві
ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ»,
які ми спостерігали у 2000-2001
рр., мали стовбур 25 м завдовжки до першої гілки та об’єм 9 м3,
без жодних проявів серцевинної
гнилі. Триплоїдні особини – основа створення майбутніх цільових
плантацій осики. Цікавим також
є те, що осика – чемпіон серед
наших дерев з витривалості до
затоплення у низьких заплавах
річок, адже вона витримує безперервне затоплення до півроку.
Кілька добрих слів слід сказати і
про деревину осики. Вона білосрібляста, прямослойна, а, добре
висушена, вона тривалий час
може вистояти навіть у воді або
у прямому контакті з ґрунтом. Це
улюблений матеріал різьбярів по
дереву. Вони стверджують, що
висушена осика стає твердою
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як кістка. Для будівництва стін
житлових будинків осика ніколи
не використовується (дерево
зажило поганої слави), крім їх
фундаментних частин, іноді – підлоги, а тепер – зовсім зрідка – як
покрівельна дерев’яна черепиця
на дах.
Осика мала магічне використання вже з часів пізнього
кам’яного віку. Так, відомий археолог А. Ліневський у книзі «Листи
кам’яної книги» пише, що вже
давні люди використовували
осиковий кілок як захист входу до
землянок у своїх стійбищах.
Друїди вірили, що дата народження людини істотно впливає
на її долю і складали «деревні»
гороскопи. Вони вважали, що
у кожної людини є дерево-покровитель, а у кожного дерева є
два періоди: зима-літо або веснаосінь. За їх віруванням, люди, які
народилися з 4 по 8 лютого та з 5
по 13 серпня, народилися під знаком тополі-осики. Для цих людей
властивими є стрункість і краса у
молодості, проте з роками вони
самі створюють собі проблеми.
Зокрема, вони занадто чутливі до
плину часу, рано починають боятися старості, і від цього страху
старіють швидше.
У язичницькі, дохристиянські
часи вірили, що осиковий кіл
– палиця Перуна – вбитий у груди нежиті (упиря або мертвого
чаклуна), назавжди позбавляв
його можливості шкодити людям. Легенди того часу також
оповідають про те, що Велес в
образі змія, тікаючи від Перуна,
сховався на осиці, але Перун
вразив його блискавкою. З тих
пір блискавки – стріли Перуна
– б’ють в це дерево частіше, ніж
в інші породи. Тому під осикою
у громовицю перебувати особливо небезпечно. Вважалося,
що гілка осики, кинута чаклуном
перед людиною, зіб’є її з дороги. І
протилежне використання осики:
осиковою палицею окреслювали

магічне коло навколо себе, якщо
доводилося ночувати у лісі, і тоді
можна було не боятися витівок
лісовика.
У християнські часи виникла
легенда про те, що «трясіння»
листя осики пов’язане з Божим
прокляттям за те, що саме з неї
був зроблений хрест, на якому
розіп’яли Христа, а також гвіздки,
якими Син Божий був прибитий
до нього. За іншою легендою, осику прокляли за те, що дозволила
на собі повіситися Іуді Іскаріоту.
А за третьою – за те, що виказала шелестом листя Божу Матір
з маленьким Христом на руках
переслідувачам – слугам царя
Ірода. Що й казати, слава досить
сумнівна…
У східних слов’ян осику у багатьох місцях вважали «чортовим
деревом», наприклад, гуцули і
тепер диявола називають «осиковець».
На противагу цьому, у книгах
відомого знавця магії рослин
Поля Седіра вказується, що осика
є деревом, яке здатне забирати
будь-яку енергію у живих істот
– позитивну або негативну. За
його висновком, у язичницькій

традиції осика – дерево, переповнене життєвою силою, яке перешкоджає злу.
Але все ж частіше осику розглядали як однонаправлений
провідник енергії від нашого світу
до потойбічного, що й зумовлювало її широке використання у
магії, в т.ч. лікувальній. Так, наприклад, з дохристиянських часів на
Українському Поліссі збереглися
обряди «переведення хвороби»,
особливо лихоманки та зубного
болю, з хворої людини на дерево
осики. Оскільки осика може вбирати в себе негативну енергію, до
її стовбура можна прикластися
хворим місцем – з лікувальною
метою. Відомий знавець В.А. Даль
вказував, що осикову колодку
слід підкласти під голову, якщо
вона болить, і під ноги, якщо болять вони. Але особливо корисно
побудувати баню з осики – вона
немов витягує усі хвороби.
А тепер дещо цікаве та корисне про лікарські властивості
осики. Використовується вона
багатопланово, але винятково
у народній медицині. Втім, нині
вона входить до складу таких
відомих препаратів, як «Холегон»
(антигельмінтний) та ін. Лікарською сировиною є бруньки і
кора осики, заготовлені весною,
до розпускання листя, а також
повністю розвинуте листя. Усі частини рослини містять специфічні
глікозиди (саліцин, саліцилпопулозид, популін, тремулацин, саликортин та ін.), жирну та ефірну олії,
органічні кислоти (яблучну і бензойну), дубильні, гіркі й інші речовини. У свіжому листі є значна
кількість аскорбінової кислоти
(471,3 мг% ) і каротину (43,1 мг%).
Кора осики містить глікозидів у 2
рази більше, ніж листя, фермент
саліцилазу, ефірну олію, пектини і
близько 10% дубильних речовин.
Листя містить до 2,2% глікозидів,
в т.ч. саліцин, який має виражену
жарознижуючу дію, білки, жирні
кислоти, клітковину.
Бджоли також не обходять
осику увагою. З її чоловічих квітів
(сережок) вони збирають пилок,
з якого виробляють мед, а з бруньок – клей, який переробляють
на прополіс.

Препарати осики мають потогінні, жарознижуючі, протизапальні, знеболюючі, пом’якшувальні,
в’яжучі й сечогінні властивості.
Настій або відвар бруньок дають
усередину при поліартриті, подагрі, ревматизмі, дисплазії, фурункульозі, геморої, цукровому
діабеті, панкреатиті, холециститі,
простатиті, аденомі простати і
як жарознижуючий засіб при гарячці. При гастритах та циститах
бруньки можна вживати й у вигляді настоянки. Для місцевого
лікування (зовнішньо) бруньки
осики застосовують у вигляді мазі
й настоянки. Мазь використовують для прискорення загоювання
ран, хронічних виразок і опіків,
для розтирання суглобів при подагрі й ревматизмі.
Виняткове значення має кора
осики для лікування важких
печінкових гельмінтозів – опісторхоза, який зумовлюється
паразитом кошачою двуусткою,
та лямбліозу, який викликається
лямбліями.
Ми свідомо не наводимо
складних схем лікування важких
системних хвороб – метаболічного синдрому, простатиту,
холециститу та ін., але вважаємо,
що кілька перевірених рецептів
лікування осикою лісівникам не
завадять.
Так, артрози та артрити лікують компреси з розпареного
листя осики, прикладаючи їх до
хворих суглобів. Готують розпарене листя так: 3-4 ложки свіжого
подрібненого листя загортають
у марлю, опускають в окріп, витримують в ньому 2 хв., виймають,
охолоджують до температури 5055°С, прикладають до ураженого
суглоба та укутують (тривалість
до 2-х годин). Це суттєво зменшує
болі у суглобах.
Відвар кори осики використовують при подагрі: 1 чайну ложку
кори осики прокип’ятити 15 хв. в 1
склянці води на водяній бані. Далі
відвар охолоджують, проціджують, віджимають і доводять до
початкового об’єму кип’яченою
водою. Приймають відвар по 2
чайні ложки тричі на добу, перед
їжею. Важкі подагричні болі відступають.

Для загоювання ран зовнішньо використовують мазь з бруньок осики. Готують її так: 50 г свіжих бруньок осики розчавити та
розтерти у ступці, змішати зі 100
г вершкового масла, добре перемішати. Зберігати у холодильнику,
у темній, щільно закритій скляній
банці. Використовувати для загоювання ран і забоїв, а також
для зняття запалень при різних
шкірних захворюваннях.
Для лікування печінкових
гельмінтозів (опісторхоза та лямбліоза) використовують відвар
кори осики. Лікувальна дія зумовлена вмістом у корі фенілглікозидів. Готують відвар так: 50 г
кори осики заливають 0,5 л води,
кип’ятять 10 хв. Потім відвар ретельно укутують і настоюють 3
години. Приймають натщесерце,
по 2 ковтки, не більше 5 разів на
добу. Ефективність антигельмінтної дії відвара кори осики досягає
80%, жоден з хімічних препаратів
цим похвалитися не може.
У найсучасніших дослідженнях, в яких ми беремо участь,
продемонстровано, що складний
екстракт кори осики виявляє
адаптогенну дію – значно збільшує пристосувальні можливості
організму людини до різноманітних несприятливих факторів оточуючого середовища, поліпшує
пам’ять тощо.
Попри досить суперечливу
славу, при відповідному доброму
ставленні, звичайна осика стає
магічною, вірно служить людині,
лікуючи її.

Олександр ОРЛОВ.
Поліський філіал УкрНДІЛГА.
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ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА

Йовжин
колодязь
«…І пішла Ольга по Древлянській землі з сином своїм
і дружиною своєю, встановлюючи устави і уроки…», –
свідчення літопису за 946 рік.
Після Вручая військо Ольги попрямувало на Олевськ.
І пролягав його шлях через
землю Лугинську. Дорога та
була пересічена численними
болотами, а тому пос тала
н е о бх і д н і с т ь п р о к л а д а т и
гаті. Ускладнював цей путь і
острах перед місцевим насе л е нн я м . О с те р іг аючи сь
отруєння, Ольга наказа ла
шукати відповідні місця, копати колодязі й поїти воїнів
чистою водою. До наших днів
народна пам'ять зберегла
назви кількох урочищ , зо крема, в Лугинському районі
– «Йовжина грядка», «Йовжин
колодязь».
Ця частина історичного
нарису авторського колективу Житомирського педін-

ституту (2003 р.) зацікавила
активного краєзнавця, вчителя історії Червоноволоцької
школи Володимира Лисенка.
Він вирішив знайти той давній колод язь. Однак , щоб
дійти до того, що, здавалос я, – зовсім пору ч, пішли
роки. Володимир Пилипович
і учнівська група «Пошук»
р оз п и т у в а л и с т ар о ж и л і в ,
прочісували місцеві ліси.
В глибині лісу, в урочищі
Ольховиця, за 4 кілометри
від Волошиного пошуковцям
показали вузьку неглибоку
яму, захищену від обвалів уже
майже зогнилим дубовим зру-

бом. Зрозуміло, що саме тому
зрубу було не тисячу літ. Але
таки проймає думка про те,
що різні покоління місцевих
жителів через століття й століття зберегли не лише назву,
а й сам колодязь, цінуючи
його чисту джерельну воду.
Володимир Лисенко – людина наполеглива. Він уже заручився словом керівництва
Лугинського держлісгоспу, що
найближчим часом це місце
буде належно облаштоване,
і кожен, хто пройде цією старою лісовою дорогою, зможе
припасти і до джерела, і до
історії.

Місця особливої енергетики
Н

а території Словечанського держ лісгоспу
б’ють з-під землі 55 джерел.
Деякі з них живуть лише до
тих пір, доки кує зозуля, а потім
замовкають. І знову оживають
по весні.
Багато з них наші люди
ототожнюють зі святинями.
Ставлять хрести, прикрашають іконами, рушниками. Біля
таких місць справді відчуваєш
благодать. Немало складено
про них легенд. Але є й реальні події, які підтверджують:
це таки справді незвичайної
енергії місця.
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Не так уже й давно словечанців вразив такий факт.
Місцевий ж и те ль поз а рився на ікони й гроші біля
одного джерела. Забрав
усе собі. А незабаром йому
ві дібр а л о н о г и. Дв а р о к и
м у ч и в с я . В оз и л и й о го п о
лікарнях, знахарях. Ніщо не
допомагало, згасала людина. Рідня покликала до чоловіка священика на причастя.
Після нього чоловікові вночі
вч уло с я: як що на коліна х
доповзе до тієї джерельної
кринички, як у осквернив,
буде жити.

Він повз по багнюці, пісках цілий тиж день. Усе забране повернув. Жив біля
д жерела у к урені. Додому
повернувся на своїх ногах.
Чи то вода там цілюща,
чи то скинула людина зі
свого серця тяжкий камінь,
чи то сила віри допомогла
йому подолати хворобу…
Мабу ть, все разом. А ле як
добре, що є такі місця. Що
припасти до джерела –
означає жити.

Ніна МЕЛЬНИЧЕНКО,
колишній головний лісничий
Словечанського держлісгоспу.

Унікально!

Коркове дерево

Виховний
момент
(у вольєрі ДП «Лугинське
лісове господарство»)

Н

азва дерева походить з грецької phellos – корок
і dendron – дерево; за властивостями кори.
Є кілька різновидів коркового дерева. У Ружинському лісництві прижився Бархат амурський, або
амурське коркове (пробкове) дерево. Територія його
поширення – Хабаровський та Приморський край Росії,
Корея, Китай.
Головний лісничий ДП «Попільнянське лісове
господарство» Сергій Степанчук, який зацікавився історією незвичайних для нашого краю дерев,
встановив, що з’явилися вони у лісових урочищах
«Макарівський ліс» та «Вільнопільський ліс» 75-76
років тому.
Насадження бархату амурського – штучного походження. Приживлювалися вони саме тут, очевидно,
тому, що це дерево любить родючі грунти. Автори ідеї
мали на меті закріпити пробкові насадження в північному лісостепу України – щоб мати нове джерело
сировини для виготовлення технічного корку, що застосовується у виробництві ізоляційних матеріалів.
На жаль, ці сподівання не виправдалися. Одержати
тут таку товщину кори, яка була б придатна для промислової переробки, не вдалося.
До речі, як народжується «корок». Стовбур цього дерева вкритий м’якою корковою, бархатистою на дотик,
сірою, з глибокими тріщинами корою. Один сантиметр
корку наростає (по радіусу) в середньому за 50 років.
Бархат амурський доживає до 300 років.
Що для нас, поліщуків, бархат амурський?
Свідчення того, що наша земля – благодатна для
найрізноманітнішої рослинності. А бархат амурський ще й належить до реліктових рослин, які
були поширені до Льодовикового періоду. Це живі
пам’ятники природи.
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З поглядом у майбутнє
Н

айчастіше у засновників
цього мисливського господарства – ТОВ «КАМІА плюс» –
запитують: чи влаштовують вони
сафарі. Так, влаштовують. Але не
в тому початковому значенні –
поїздки для полювання (походить
зі Східної Африки), а в новому, сучасному розумінні – цілком мирні
екскурсії в дику природу.
«КАМІА плюс» прийшла на Житомирщину в 2009 році. Київська
компанія, яка задумала зайнятися
розведенням мисливських тварин,
ретельно вибирала для цього
місце, залучивши навіть науководослідну установу. І мисливське
господарство площею понад 5709
гектарів в десяти шматках на
території одинадцяти сільських
рад Андрушівського району було
сприйнято як оптимальний варіант.
«Серце» господарства – майже
500-гектарний вольєр. Півтори тисячі стовпів по 13-кілометровому
периметру, що підтримують осо-
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бливу, еластичну
сітку, об яку тварини не травмуються. Сітку закуплено в Європі,
як і тварин.
Чому в Європі – хіба тепер в
Україні мало цілком пристойних
мисливських господарств? Таку
постановку питання сприймають тут як дуже
спрощену. Пояснюють, що в роки
Другої світової
війни втрачено
док у м е н т и на
кращих українських тварин, їх
родовід порушено. І тому «КАМІА
плюс» стала покупцем сертифікованих у Євросоюзі спеціалізованих господарств
Угорщини.
Отож перших
20 благородних
(не тільки за назвою, а й по крові) оленів оселилися у вольєрі в
2010 році. Трохи
пізніше сюди завез ли елітних
чистопородних
14 ланей і 14 муфлонів. І створили
їм, як видається,
ідеальні умови
для акліматизації. Варто сказати, що сьогодні
оленів тут – уже
30, а кількість ланей та муфлонів
– подвоїлася. У
вольєрі утримується ще 16 косуль та 127 диких
свиней-аборигенів. Полюбили
ці місця лисиці,
бобри, зайці-ру-

саки. Всі вони теж ретельно полічені при авіаційному обстеженні
території – в розпорядженні
колективу вертоліт «Мі-2».
Зрозуміло, що тварин, на закупівлю яких витрачено десятки
мільйонів гривень, належало віддати лише в надійні руки. Керівником проекту було запрошено
Анатолія Ніколенка, професіонала
з більш як сорокарічним стажем;
спеціалістів такого рівня в нашій
країні, як стверджують у компанії,
можна перелічити на пальцях однієї руки. Десять підлеглих йому
єгерів – місцеві жителі, всі з відповідною освітою.
Мисливське господарство дає
роботу не тільки їм, а й екологічній,
ветеринарній службам району,
охоронцям, місцевим підприємцям, у яких в немалих обсягах
закуповується сільгосппродукція
для догодовування тварин.
Чи тільки вчасні й прозорі
розрахунки приваблюють до
господарства спеціалістів? Розпитувати про це жартома починаємо
в Олександра Царука, який працює
з дня заснування вольєра.
- Кажуть, що перші й останні по-

стріли – із санітарною метою – тут
пролунали три роки тому. То що
ж ви тут робите в якості мисливствознавця?
- Я нарешті роблю те, про що
мріяв усе попереднє трудове життя – займаюся розведенням тварин. А це позитивна справа. Вона
укріплює людину, - розмірковує
Олександр Анатолійович.
Про ставлення до тварин тут
можна судити по тому, як про них
говорять. Муфлони (європейські
гірські барани), виявляється, – найбільш веселі тутешні поселенці.
А свині, поспішаючи до поживи,
випереджають навіть стрімких
оленів. А олениха Марго здійснює
обходи разом з єгерями. А незабаром, можливо, у них буде ще
один сміливець-помічник – ланчук
Яша…
Усе це – тонко підмічені дрібниці, теплі порівняння, позитивні
емоції і т.д. – ознаки надійно впорядкованого життя. Так, у цьому
вольєрі пахне не тільки добре
прибраним лісом, чистими водоймами, а й великими грошима.
Хтось же чекає, що йому воздасться за це. Останні десятиліття переконали нас, що гроші
повинні робити гроші. Мусимо
знову згадати про сафарі. В ряді
країн первинний смисл цього
слова свого значення не втратив.
Це ціла індустрія. Проведення
полювань – успішна галузь туристичного бізнесу, яка дає великі
прибутки.
- Ні, ні і ще раз ні, - переконує
генеральний директор «КАМІА
плюс» Андрій Су хий. – Наша
мета – відновлення природного
балансу, не відстріл, а поширення
вирощених у нашому вольєрі тварин у заповідних та мисливських
зонах України, а згодом і в інших
країнах Європи. Врешті, чим ми
гірші за угорців?
З Андрієм Олександровичем
ми довго говорили про швидку
і віддалену віддачу інвестицій,
про інші цілком конкретні життєві речі. А він незмінно повертав розмову в, так би мовити,
моральне русло. Говорив про
важливість численних екскурсій
до вольєра, особливо про сотні
юних відвідувачів, яких треба

привчати до краси та добра – і
тоді вони виростуть чистішими,
ніж наше переламане покоління.
Він стверджував, що мисливське
господарство очолюваного ним
товариства прагне внести свою
частку в цей процес, пам’ятаючи:

А на цю хвилину відзначмо
один величезний (і поки що такий
рідкісний у нашому сьогоднішньому житті) плюс: це мисливське
господарство демонструє нам високу культуру розвитку стосунків
між людиною і природою.

якщо зараз не почнемо вчитися
правильно жити в сучасному суспільстві, в оточуючому середовищі, то чекає нас доля динозаврів.
Вчасні висновки, високі слова. Їм
так хочеться вірити.

Галина ПАЛИВОДА.
На фото:
Олександр Цірук;
Анатолій Ніколенко;
Андрій Сухий.
Господарі лісу.
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Хрестиками доля лягла
на біле полотно
У Поліському природному заповіднику відбулося свято
Вишитого Рушника. Його співорганізаторами виступили
працівники заповідника та Овруцької центральної районної
бібліотеки імені Андрія Малишка. Його учасниками були
жителі місцевої Селезівки та багатьох інших сіл. Його
героями стали стародавні й сучасні рушники – як уособлення
найкращих почуттів людей, які населяли і нині населяють
цей край.

П

рирода в цей день зробила перерву, й серед
недавніх затяжних, майже безперервних дощів милостиво
дозволила провести свято під
теплим і привітним сонцем. Бо
хіба ж у приміщенні біліло б так
яскраво полотно, літали б так
легко вишиті птахи, цвіли б так
буйно хрещаті квіти, могли б так
вільно переходити від рушника
до рушника жінки, чоловіки,
діти…
Свято влаштували біля річки
Болотниці на затишній лісовій галявині, у місці, де, як свідчить директор заповідника Сергій Жила,
колись теж було дуже людно,
адже тут працювала переправа.
Йому першому й надали слово.
Сергію Миколайовичу, можливо як нікому іншому, було
що сказати присутнім. Бо він,
знавець старовини і дбайливий
збирач різних зразків творчості
поліських народних майстрів,

свою колекцію рушників щедро
виставив у музеї заповідника і
готовий поділитися знаннями
про них з кожним.
- Вишивки є в кожній поліській хаті. Почесне місце в ній відводиться рушникам. Бо рушник
– це знамено роду.
Про величну панораму вишитої історії України говорив на
святі краєзнавець з Коростеня
Микола Брицун.
А овруцький краєзнавець
Іван Булуй підкреслив не тільки
красу, а й корисність цього свята:
«Молодих цікавлять ці роботи.
Можливо, вони й самі хотіли б
щось подібне створювати. Але
не знають – як. Зустрічі, подібні
сьогоднішній, допомагають налагодити зв'язок між визнаними
майстринями і тими, хто може
ними стати».
Світлий слід на полотні життя
залишила жителька Селезівки
Любов Адамівна Бушок, кол-

госпниця, мати шістьох дітей, невтомна вишивальниця. Вишивки,
створені нею, на свято Рушника
принесла її невістка.
Дивлюся мовчки на рушник,
що мати вишивала.
І чую: гуси зняли крик,
зозуля закувала.
Знов чорнобривці зацвіли,
запахла рута-мята,
десь тихо бджоли загули,
всміхнулась люба мати.
І біль із серця раптом зник,
Так тепло-тепло стало.
Цілую мовчки той рушник,
що мати вишивала.
Вшанували на святі і нині найстаршу селезівську вишивальницю Ольгу Адамівну Рослик.
Сказали слова вдячності не
тільки учасницям організації свята, а й завзятим вишивальницям
– працівницям заповідника Ользі
Борійчук, Галині Панасевич,
Валентині Андросович, Олесі
Лінкевич.
На фоні десятків і десятків
вишитих рушників особливо
проникливо звучали пісні про
них у виконанні керівника народного хору зі Словечного вишивальниці Галини Воробей, ан-
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самблю «Полісянки» з Хлуплян.
Найкращі, найтепліші слова, що
підкреслювали велич Вишитого
Рушника, підібрала ведуча свята
методист районної бібліотеки
Марія Якимчук. Як вдячно їх приймали, як слухали й підспівували
місцеві жителі – не розбалувані
увагою до себе, спраглі до зустрічей, до красного слова, до живої
музики.

Вже кілька років поспіль
колектив Поліського природного заповідника влаштовує на
своїй території якесь свято для
місцевих жителів. Офіційно це
називається просвітницькою
роботою.
- Без неї, - переконаний Сергій Жила, - заказник збідніє і не
зможе повною мірою виконати
свою функцію. Без історії цієї те-

риторії, людей, які її населяють,
важко розповідати про охорону
цього природного середовища.
Ось і ці малюки на фото ще не
знають слова етноекологія. Але
з найменших літ почнуть сприймати природний заповідник як
щось красиве, цікаве, дороге. Так
виховується патріотизм в найширшому розумінні цього слова.

Галина ВАСИЛЬЧУК.

Перебування на природі «лагодить» біологічного годинника людини
Про це заявили вчені з Університету
Колорадо в Боулдері (США).
Багато людей відчувають денну сонливість,
навіть якщо вночі добре спали. Вчені пояснюють, що сучасні умови життя (перебування в
штучному освітленні) порушують природний
процес вироблення гормону мелатоніну, який
відповідає за підготовку до сну. У результаті
відбувається збій у біологічних ритмах.

Під час експерименту групу здорових
добровольців забезпечили датчиками
для відстеження кількості та виду освітлення, в якому знаходиться людина.
Протягом першого тижня учасники жили
звичайним життям сучасної людини,
а протягом другого їх відправили на
природу в наметовий табір, де не було
штучних джерел світла та електронних

пристроїв. Рівень мелатоніну визначали
за аналізом слини після кожного етапу
експерименту.
Виявилося, що перебування на природі повернуло ритм мелатоніну у природні
рамки: рівень гормону підвищувався за
2 години до заходу сонця і падав перед
світанком, незалежно від того, вважала
себе людина «совою» чи «жайворонком».
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Народна ікона

У Музеї української домашньої ікони в «Замку Радомисль» (засновник – меценат і лікар
Ольга Богомолець), є зала, де розміщено по кілька образів з різних куточків України. Ікони,
створені на Житомирщині, вирізняються тим, що на них, як ні на яких інших, – багато
зелені і квітів. Наші народні майстри, втілюючи за допомогою фарб своє уявлення
духовного світу, не мислили його без краси оточуючої їх чудової природи.
Розповідь про це – доброго знавця експозиції музею, радомишлянки Оксани ЛИСАК.
- Народний живопис Полісся – один з важ- простоти у вираженні співзвучних кожній люливих компонентів духовної культури нашого дині почуттів радості, скорботи, смутку. Самі
краю. Його вивчення, зокрема й іконопису, Святі не відповідали сталим канонам. Їх тіла не
потребує ще багато зусиль. Адже народний завжди пропорційні, а лики – усміхнені.
іконопис не був предметом систематичного
Народна ікона поєднує в собі вищі природні
збирання та вивчення. Ще у XVIII-XIX ст. він за- начала із цілком земними почуттями і пережизнавав утисків і переслідувань з боку офіційних ваннями. Тому вона і досі близька людям.
церковних кіл. Протягом усіх років радянської
Найбільш поширений серед сюжетів на Повлади народна ікона не тільки не вивчалася, ліссі – образ Богородиці та Миколи Чудотворале навіть в окремі періоди заборонялась і ця, а також Михайло Архистратиг і Параскева
знищувалась.
П'ятниця. Сюжети ікон втілюють дві основні
Найпотужнішим шаром народного іконопи- ідеї. Це християнська ідея жертовної любові
су Полісся є ікони кустарні. Народні ікони (хатні, (Христос, Божа Мати) і більш прагматична ідея
частково й храмові) Житиомирського Полісся заступництва (св. Миколай, Варвара, Параскева,
позначені певними кольорово-пластичними та Юрій Змієборець, архістратиг Михайло).
іконографічними особливостями. Найчастіше
У народній творчості Полісся спостерігавони писалися на дошках, ґрунтованих тон- ється певна кольорова гамма – зелений (різні
ким шаром рослинного клею, рідше вживався відтінки – від світлого до темно-смарагдового),
олійно-крейдяний ґрунт (левкас). Живописну жовтий , трохи червоного, синього та жовтого.
основу такої ікони , тло, становить кольорова Зелений колір асоціюється з рослинністю, з
пляма, нанесена рідкою фарбою. Для цього на- Життям.
родні митці використовували зелені кольори
Народна ікона - це синтез історії, побутового
різних відтінків. Поліська ікона орнаментальна: і духовного досвіду народу. Вона відображае
квіти, листя, гілки дерев. На окремих іконах народні смаки та уподобання, морально-етичні
можна розгледіти природний ландшафт.
орієнтири. Народна ікона, в тому числі й поМайстри часто вписували те, що їх оточувало ліська, - унікальне явище нашого мистецтва, У
– природу. Їм були притаманні риси наївно- ній християнсько-релігійний фактор постає у
примітивного осмислення сюжету, внаслідок фольклоризованому вигляді, а фольклорний
чого образи позбуваються іконно-сакральних фактор збагачується багатовіковим досвідом
стереотипів. Натомість набувають відвертої християнської моралі.
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Я надумав малювати ліс,
що з дитинства марився мені,
Трави і дерева переніс –
хай собі цвітуть на полотні.
Вистачало віття і землі,
сонце через просіку ішло, –
і цвіло на лісовому тлі,
і лягало на людське чоло...
Сонце,
небо,
трави
і земля –
зайвого нічого не було.
Микола Сингаївський
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