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ТОАРГАПОРУЧ13 НАМИ
У нашому СВ1Т1 повно чудес. 1нод1 здаеться, що диво — це щось 13 дитя- 

чих казок. Але деколи витвори людини бувають настшьки вражаючими, 
незвичайними, що не лишаеться сумшв1в: це — справжне диво! Як не за- 
хопитися величчю Китайсько1 стши або стшк1стю бгипетських шрамщ, 
як1, здаеться, непщвладш плину часу?

Але не тальки людина здатна творити дива. Блискотливх водоспади 
й мармуров1 печери, р1знокольоров1 моря й безкрайш пустел1 — вс1 щ  ди
ва створила сама природа, й можна тальки дивуватися Тх розмаггтю.

Ми запрошуемо в захоплюючий св1т чудес, де крих1тна неприм1тна 
рослина раитом може перетворитися на жахливого мисливця, з1рки мож
на знайти не тшьки на неб1, але 1 в океанських глибинах, а трава виростае 
вище десятиповерхового будинку!

За чудесами не потр1бно 1хати за тридев’ять земель. Якщо роздивити- 
ся нав круги, можна зрозумтаи, що вони поруч! УкраТна та*1ть у соб1 загад
ку ср1бних стегав, приховуе тайни старовинних фортець 1 синьооких озер, 
пишаеться дивовижними пам’ятками свое!* 1Стори.

Запрошуемо до цшавоТ подорожх по чудесах св1ту!



Чудесами св1ту в давш часи називали незвичайш витвори 
людини, що вражають своею красою, розм1рами й техшчною 

досконал1стю. Каиошчиий список семи чудес св1ту склав Фшои 
В1заитшський, який жив у 306— 337 рр. и. е. До списку ввшшли 

египетсьш шрамщи, висяч1 сади Сем1рамщи, храм Артемщи 
в Ефес1, статуя Зевса Ол1мпшського, Мавзолей у Галшарнас1, 
Колос Родоський та Олександршський маяк на остров1 Фарос.

Храм Артемлди в Ефес!
Стародавт греки створили велику культуру, проте далеко не все по

щадив час. 1нод1 нам залишаеться Т1льки в1рити юторичним свщчен- 
ням, як1 оствують дивовижт витвори людських рук. Одне з таких чу
дес — храм богин1 Артем1ди, побудований в Ефесь

Жител1 Стародавньо!' Грецп були язичниками, тобто вгрили у велику 
к1льк1сть бог1в, але деяких бойв вони шанували найб1лыпе. Такою була 
Артемща, дочка царя бопв Зевса. Саме на и честь цар «Шдп, що розта- 
шовувалася на територп сучасно1 Туреччини, у 550 р. до н. е. виршшв 
збудувати величний храм.

игляд мав храм Арте.моди в Ефсса 
буД1вництва

Цар був вщомий сво1м багатством, тому не пошко- 
дував кошт1в на буд1вництво. Щоб храмовг не завдали 
шкоди землетруси, як1 часто траплялися в цш мгсце- 
вост1, для його зведення обрали болотисту низину. 
Арх1тектор Херсифрон гадав, що пружний г'рунт до- 
поможе пом’ якшити шдземш поштовхи й захистить 
буд1влю в1д руйнування. А  щоб болото не поглину- 
ло храм, над його фундаментом було викопано кот
лован , який засипал и д еревним вугшлям та вовною.

На честь Артем1ди створили справжне чудо, витра- 
тивши на це понад 120 рок1в! Мармуровг колони стр1м- 
ко здшмалися вгору, сяючи на сонщ, IX висота сягала 
20 метр1в. Скульптури й вигадливий орнамент послу
жили пдним обрамлениям головн1й стату!, що 
стояла в центр1 храму,— Артемщь

На жаль, цей дивовижний витв1р мистецтва 
не збер1гся до наших чайв. Винуватцем став жи
тель Ефеса на ймення Герострат, який мав силь- 
не бажання прославитися. Шдпаливши храм 
Артемщи, В1н нав1ть не намагався втекти, га-
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Артелида вважалася 
покровителькою дико? 
природи, полювання, 

ЛЯС0В01 дичини 
та свшських тварин

даючи, що краще здобути бодай погану славу, 4 
ан1ж не мати взагал1 шякоь Вогонь — стих1я 
безжальна, за кглька годин вш знищив те, що 
люди будували понад столгття.

Розлючена влада Ефеса наказала населению 
забути, як нав1ть звали Герострата, проте це 1м’я назавжди залишилося 
в пам’яй  людства. В1дтод1 так називають божевшьних шукач1в дешево! 
слави, готових заради не! на будь-що.

Але на цьому 1стор1я дивовижного храму не завершуеться. За зблхом 
обставин храм Артемщи було знищено саме в той день, коли народився 
Александр Великий. Багато рок1в потому Александр вщвщав Ефес 1 на
казав В1ДНОВИТИ храм на колишньому М1СЦ1, П1СЛЯ чого той прогснував 
до III ст. н. е.

Однак час не пощадив 1 вщновлений храм, в1н часто потерпав ввд по- 
веней та граб1жник1в, тож сьогодт в1д цього чуда свггу залишилось ли- 
шень юлька блок1в фундаменту й одна в1дновлена колона.
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Колос Родоський
Стародавня Грещя складалася з мк:т-держав — полкав. Одним 13 та

ких м1ст був Родос, розташований на однойменному островь М1сто сла- 
вилося багатством, у ньому вирувала торйвля. Саме тому вороги й поча
ли заздрити, намагаючись захопити його.

У 304 р. до н. е. володар Мало!' Азп 
та Сирп Деметрш Полшркет пов1в 
на Родос сво1 вшська. Проте родосщ, без- 
страшно обороняючись, змогли вщбити 
вс1 атаки ворога. На честь ще! велико! пе
ремоги було вирйпено спорудити статую 
бога Сонця Гелюса, або Аполона, якого 
вважали покровителем острова.

Славетний скульптор тих час1в, Ха- 
рес, працював над монументом щлих 
дванадцять рок1в. Бронзова ф1гура Гелш- 
са, що була 36 метргв заввишки, прикра- 
шала вх1д до гаваш Родосу.

Скульптуру нарекли Колосом Родось- 
ким. Нав1ть зараз, змальовуючи щось 
грандшзне, таке, що вражае уяву, ми го
воримо «колосально!».

Однак саме розм1ри стату! й виб1р 
матергалу спричинили и руйнування. 
Минуло трохи больше, шж п’ятдесят ро- 
К1В, 1 на остров1 Родос стався сильний 
землетрус. Важка фггура бронзового й- 
ганта не витримала: статуя просто зла- 
малася на ргвш колгн 1 впала, розбив- 

шись на друзки. А  оскшьки бронза була дуже цшним металом, ущл1л1 
фрагменти Колоса було продано для переплавки.

Багато шзшше археологам пощастило досл1дити дно гаванг Родосу, 
1 там було знайдено частину зап’ястка право! руки Колоса! Це стало за- 
йвим доказом того, що давш джерела не переб1лыпували шформащю 
про розм1ри статуь

Колос Родоськии служив 
маяком — у ЙОГО Л1В1Й 

паляла чаша з горючою 
речовиною, указуючи 

шлях кораблям
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Зевс Олхмтйський
Громовержець, вершитель доль, цар бопв — саме так називали ста

родавт греки свого верховного бога Зевса. Вони в1рили, що гр1м 1 блис- 
кавка з’являються тод1 , коли Громовержець гшваеться й ударяе сво1м 
золотим скшетром об шдлогу.

Щоб задобрити верховного бога Ол1мпу, у 456 р. до н. е. греки збу- 
дували просто-таки вражаючий храм. Головною його прикрасою була 
в1С1мнадцятиметрова статуя Громовержця, яку створив найвидатшший 
грецький скульптор Фщш.

Дивне поеднання мате- Чи знаете ви, що...
р1ал1в, як1 використовував 
скульптор у СВ01Й робоТ1, 
пщкреслювало його май- 
стершсть 1 велич статуь

Реконстругаря храму 
Зевса в Олтпи

один раз на чотири роки греки 
проводили на честь Зевса спортивш 
змагання — Ол1мпшсък1 1гри. Вони 

були настшъки важливими, що саме 
за ними велося лЬточислення, а тд час 

самоЧ Ол1мп1ади припинялися вшни 
на територй вс1е'1 крати.



Ф1гуру бога було виготовлено з дерева; 
волосся, маслиновий В1НОК 1 одяг — 13 чи
стого золота; обличчя й т1ло — 31 слоново!
К1СТКИ, а 041 були зроблеш з блискучого ко- 
штовного камшня.

На жаль, сьогодт ще! стату! не 1снуе.
За к1лька стол1ть и все ж таки забрали 
з храму й перевезли до Константинополя, 
де вона згордла т д  час пожежл.. Ущл1ло 
лише к1лька и фрагменйв, а також зобра- 
ження Зевса СЪпмпшського на монетах, як1 
були знайдет в наш час завдяки археоло- 
пчним розкопкам.

У  ЖОДН1Й 13 краш СВ1Ту не було ТОД1 

тако! неперевершено! стату!, тому Зевса 
Ол1мп1йського справедливо названо одним 
13 семи чудес свггу.

Мавзолей у Галшарнас!
Д авт правител1 р1зних держав в1рили, 

що коштовносй, предмети побуту й навиъ 
тварини, поховаш разом з ними, зроблять 
1хне 1снування т е л я  смерт1 таким самим ба- 
гатим та щасливим, як 1 т д  час ж и т т я . Але 
поставало питания, як зберегти вс1 багат- 
ства, як1 правитель хот1в забрати 13 собою 

на той св1т. Саме тод1 й почали зводити 
величезт гробниц1 , урочист1 та ве- 
личн1 , що мали служити справжн1м 
палацом для померлого правителя. 

Такими гробницями були й мавзолеЗи 
А  сама назва «мавзолей» походить вщ 1меш 
перського царя Мавзола, який керував м1с- 
том Галшарнасом 1 помер у 352 р. до н. е.

Перший поверх 
Мавзолею охороняля 

кам’яю леви
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Чи знаете ви, що... I

у давш часи було 
заведено, щоб прави
тель заздалегьдъ дбав 
про мьсце, де його буде 

поховано.

Мавзол одружився 31 своею сестрою 
Артем1с1ею. Якось вш замислився про гроб- 
ницю для себе та свое!' царищ. Мавзол хо- 
т1в, щоб його гробниця нагадувала всьому 
св1тов1 , яким в1н був багатим 1 всемогуттм.
I хоча цар помер 1ще до завершения роб1т 
над гробницею, бутцвництво не припинило- 
ся, ним продовжувала керувати Артем1с1я.

Приблизно у 350 р. до н. е. усипальниця була добудована 1 одержа
ла назву Мавзолей — на честь правителя. В1дтод1 мавзолеем називають 
кожну величну гробницю.

Над спорудженням Мавзолею працював архггектор Шфей, напро- 
чуд талановитий зодчий 1 теоретик арх1тектури. Висота гробнищ сягала 
60 метр1в — це висота сучасного двадцятиповерхового 
будинку. На першому поверс1 була розташована по- 
ховальна камера, де лежало т1ло правителя, на друго
му — жертовний храм 13 тридцятьма ппстьма колона
ми, пом1Ж якими стояли скульптури. Третш поверх 
являв собою схщчасту п1рам1ду, на верх1вц1 яко! 
височ1ли стату! Мавзола та Артем1си. Цар 13 цари
цею правили кол1сницею, в яку було запряжено 
четверо коней.

Через в1с1мнадцять стол1ть Мавзолей було зруй- 
новано землетрусом. У XV стол1тт1, п1д час епохи 
хрестових поход1в, християнськ1 лицар1-1оанн1ти 
використовували уламки Мавзолею для буд1вни- 
цтва фортещ Святого Петра. Вони не мали змоги по- 
етшно охороняти Мавзолей, 1 в шч, коли поховання 
залишилося без охорони, його було остаточно роз- 
грабовано. Проте завдяки буд1вництву лицар1в каме- 
Н1 Мавзолею ще й дос1 знаходять т д  час розкопок.

А  за к1лька сто л1т ь  археологи зиайшли на тому 
М1СЦ1 величезш стату!, що, ймов1рно, 1 е Мавзолом 
та Артемплею. У  1857 р. щ зна- 
Х1дки були перевезен! до Британ-
ського музею в Лондош.

Статуя Мавзола, 
знайдена 

при розкопках



фароський маяк

ГЙзантшська мозаика 
13 зображенням 

маяка в Александр!!

Стародавня Грещя була морською держа
вою, 1 , оск1льки и життя залежало в1д вели- 
чезно! к1лькост1 морських рейс1в, виникла по
треба в оргатзацп безпечного руху корабл1в, 
що виходили у вщкрите море. Допомагали мо- 
реплавцям маяки — спещ альт веж1 , на яких 
уноч1 запалювали вогонь.

Найвщомшшм став маяк на остров1 Фарос, 
неподалш в1д Александры бгипетсько!. Його 
конструкщю розробив Сострат Кшдський.

Споруду було щлком завершено 
у 283 р. до н. е. Вежа маяка здшмала- 
ся над морем на 1315 метр1в. На той 
час це була найвища будДвля у с в т !

У  записах деяких мандр1вник1в 1шлося про надзвичайну 
статую, що прикрашала вежу маяка: вона цший день показу- 

вала рукою на сонце й опускала и, коли воно сщало.
Н иж тй поверх арх1тектор зробив 13 чотирма стшами, 

обернутими на вс1 чотири сторони свггу. Другий мав уже В1- 
С1м граней, в1дбиваючи напрямки восьми головних в1тр1в. 
На третьому поверс1 розташовувався л1хтар. Тут постшно 
горлло багаття, св1тло якого збирали бронзов1 пластини, 
спрямовуючи його в море. Завдяки цьому корабл1 безпечно 
заходили до Александршсько! гаваш.

Саме В1Д назви Фароського маяка й утворилося слово 
«фара», що означае джерело св1тла з в1дбивачем.

Окр1м цього, маяк служив гарною фортецею — 13 його 
висоти можна було легко помгтити кораблг супро

тивника, доки Т1 не наблизилися на небезпечну 
ввдстань.

Дивовижний маяк прослужив до 1100 ро
ку, тод1 його зруйнував землетрус, проте сл1- 
ди фундаменту г1гантсько1 веж1 залишаються 
на остров! Фарос дотепер.
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Найвища будгвля 

свого часу

Сади Сем1рам1ди
Давне м1сто Вавилон, назва якого в переклад! з давньогрецько1 озна

чае «Божественш ворота», лежало в межир1чч1 Тигру та Свфрату. М1сци- 
на там була суха й пустельна, год1 знайти аш кв1точку, аш деревце.

Та якось могутнш цар Навуходоносор II узяв за дружину прекрасну 
Сем1рам1ду 1 прив1з и до себе у Вавилон. Юна цариця, яка виросла се
ред мальовничих пр 1 пишно! рослинност1 1рану, дуже скоро знудилася 
за батьк1вщиною. Щойно й чолов1к це пом1тив, то в1дразу ж наказав 31- 
брати тисяч1 раб1в 1 винайняти найкращих арх1тектор1в, аби створити 
для кохано1 справжне диво — квгтучий сад посеред пустельних, випа- 
лених сонцем земель.

Арх1тектори й буд1вельники працювали не покладаючи рук, ство- 
рюючи поруч 13 царським палацом небачену споруду. II було виконано 
у форм1 сх1дчасто1 п1ра-
М1ДИ, на КОЖН1Й СХОДИНЦ1
яко1 раби насипали родю- 
чий г'рунт. Шзшше там 
були посаджен1 дивовиж- 
н1 рослини. А  шженерам 
довелося не один день ла- 
мати голови, доки вони 
врешт1-решт не вигадали 
спец1альн1 пристро! для 
п1Д1Ймання води.

Кожен ярус шрамЬ 
ди прикрашали фонтани 
з каскадами струмен1в,
ЯК1 ТО здшмалися В ПОВ1* 
тря, то зникали. Пграмща 
спиралася на безл1ч ко
лон, 1 жителям Вавилона, як1 споглядали це диво здалеку, здавалося, 
що сади просто висять у пов1тр1, саме тому 1х ще називали висячими.

Сади Сем1рам1ди були напрочуд тенд1тним чудом, тому люди мали 
змогу милуватися ними лишень близько двох столллъ. Щойно держава 
Навуходоносора розпалася, сади почали вимирати.
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бгипетсыа трамзди створити шдземш схованки. Шрашда 
м1стила в соб1 безл1ч глухих ход1в, пас- 
ток 1 хибних дверей. Усе це було зробле- 
но задля того, щоб урятувати багатство 
похованого фараона в1д жадлбних шука- 
Ч1в легко! наживи. Шсля цього процес 
бугцвництва трамщи тривав 1ще 20 ро- 
к1в 1 був завершений на 31-му рощ прав- 
Л1ння володаря.

Для створення трамщи Хеопса 
знадобилося два з половиною млльйо- 
ни кам’яних брил вагою вщ двох до 
тридцяти тонн! Це видаватиметься ще 
неймовгршшим, коли зважати на те, 
що трамщи будували без тдйомних 

кратв — кам’я т  плити перетягували на колодах люди! Блоки були 
з ’еднат мгж собою без цементу й так нцльно прилягали один до одного, 
що м1ж ними не можна було вставити навлть швацьку голку. Для краси 
трамщи прикрашали битами мармуровими плитами, як1 виблискували 
на сонщ.

Сьогодт трамщи пом1тно постраждали вщ в1тр1в часу, однак поди- 
витися на них усе одно щорлчно пршздить безллч туристов. Неймовлрне 
чудо, якому вже п’ять тисяч роклв, вабить до себе вслх.

,  ГСралйда
 ̂  ̂ Мткертна

Пгралпда 
Хеф-рена

'
'|Дг-

Шра,\11да
Хеопса

. Сф1НКС

Плато Пза — 
ВИ ГЛЯД  13 су путника

ГОрашду Хеопса будували 
впродовж тридцяти роктв

Завершують велику слмку чудес свлту бгипетськл трамщи. Ви вже 
знаете, що час невмолимо знищував шедеври, створет людськими ру
ками. Але як би дивно це не звучало, найблльш давне лз семи чудес свл- 
ту — трамщи — збереглося навлть до наших днлв! Сьогоднл ми можемо 
милуватися дивними спорудами, один лише вигляд яких вражае уяву.

П ’ять тисяч роклв тому трамщи служили гробницями для могуттх 
правителлв вгипту — фараотв. бгиптяни гадали, що захлд — сторона

свлту, де щовечора помирае сонце,— е млс- 
Чи знаете ви, що... цевлстю смерть Саме тому на захлдному

у ШрамШах зьбрано беРез1 Ш лУ бУл0 збудовано три трамщи,
геть усе, що могло ЯК1 пережили решту чудес свлту.

знадобитися фараоновь Тлла померлих фараонлв зберлгали пев-
в його загробному житти ним чином, перетворюючи 1х на мумп.

грошЬ, коштовност1, У такий спослб египтяни хотлли наголоси-
предмети побуту I нав1ть ти На тому, що влада правителя не втра- 

1жа та питво. чае сили навлть плсля його смертл, влн про-
довжуе володарювати, нлби божество. 

Висота найвилцол плрамлди — трамщи Хеопса — становить 147 мет- 
рлв. За земного життя Хеопс вважав, що будинок, у  якому вш мешкае, 
е для нього лишень готелем, натомлсть справжня домлвка — це гробни- 
ця, в1чний длм. Правитель скоротив уел державнл витрати й злхнав близь- 
КО ста ТИСЯЧ ОСЛб на буДЛВНИЦТВО СВОГО «дому В1ЧН0СТ1» .

Будлвництво було настлльки масштабним, що перлт десять роклв до- 
велося витратити лише на пщготовчл роботи. Необхлдно було прокласти 
зручний шлях до млсця будлвництва, а також

Велига тралйди



НОИ ЧУДР0 ^  СВГГУ
У  2005 рощ ввдомий швейцарський кшорежисер 1 мандр1вник 

Бернар Вебер розпочав всесв1тню кампашю 31 складання списку 
С1МОХ НОВИХ ДИВОВИЖНИХ споруд. Склад ново! С1МКИ оголосили 
сьомого липня 2007 року (символ1чна дата — 07.07.07) у М1ст1 

•Шсабош, яке лежить на с1мох пагорбах. Новими чудесами свггу 
стали Римський Кол1зей, Велика Китайська стша, Тадж-Махал, 
вирубане в скел1 м1сто Петра в Йорданп, статуя Христа на гор1 

Корковаду в Рю-де-Жанейро, м1сто шд1анщв Мачу-Шкчу в Перу 
та трамща Кукулькана в М1СТ1 Чичен-1ца в Мексищ.

Але 1снус й безл1ч шших дивовижних витвор1в людства, 
про ЯК1 ви д1знаетеся в цьому роздйп.

Велика Китайська стша
Китай подарував св1тов1 дивовижну цив1л1защю, яка дала ст1льки 

в1дкритт1в, що 1х год1 перел1чити. Шовк 1 порох, компас 1 феерверки, 
навггь парашут 1 паперов1 гропп — за все це людство мае подякувати 
Китаевь I саме тут було створено найбшыну 31 споруд за всю гсторгю 
людства — Велику китайську стшу.

Велика Китайська стша е единим витвором людських рук, котрий 
можна побачити з космосу! Свого часу и називали восьмим чудом св1ту.

1стор1я Велико! Китайсько! ст1ни починаеться з часгв правлгння пер- 
шого 1мператора Китаю — Щнь ППхуандь У  221 р. до н. е. Ш1хуанд1 
зум1в припинити безкшечш в1йни м1ж невеличкими китайськими цар
ствами й став керувати всгм Китаем. Якось придворний вйцун сказав: 
«Щ нь погублять хусци, як1 живуть на П1ВНОЧ1». Тод1 цар наказав термЬ 
ново поеднати вс1 вже 1снуюч1 фортещ оборонною стшою.

Загальна довжина сйни становила 6500 кшометргв, а в1дстань м1ж 
початковою 1 кшцевою точками по прям1й — близько двох 13 половиною 
тисяч к1лометр1в. Заввишки вона була близько шести метргв, сягаючи

Нов1 чудеса с1
0-ЙАНОК

на окремих дЪшнках десяти. Уздовж ус1е1 Велико! Китайсько! стши 
було збудовано каземати для варти й сторожов1 веж1 . Таким чином, ста
на була найкращим захистом вщ напад1в коч1вник1в — монгол1в.

Однак створення цього чуда св1ту вимагало надлюдських зусиль. 
Було залучено щ лу арм1ю — 300 тисяч солдайв гнули спини на безкЬ 
нечному буд1вництв1 . Окр1м цього, сюди з1гнали майже мшьйон раб1в, 
в1йськовополонених 1 селян.

В одн1Й 13 легенд щеться про те, що якийсь в1щун пророчив, шби бу- 
Д1ВНИЦТВО СТ1НИ ЗаверШИТЬСЯ Т1ЛЬКИ П1СЛЯ того, як у т й  буде поховано 
10 тисяч ос1б. У китайськш мов1 10 тисяч позначають словом «в ан ». 
Намагаючись схитрувати, 1мператор Щ нь наказав знайти чоловша  
на ймення Ван, убити його й поховати в сташ. А л е  обдурити долю 1мпе- 
раторов1 не пощастило, буд1вництво розтяглося на щ ли х  2100 рок1в 1 по
служ ило могилою для сотень тисяч людей.

Китайщ вважають, що 1стор1я Велико! Китайсько! стши е половиною 
1стори Китаю, тому не можна тзнати Китай, не побачивши II, не дотор- 
кнувшись до великого чуда св1ту.

Екскурсп Великою 
Китайською спною 

Ш М Ш  луже иопулярш



Тадж"Махал
Палац-мавзолей Тадж-Махал настлльки легкий, невагомий, що не- 

наче висить млж небом 1 землею. Це чудо свлту створене на честь пам’ятл 
мусульманського короля Шах-Джахана про свою кохану дружину 
Арджуманд Бану Бегум. Здаеться, його творцям полцастило влдтворити 
в каменл тугу за померлою любов’ю.

Шах-Джахан з династи Великих 
Моголлв, якого називали «володарем 
свлту», царював в 1нди в XV II столлттл, 
з 1628 до 1658 року. Ще п’ятнадцяти- 
рлчним хлопчиком влн закохався 
в Арджуманд Бану — дочку млнлстра 
свого батька. Однак на лнляху закоханих 
постали нездоланнл перелпкоди. 1з полл- 
тичних млркувань Шах-Джахан не млг 
узяти за дружину свою кохану. Минуло 
довгих п’ять роклв, перш нлж лхнл серця 
поедналися в шлюбл.

Шд час коронацп Арджуманд отри- 
мала лм’я Мумтаз-Махал, лцо означав 
«обраниця двору». Закоханл лцасливо 
прожили разом дев’ятнадцять роклв. 
За цей час Арджуманд народила 14 дл- 
тей, проте, на превелике горе правителя, 
померла плд час останнлх пологлв.

Шах-Джахан дуже довго влдмов- 
лявся влд лжл. Убитий горем правитель 
оголосив дворлчну жалобу по всш кра'л- 
т  й невдовзл вирлшив збудувати на млс- 

цл поховання Мумтаз мавзолей, який мав символлзувати казкову красу 
його коханол дружини. 1мператор присягнувся, лцо зведе таку усипаль- 
ницю, яко1 доел не бачив свлт.

Упродовж 22 роклв над гробницею працювало понад 20 тисяч будл- 
вельниклв з 1ндлл, Перслл, Туреччини, ВенецИ та Самарканда. Результат 
перевершив уел сподлвання — мармуровий замок здавався невагомим,

Нов1 чудеса с1

л це при тому, лцо тривалий час Тадж-Махал був найвилцою спорудою 
1нди. Його висота разом лз головним куполом становить 74 метри.

На протилежному березл рши Джамнл Шах-Джахан хотлв збудувати 
гробницю для себе — таку саму, але з чорного мармуру. Проте краша 
дуже зблдшла через небаченл витрати, яких потребувало зведення Тадж- 
Махала. Невдовзл владу в лмпери захопив син лмператора — Аурангзеб. 
Решту життя колись могутнлй
правитель провлв в ув язненнл. 
Плсля смертл його поховали по- 
руч лз Мумтаз.

Дивовижний мавзолей пере
жив свого творця й зберлгея до сьо
годнл. Яклцо вам колись доведеть- 
сяпобуватив1нди — обов’язково 
помилуйтеся новим чудом свлту, 
Тадж-Махалом, лцо впродовж ба- 
гатьох столлть розповлдае про лю
бое та влрнлеть почуттям.

Чи знаете ви, що...

залежно вьд осв1тлення етши 
замку то здаються елтучо-бшими, 
то набувають рожевих I фюлето- 

вих в1дтшк1в. Нас правд I ж поверх- 
ню усипальнищ викладено з пол1- 
рованого натвпрозорого мармуру, 
вкритого тысячами коштовних 

I натвкоштовних камешв.



Афшський Акрополь
Слово  Акрополь (грецьке «а к га  роИз») у переклад! означав «верхне 

м1сто». Так у крашах Стародавнього свлту називали млську фортецю. 
Афшський Акрополь служив захистом т д  час небезпеки, у ньому ж збе- 
рлгали скарбницю та зброю м1ста.

У  сам1с1нькому серщ Акрополя знаходився Парфенон — храм боги- 
н1 Афши, покровительки сил земл1 , родючосй й народжуваность Кр1м 
того, 11 вважали заступницею м1ста. Парфенон було збудовано з мармуру, 
вкритого яскравими фарбами. Археологам пощастило знайти залипши 
червоно!, синьо! та вохристо! фарб на колонах храму.

За своею красою 1 досконал1стю Парфенон значно перевершував 
так1 в1дом1 витвори мистецтва, як храм Зевса й храм Артемщи в Ефесь 
Незважаючи на це, до канотчно1 с1мки чудес св1ту вш не потрапив. 
Стародавт греки взагал1 не сприймали його як якесь чудо, остльки вш

був зовс1м поруч, а чудесами було заве
дено вважати те, що розташоване у да
леких крашах.

Колись усередит храму розм1щува- 
лася статуя Афши, зроблена вщомим 
скульптором Ф1д1ем 13 мармуру й сло
новой к1стки. Й окрем1 частини прикра- 
шалися золотом, IX було видно далеко 
з моря, оск1льки в них вщдзеркалюва- 
лося сонце. 1снують М1фи про те, що сам 
Зевс — цар бог1в — скинув статую

Акрополь був розташований Аф1ни на Акрополь, щоб та охороняла 
на пагорб! якин висошв -  обер1гала його.

над Афшами

Парфенон прикрашали числент скульптури, 
а на висот1 12 метр1в сущльною смужкою проходив 
славетний фриз, на якому було зображено понад 227 ф1гур 
тварин та 365 людей. I головне, що жодна ф1гура
не повторювалася!

Парфенон було збудовано в середит V ст. до н. е. 
За довг1 роки свого 1снування вш не раз змшював ви
гляд 1 призначення. Тут, у храм1 стародавн1х грек1в, 
правили сво1 служби православт й католики, пев- 
ний час в1н нав1ть був мусульманською мечеттю.

У  XV II стол1тт1 в Афшському Акропол1 був поро- 
ховий склад, влаштований турками. Шд час одного 
з бо1в у храм1 стався потужний вибух. Т1льки диво вря- 
тувало буД1ВЛЮ В1Д щлковитого руйнування.

Доля Аф1нського Акрополя е дуже складною, про
те вш усе-таки збер1гся до наших дшв. Протягом 
останн1х десятил1ть було вжито чимало захо- 
д1в, щоб запоб1гти руйнуванню храму, зокрема 
частина зал1зних конструкцш була демонтована 
й замшена на латунш. Проте жодн1 негаразди 
не змогли позбавити Акрополь його неповтор- 
но1 , дивовижно1 краси, яка й сьогодт вражае 
тисяч! людей.

Прикрашена 
золотом Афша 

охороняла Акрополь

До нашого часу фарба 
на колонах храму 

не збереглася

Нов! чудеса свгту Нов1 чудеса с1



Сдднейська опера
Для вс1х мандр1вник1в, як1 зараз в1дв1дують австралшське м1сто 

Сидней, його символом е незвичайна буд1вля оперного театру. Оминути 
увагою цю оригшальну споруду, що нагадуе в1трила, як1 надимае свгжий 
океанський вггер, майже неможливо! А  втгм, свого часу довкола цих, 
схожих на дивовижт мушл1 купол1в точилися справжшсшый баталп!

Усе розпочалося в 1964 рощ, коли 
в СИдне! було оголошено конкурс про- 
екйв буд1вництва нового оперного 
театру. Перемогу в ньому здобув невЬ 
домий на той час молодий арх1тектор 
13 Дани — Йорг Уотсон.

Майже вщразу т е л я  цього на ньо- 
го напалися критики, звинувачуючи 
його у в1дсутност1 смаку й невиправ- 
данш дорожнеч1 проекту. Бшып того, 
багато з них наголошували на тому, 
що сам арх1тектор не бачив обране для 
буд1вництва м1сце, та й узагал1 ншоли 
не бував в Австрали.

Однак уряду сподобався проект Уотсона. У  його основ1 поеднувалися 
дв11де1 — в1трила корабл1в, немовби корабл1 першов1дкривач1в т1льки- 
но наближаються до невщомих берепв Зеленого континенту, як назива- 
ють Австрал1ю, 1 враження в1д храм1в шд1анщв у Мексищ.

Буд1вництво тривало впро-
Будннок опери здалеку нагадуе 

чи то корабель, 1цо заходить до гаваш, 
чи то величезного бглого лебедя, 

який. готуеться злетгти

Чи знаете ви, що...

тд аднейськими ветрилами 
висить славнозвьсна 

«Зав 1са сонця й м1сяця» — 
найбглъша театральна 

завьса у св1т1. Розмьр кожноЧ 
з двох и половин сягае май

же ста квадратних метр1в!
Також тут установлено 

найбшьший у сеть мехатч- 
ний орган, що складаеться 

з 10 500 труб.

довж двадцяти рошв 1 справд!

Нов1 чудеса с1
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1М

вимагало великих фшансових витрат. Щоб згбрати потр1бну суму, роз- 
м1р яко! становив 100 мгльйошв долар1в, урядов1 Австрали довелося 
провести загальнонащональну лотерею.

Ут1м влада не помилилися з вибором проекту. Буд1вля дуже гармо- 
шйно вписалася в довколишне середовище. Й майже вщразу визнали 
найкрасив1шою серед ус1х споруд, зведених т е ля  Друго! св1тово1 вшни.

Незважаючи на те, що буд1вля С1днейсько! опери видаеться легкою 
й невагомою, в1трила даху насправд1 важать понад 150 тисяч тонн 1 ся- 
гають висоти 67 метр1в! Дв1 тися- 
41 бетонних секщй, облицьованих 
ПЛИТКОЮ 61ЛОГО кольору й кольору 
теку , знадобилося буд1вельникам, 
щоб змонтувати щ куполи.

Неважко здогадатися, що сам1 
концертн1 зали С1днейсько1 опери 
теж Г1ДН1 подиву. Усього В буД1ВЛ1 
п ’ять окремих зал1в для сим ф отч- 
них концерт1в, оперних, камерних 
1 театральних спектакл1в, як1 мо- 
жуть уМ1СТИТИ В1Д П1ВТОрИ ДО ДВОХ 
3 ПОЛОВИНОЮ ТИСЯЧ ОС1б!

Зала Слднейсько! опери

Пелгостки куполу СЦнейсько! 
опери миттю знаходять 
ласце в серц1 кожного, 

хто IX  побачить



Нов1 чудеса свхту Нов1 чудеса с1
0-ЙАНОК

Ейфелева вежа

Гюстав Ейфель

Завершений проект веж1 лежав у и  твор- 
ця — Гюстава Ейфеля — майже два роки, 
коли в 1886-му в Париж1 було оголошено 
конкурс арх1тектурних проект1в для всесв1т- 
ньо1 виставки. На той час Ейфель уже встиг 
набути всесв1тньо1 слави як людина, здатна 
знаходити нестандартш розв’язання склад- 
них техтчних проблем. Саме вш спроектував 
каркас славнозв1сно1 стату! Свободи в Нью- 
Йорку. Тепер перед ним постало завдання 
створити ще одну монументальну споруду, 
г1дну бути символом його краши.

Проект Гюстава Ейфеля здобув перемогу 
на конкурсу п1сля чого розпочалося надзви- 
чайно швидке будгвництво. Власне, уже сам 
процес будДвництва став дивом, адже вежу, 
заввишки 318,7 метра 1 вагою близько 10 ти
сяч тонн, звели всього за два роки!

На витв1р Ейфеля вгдразу ж обрушився щлий шквал критики. 
Трупа художнишв 1 письменникгв звернулася з вщкритим листом до 
уряду, обурена «чорною плямою на обличч1 старого м1ста». Ейфелеву 
вежу називали монстром, звинувачували и в тому, що вона своею 
масою й розмграми пригшчуе й приголомшуе жителгв Парижа.

Чи знаете ви, що...

якосъ славетного письменника П  де Мопассана, 
затятого ворога витвору Ейфеля, пометили в ресто- 

раш на вежь. Здивоваш свЬдки атакували письменника 
13 запитанням, мовляв, що ж вш поробляе на цш веж1, 
яка так йому не подобаеться? Мопассан не розгубився 
и вЮповьв, що прийшов сюди т1льки тому, що це едине 

м1сце в Париж1, звЮки Ейфелево! веж1 не видно!

Незважаючи на кри
тику, вежа продовжувала 
1снувати, б1лып того, вона 
поступово завойовувала 
титул символу Парижа. 
У  1909 рощ и хот1ли зне- 
сти, проте знайшли для 
не! нове застосування, 
розм1стивши на Н1Й анте
нн для передач! й прийому 
радшсигнал1в. Ш ел я того 
ЯК П1Д час СВ1Т0В01 В1ЙНИ 

вона змогла перехопити 
шмецьк1 радшграми, пи
тания про подальше н;ну- 
вання веж1 було однознач
но вирнпене на и користь.

Сьогодш Ейфелева ве
жа е одним 13 найголовн1- 
ШИХ СИМВОЛ1В не Т1ЛЬКИ

Парижа, а й Францп 
загалом. Щор1чно и

В1ДВ1ДуЮТЬ ТИСЯЧ1 

турист1в. Шднявшись 
на сам1с1ньку верхгв- 

ку ДИВ0ВИЖН01 спо- 
руди, яка немовби 
створена 31 стале- 

вих мережив, 
можна милува- 
ТИСЯ ДОВК1ЛЛЯМ

майже на сто
К1лометр1в

«Побачити Париж — означав побачити 
Ейфелеву вежу»,— говорять жител! цього листа

До 19 3 1 року Ейфелева вежа лишалася найвшцою спорудою у ев т



Нов! чудеса свггу

Статуя Христа в Рголде^Жанейро
У  1822 рощ одна з кра!н Швденно! Америки, Бразшпя, здобула не- 

залежшсть. Через сто рок1в жител1 Ио-де-Жанейро, що на той час було 
столицею Бразили, вир1шили урочисто вгдсвяткувати ювглей свое! неза- 
лежность Щоб наголосити на винятковш значущост1 поди, було вир1ше- 
но створити монумент Христа Спасителя.

Сама 1дея спорудити статую Спасителя належить принцей 1забел, 
яка й улаштувала конкурс на кращий проект. Переможцем став скуль
птор Ектор да С1лва Коста. Гропп на спорудження дивовижного витвору 
збирала вся краша. Скульптор запропонував зобразити Христа з розпро- 
стертими в жеста благословения руками. Бшып того, здалеку фпура мала 
нагадувати хрест. Коли проект був обраний 1 затверджений, з ’ясувалося, 
що в Бразили немае технпш для його реал1зацп. Бразильцям довелося 
звернутися по допомогу до француз1в. Саме у Францп, пвд кер1вництвом 
французького скульптора Поля Ландовсьш, було виготовлено вс1 детал! 
пам’ятника.

1з Францп частини фпури перевозили до Бразили. Долаючи довгий 
шлях зал1зницею, детал1 врешт1-решт досягали м1сця призначення — 
гори Корковадо. Буд1вництво стату! тривало близько дев’яти рок1в, прс- 
те результат роботи виправдав ус1 витрати. И можна справедливо вважа - 
ти техн1чно досконалою, бо, незважаючи на сво! г1гантськ1 розм1ри, вона 
не бояться жодно1 негоди й в1тру.

Статую 1суса Христа Спасителя в Рю-де-Жанейро вважають нащо- 
нальним надбанням 1 бразильською святинею.

Висо га мам ятника становить 
понад трт1Дцять метр1в, а розмах 

рук — понад двадцять п’ять

Нов1 чудеса с1

Статуя Свободи в Нью-Йорку
Статую Свободи жартома називають «найв1домшт лед1 Америки». 

Вщкриття цього чудового монумента вгдбулося 28 жовтня 1886 року, 
а й автором став французький скульптор Фредерш Огюст Бартольд1. 
Величезний внесок у створення стату!'
Свободи також зробив Гюстав Ейфель, 
майбутнш творець славнозв1сно1 Ейфе- 
лево! веж1. Пому вдалося довол1 р1вно- 
м1рно розпод1лити 205 тонн ваги стату! 
за допомогою сталевого каркаса.

Вщома лед1 — француженка, 
адже величний монумент було ви- 

5  готовлено у Францп, 1 тгльки т е ля

Чи знаете ви, що...

Бартольда хотгв, щоб його 
статуя стала символом 

дружби мьж Америкою 
та Франщею, змщнивши 

стол1ттй союз цих крат, 
укладений у 1778роци

того його перевезли через океан. Потому статую Свободи з1бра- 
ли на остров1 Е лл 1С, який тепер називають островом Свободи. 
Висота стату! становить 46 метр1в, а й постамент здшмаеться 
на 47 метр1в. В однш рущ Свобода тримае велетенський смо- 

лоскип, у друг1й — Декларащю незалежност1, б1ля й 
н1г лежать лэн е  юги рабства. Усе це мае символгзувати 
мр1ю про справе длив1сть 1 свободу для кожно! людини. 

Усередиш корони колосально! стату! розташований 
оглядовий майданчик, тож щор1чно !й доводилося ви- 
тримувати величезн1 натовпи туриспв, як1 рухалися по 
ВНутр1ШН1Х сходах 13 355 СХОД ИНОК. СьОГОДШ П1ДНЯТИСЯ 
на статую Свободи вже не можна, проте к1льк1сть бажаю- 

чих в1дв1дати остр1в Свободи не зменшуеться.

Статуя Свободи — одна з перших 
асоьрацш, пов’язаних 31 згадками 

про Америку



Нов1 чудеса свгту

Московський Кремль
На високому пагорб1 над Москвою-ршою, у сам1сшькому центр1 ро- 

с1йсько1 столищ, стоиъ Московський Кремль. За його стшами розташо- 
в ат  старовинш храми й палаци, палати й музе!, адмш1стративш спору - 
ДИ Й ПЛОПЦ, ОДНИМ СЛОВОМ — неймовгрна К1ЛЬК1СТЬ 1сторичних пам’яток 
арх1тектури й мистецтва.

1стор1я славетно! фортещ бере початок 13 1156 року, коли за наказом 
князя Юр1я Долгорукого на пагорб1 було вирубано сосновий л1с 1 зведено 
фортечш стши, укрш лет валом. Сама назва «кремль» з ’явилася в л1то- 
нисах т1льки через два столггтя. Нашмов1ртше, походила вона вщ слова 
«кремник» — л 1с, 61р. Перпп стши Кремля були з дуба, у X IV  стол1тт11х

змщнили б1лим каменем (звщси походить на
зва «Москва бдлокамшна»), а в XV стол1тт1 було 
збудовано ЗОВС1М НОВ1 стши, 13 червоно! цегли.

У  1485 рощ зведено першу кремл1вську 
вежу — Тайшнську. Шдземний х1д 13 не! ви- 
водив аж до Москви-рши. Також, на випадок 
облоги, тут було викопано потаемний колодязь.

Спаська вежа з курантами з ’явилася 
на ппсть рок1в т з н 1ше й стала справжшм 
символом Кремля. Спасьш ворота — головш

Московський Кремль 
найв1дом1ша росшська 

фортеця

в Кремл1. Через них до фортещ в’Ькджали росшсьт цар1. Кожний, хто 
заходив у ц1 ворота, обов’язково зшмав шапку й хрестився.

У  новор1чну н1ч глядач1 вс1х канал1в рос1йського телебачення див- 
ляться на годинник на Спаськш веж1.1з 1996 року кремл1вськ1 куранти 
видзвонюють Державний г1мн Росп.

Комплекс Кремля складаеться з пам’яток архггектури X IV—X X  сто- 
л 1ть. Кожний будинок тут — уншальний 1 мае власну неповторну 1сто- 
р1ю. Але на окрему увагу заслуговують чудеса ливарного мистецтва, що 
перебувають у Кремл1,— Цар-гармата й Цар-дзвш.

У  1586 рощ за наказом царя 
Федора 1вановича придворний ливар 
Андрш Чохов виготовив найбйшшу 
в св1Т1 гармату — Цар-гармату.

Й вага становить близько 40 т, 
а кал1бр дор1внюе 890 мм. Поверхню 
небачено!' дос1 збро! прикрашено зо- 

Д браженням самого царя, а також р1з- 
номан1тними орнаментами й пам’ят- 
ними написами. Воювати Цар-гар- 
мат1 так жодного разу й не довелося, 
проте встановлено, що з не! стреляли 
принайми! один раз.

Цар-гармату занесено 
до 1Сниги рекордов Гхннеса

1ще одним чудом, вщлитим 13 мета- 
лу, став величезний дзвш, створений 
за наказом 1мператрищ Аини 1оашвни 
в 1733— 1735 рр. московськими ливаря- 
ми Маторшими. В1н дос1 збер1гае за со
бою статус найб1льшого дзвона у с в т .  
На жаль, роботу над ним не було завер
шено через одну з пожеж. На розпече- 
ний дзвш потрапила вода, якою гасили 
вогонь, 1 вщ нього вщпав шматок, що ва- 
жив понад 11 тонн. Таким чином розби- 
тий дзвш покинули в ливарнш ям1 майже 
на 10 0  рок1в 1 лише т е л я  цього детали 
й установили на постамент у Кремль

Вага Цар-дзвона становить 
майже гог т, висота — 6,14 м, 

а даметр — 6,6 м



Нов! чудеса свггу

Альгамбра
Швдень 1спанп — благословенна м1сцев1сть. Саме тут, у М1СТ1 Гра

нада, на одн1Й 13 вершин скелястого плато можна побачити дивовижний 
палац Альгамбра. Замок-фортецю на пагорб1 над м1стом Гранада в 1спани 
мусульмансьш завойовники почали зводити гце в X III стол1тт1.

Кажуть, що назва «Альгамбра», яка в переклад! з арабсько! мови 
означае «Червоний замок», походить в1д кольору висушено!' сонцем гли- 
ни, з котро! було виготовлено цеглу для буд1вництва замку. Щоправда, 
дехто з 1сторик1в вважае, шби замок одержав таку назву завдяки черво- 
ному полум’ю СМОЛОСКИП1В, якими осв1тлювали буд1вництво, що трива- 
ло щлодобово впродовж багатьох рок1в.

Поети давн1х час1в не шкодували ештепв, коли змальовували 
у власних творах Альгамбру як «перлину в смарагдах», маючи на ува- 
31 передовым яскрав1 кольори замку, як1 
вир1знялися на тл1 зеленого л1су, що 
вкривав п1дн1жжя г1р. Дивовижна за сво
ею красою й неповтортстю споруда зго- 
дом перетворилася з фортещ на резиден- 
щю короля та адм1н1стративний центр.

Ус1 внутрйнш примщення замку скон- 
центрован1 довкола двох великих двор1в —
Миртового й Левового. Перший одержав 
назву завдяки бордюрам з ошатно тдстри- 
жених мирт1в. У  центр1 Левового двору 
стоить фонтан 13 дванадцятьма ф1гурами

Замок Альгамбра збудовано 
з чсрвоно'рожево! цегли

Нов1 чудеса с1

Чи знаете ви, що...

для того, щоб наголосити 
на тому, яким прекрас
ным е замок, арабськ1  

зодчг залишилы в одному 
13 зальв напыс: «Н е  1снуе 
жорстокьшого покаран- 
ня, атж буты слтцем 

в АльгамбрЬ».

кам’яних лев1в. По периметру двор1в спус- 
каються тонк1 колони — сталактити.

Оск1льки маври колись жили в пусте- 
Л1, вони по-особливому ставилися до води.
Живлющу вологу обожнювали, водою 
прикрашали внутр1шн1 прим1щення бага- 
тив. Альгамбра не стала винятком — вода 
тут дзюркотить у величезнш к1лькост1 ба- 
сейтв 1 фонтан1в, в1ддзеркалюючи розк1ш 
1 пишноту червоного замку.

На жаль, далеко не вс1 чудеса, створеш 
руками мавританських майстр1в, дожили до наших дшв. У  XVI стол1тт1 
за наказом короля Карла V Альгамбру почали перебудовувати в стил1 
европейсько! арх1тектури. Щ  роботи завдали 1стотно1 шкоди ансамб- 
лев1 замку. Але це були ще далеко не вс1 змши, яких довелося шзшше 
зазнати Альгамбр1. За свою довгу 1стор1ю замок встиг побувати рези- 
денщею мусульманських 1 християиських правител1в. Сьогодт в ньо- 
му влаштували музей. На щастя, у загальних рисах буд1вля 
не втратила свого перв1сного вигляду, тож й дос1 вважа- 

ють неперевершеним шедевром мавритансько! 
арх1тектури, а також одним 13 найв1дом1ших 
чудес 1спанп.

Левовий дв!р вважають 
найбгльш вишукант!



Нов1 чудеса свгту Нов1 чудеса с1
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Храм Ангкор-Ват Мечеть АшгСофш
На п1востров1 1ндокитай 1снуе держава Камбоджа. 3 давшх-давен 

столицею ц1€1 краши е м1сто Ангкор. Свого часу воно було одним з най- 
б1ЛЬШИХ М1СТ СВ1ТУ, ОДНаК П1СЛЯ ТОГО ЯК у XV СТОЛ1ТТ1 його захопили С1- 
амськ1 вшська, люди були змушеш покинути свш улюблений Ангкор, 
выдавши його на поталу джунглям.

Упродовж багатьох рок1в понад сто палащв 1 храм1в були заховат 
в1д людського ока густими заростями. Свропейш змогли побачити 1хню 
пишноту тдльки в середит X IX  столггтя. Безумовно, час зробив свою 
справу, завдавши буд1влям певно! шкоди. Проте сама !хня суть вражала 
до глибини душ1 своею красою.

Краще за решту споруд зберггся храм Ангкор-Ват, назву якого пере- 
кладають як «м1сто-храм». Його було побудовано в II стол1тт1 н. е., т д  
час правлш ня короля Сур’явармана II. Завданням храму було оству - 
вати й прославляти 1нду1стського бога В1шну. М ожливо, саме завдяки 
цьому храм 1 зберггся краще за ш пп споруди. Адж е п1сля того як М1сцев1 
ЖИТеЛ1 покинули М1СТО, буДД1ЙСЬК1 ченщ залиш илися В храм1, ПОСТ1ЙНО 
П1ДТрИМуЮЧИ В ньому порядок 1 Збер1гаючи СВ01 реЛ1Г1ЙН1 традици.

Ангкор-Ват е найбшьшим храмом у свгп, оскшьки займае площу 
близько 2 квадратних шлометргв! Споруду прикрашають п’ять веж. 
Найвища вежа символгзуе м1ф1чну гору Меру, яку буддисти вважали

центром св1ту. Сьогодш храм продовжуе при- 
ймати прочан, як1 е прихильниками буддист- 
ського вчення.

У  М1СТ1 Стамбул (колишньому Константшопол1) перетнулися дв1 ре- 
Л1Г11 — гслам 1 хрИСТИЯНСТВО. ТаК01 величезно! К1ЛЬКОСТ1 Й рОЗМа1ТОСТ1 
храм1в сьогодш, напевно, немае бшын н1де. Однак найповажшшою свя- 
тинею серед ус1е! ще! пишноти вважають мечеть Айя-Соф1я.

Фундамент майбутньо1 Ай-Софй було закладено ще в 360 рощ. Тод1 , 
за наказом в1зант1йського 1мператора Костянтина, було зведено «Мегало 
Еклес1я», що означав «Велика церква». Стши церкви були дерев’яними, 
тож IX не пощадила пожежа, що спалахнула 
за сорок рок1в п1сля буд1вництва.

Щоб уникнути таких трагедш у майбутньо- 
му, зодчий Руффюс отримав указ1вку спро- 
ектувати та збудувати б1лын ст1йку споруду.
Новий проект церкви було шдготовлено в 416 р., 
а в 532 р. храм знову зазнав удару, цього разу 
з боку заколотник1в. Та буд1вля, що збереглася 
до наших час1в, була збудована вгдразу ж т е л я  
придушення повстання за наказом 1мператора 
Юститана.

Всередеш хра.му 
збереглися 

вгзангпйськ! люзахки

Ангкор'Ват — ск.\адна три' 
поверхова будгвля з нейлювгрною 

йлыастю схоД1в 1 переходгв “



Нов1 чудеса свггу

Спещально для не! з Грецп були 
привезет зелет  колони, як1 ранше 
належали храму Артемщи, спаленому 
горезвншим Геростратом.

Споконв1чно Айя-Соф1я була хрис- 
тиянським храмом. Але у 1453 рощ 
Стамбул захопив султан Файх Мех- 
мед, який, зг1дно 31 своею в1рою, 1С- 
ламом, наказав переобладнати церкву 
на мечеть. Зрозумйго, така перебудова 
лише посилила ворожнечу м1ж пред- 
ставниками двох рел1гш. Крапку 
на суперечках поставив президент 
Туреччини Кемаль Ататюрк, який пе- 
ретворив храм на музей.

Висота куполу Айя-Софи 
становить 55,5 метра, 1 в1н 

входить до п’яттрки найвшцих 
куполдв СВ1Ту

Кам’я т  стату! на островг Пасхи
Остр1в Пасхи, або, як його ще називають мкщев1 жите

л ь — Рапану'1 , лежить у твденшй частит Тихого океану. 
У  св1Т1 цей остр1в знають насамперед завдяки його велетен- 
ським кам’яним статуям.

 ̂ Вщтод1 як у великодню нед1лю 1772 року на остр1в ступи
ли перпп европейщ, тдерландсьт моряки, вш весь час був 
сповнений загадок. Саме европейщ й нарекли в1дкритий ост-

___ р1в «Островом Пасхи» на честь святкового дня.
Уже тод1 тут можна було побачити чорношшрих, черво- 

ношк1рих 1 нав1ть битах людей! Ус1 Ц1 раси мирно жили на од
ному островь Проте увагу першов1дкривач1в привернуло зо- 
вс1м не це. Мандр1вник1в вразили величезш кам’яш велетш, 
обличчя яких були геть не схож1 на обличчя представник1в 

мнщевих племен. Аборигени називають щ 
Аборигени в1рять, що статуя-м витвори моа1 . Усього IX на остров1 — 887.

притаманна надприродна Судячи 31 знахщок, кам’яних 1ДО- 
Л1апчна сила — Л1анав 

______  Л1в створювали в каменярнях у центр!
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Нов1 чудеса с1
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Чи знаете ви, що...

остр1в Пасхи е найбьльш вьд- 
даленим островом на земл1. 
Потребно подолати понад 
дв 1 тисячг тлометргв, щоб 
потрапити на найближчу 
до нього делянку суходолу.

острова. Залишаеться загадкою, яким 
саме чином вони опинилися на берез1 
острова, адже найб1лыпий моа!, окр1м 
того, що мае висоту 21,6 метра, важить 
близько 150 тонн! М1сцев1 жител1 мають 
щодо цього власну думку: за переказа- 
ми, моа! сам1 йшли на потр1бне мкще.

Кажуть, що в давт часи на остров1 
Пасхи жили два народи, як1 прибули
з двох р1зних сторш св1ту. Один народ, що прийшов 31 сходу, називав 
себе «довговухими», другий, що прийшов 13 заходу,—  «коротковухи- 
МИ». «ДОВГОВУХ1» були ВСуЦ1ЛЬ укрИТ1 ТатуЮВаННЯМИ Й мали В1ДВИСЛ1 
мочки вух, досягаючи цього ш ляхом  спещ альних процедур. Таким чи
ном « довговух1 » наголошували на тому, що мають унш альний слух. 
У  багатьох 1сторичних працях зазначалося, що туб1льщ острова Пасхи  
вм1ли розр1зняти звуки, н ечутт  для вуха звичайно! людини.

Прибувши на остр1в, «коротковухЬ> знищили побут 1 в1рування «дов- 
говухих». Втана, що спалахнула м1ж ними, завершила еру виготовлення 
кам’яних статуй. Експедищя каттана Кука, д1ставшись острова Пасхи, 
побачила там щлковитий безлад. Майже вс1 загадков1 стату! 
лежали навзнак. Дотепер залишаеться загадкою: 
ким саме були кортат жител1 острова 
та з якою метою вони створили щ 
ф1гури. 1снуе безл1ч верста, але 
стату! моа!, як 1 ранше, , I
збер1гають свою фо̂ Я Я  Я______
таемницю. 4В *• Я

Кам’янй велетт заввишки 20 метргв 
стоять на узбережяа, спрял1увавши 

свог «обличчя» вглиб острова



Нов1 чудеса свгту

Храм Кгйом1Дзу"Аера
Сучасна Япошя ввдома в усьому СВ1Т1 

своими техшчними досягненнями. Проте 
культура й 1стор1я ще! дивно! краши 
вабить до себе не менше, маючи незвич- 
н1 для зах1дно1 людини звича! й тради- 
цп, спос1б життя, в1рування. Самура!, 
гейпй, сакура, к1моно — 13 цих окре- 
мих сл1в ми намагаемося скласти для 
себе ц1Л1Сну картину японського св1ту. 
Можливо, щоб краще його збагнути, 
СЛ1Д Д13натися про ОДИН 13 найбшыпих 
храм1в — Кшомщзу-дера.

1стор1я храму Кшомщзу-дера прямо пов’язана з 1Стор1ею становлен
ия в Япони рел1ги буддизму. Згщно з легендою, чернець Ентш почув 
в1д бурхливого водоспаду про запов1тне м1сце, де прозор1 води впадають 
у р1чку Йодо. Знайшовши и, чернець збудував там бамбукову хатинку 
й, вир1завши з дерева зображення богит Каннон, заснував с1мейний 
храм, який назвав Кшомщзу-дера — «чиста вода».

Перша згадка про цей храм сягае ще I стол1ття нашо! ери. За роки 
свого 1снування в1н зазнав чимало пограбувань 1 пожеж, одна з яких 
у 1200 рощ перетворила його стши на пошл. Але до 1633 року храм був 
в1дновлений, саме в такому вигляд1 вш 1 збершся до наших дшв.

Перед входом на територ1ю Кшо
мщзу-дера розмщеш ст1йла для коней, 
виконаш в нац1ональному арх1тектур- 
НОМу СТИЛ1. Вони

Нов1 чудеса с1
0Й АН О К

Чи знаете ви, що...

в старь часи паломники 
стрибали з веранди г, якщо 
Тм вдавалося вижити, Ххн1 

мри здшснювалися.

Вважаеться, 1цо вода з водоспаду 
Отова'но'тай надае здоров’я, 

довгол1ття та успЬов у навчант

е державною релшв1ею, оскшьки бшь- 
ш1сть буд1вель того часу не зберегли- 
ся до наших дшв. Прибул1 до храму 
люди проходять кр1зь ворота Шомон, 
як1 обер1гають чотири страшш статуь 
Головне божество — одинадцятилика 
й тисячорука Каннон — розмйцена 
в головному храм1, Хондо. Тут зберша- 
ються й статуетки, що 1х вир1зав чер
нець Ент1н: Б1сямонтен — Бог скар- 
б1в, 1 Дзщзо Босацу — захисник д1тей.

У  будд1йськ1й легенд1 йдеться про 
те, що велика Каннон може набува- 
ти 33 образ1в. Саме тому в с в т  1снуе 
33 храми, присвячен1 ш, 1 Шйомщзу- 
дера — один 13 них.

Кожний, хто вщвщав храм, мав 
пройти ритуальний обряд обмивання 
чистою водою, якому храм завдячуе 
своею назвою. Японсый буддисти га- 
дають, шби в чист1й вод1 живе добрий 
дух богин! Каннон, який робить дупл

. __
Веранда храму, 1цо е чудовим оглядовим 

майданчшсом, спираеться на стовпи, 
поеднан! без жодного цвяха
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Замок Нойшванштайн
У  1869 рощ в Шмеччиш за наказом короля Людв1га II Баварського 

розпочалося буд1вництво замку Нойшванштайн, що в переклад! озна
чав «Новий лебединий камшь». Король був великим шанувальником 
Вагнера, особливо ж його надихав образ лицаря-лебедя Лоенгрша з од- 
нойменно! опери композитора. Головна 1дея замку полягала в тому, щоб 
ВЩТВОрИТИ Чар1ВНИЙ СВ1Т Н1МеЦЬК01 м1фологп, зробити замок чимось 
на зразок велетенсько! сцени, ув1чнити в його кам’яних стшах музику.

Людв1г II був неабияким диваком, 1 хоча за вс1ма його дивацтвами 
стояла дитяча романтична душа, мшгстри витлумачили його поведшку 
геть шакше. УрештЬрешт короля було офщшно оголошено божев1льним 
1 його заарештували. За два дш Людвгг Божевгльний загинув. Обставини 
його смерп лишилися нез’ясованими. Йому так 1 не пощастило помилу-

ватися завершеним бугцвництвом.
У  замку, розташованому на верхгвщ па- 

горба, понад 360 зал1в. На особливу увагу 
заслуговуе Сшвоча Зала, фрески на стшах 
яко1 змальовують сцени з опери Вагнера 
«Тангейзер». У  наш час у шй в1дбуваються 
щор1чн1 вереснев1 концерти. Вражае також 
спальня Людвлта II, де височить величезне 
л1жко в готичному стил1 , прикрашене ви- 
тонченим 1 вигадливим ргзьбленням.

Незабутне враження справляе В1зан- 
тшська Тронна Зала з коштовним 

канделябром у вигляд1 
йгантсько! корони.

Саме Нойшванштайн 
став зразком для 

створення казкового 
замку в Дтснейленд!

Чи знаете ви, що...

наприктщ Другоь 
свьтовоИ вшни в замку 
збериали золотий за
пас шмецького Рейху. 

Кажуть, що в останш 
дт вшни, тшаючи, н1ми, 1  

втопили золото в най- 
ближчому озери

Л,

Нацгоналъний мемор1ал 
«Гора Рашмор»

Гора Рашмор поблизу м1ста К1стоун у штат1 Швденна Дакота сла
виться тим, що в ц пород1 вирлзьблет пгантськ1 голови чотирьох нре- 
зиденйв Сполучених Штайв Америки: Джорджа Вашингтона, Томаса 
Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лшкольна.

1дея створення цього ве- 
личного монумента нале- 
жить Доану Робшсону, який 
хот1в закарбувати портре- 
ти найбшьш вщомих пред- 
ставник1в американського 
Заходу: генерала Джорджа 
Армстронга Кастера, Баф- 
фало Б1лла Код1, Льюиса 
й Кларка. Б1знесмен Чарльз 
Рашмор, на честь якого 
й названа гора (свого часу 
в1н став орган1затором екс- 
педицп, яка вперше в1дв1да- 
ла цей район), видйшв на бу- 
д1вництво 5000 доларгв.

Однак скульптор Гат- 
сон Борглем, якому доручили працювати над проектом, заявив, що 
пам’ятник повинен мати загальнонащональне значения. Суть його 1де1 
полягала в тому, щоб вщобразити етапи пол1тичного розвитку краши. 
Так, Джордж Вашингтон був одним 13 батыйв американсько! держави, 
Томас Джефферсон примножив II територи, Авраам Л1нкольн збер1г ед- 
н1сть держави 1 зробив перпп кроки до встановлення расово! р1вноправ- 
ност1 , а Теодор Рузвельт перетворив США на одного 31 свйювих лщергв.

Проект отримав федеральну тдтримку, 1 розпочалася 1нтенсивиа ро
бота. На створення монумента довелося витратити 14 рок1в. На жаль, 
Гатсону Борглему не пощастило довести справу до кшця — вш помер 
у березш 1941 року, а роботу продовжив його син Лшкольн.

Розлйр президентських го.\1в становить 
близько 18  м, 1 розташоваш вони на висот1 

172  м над ртвниною
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Ми захоплюемося рукотворними чудесами, проте шщо, створе- 
не людиною, не можна порлвняти з тим, що може створити 
природа. Саме ш належать найсм1лив1ип, найграндюзшнп 

проекти, найдивовижшнп чудеса на нашш планеть

Пэнобарвш моря
Якого кольору море? Здавалося б, дивне питания, звлсно — сине! 

Однак насправд1 вода в морг не завжди синя! Примером, Жовте море, що 
розташоване в Азп, вщзначаеться особливим каламутно-жовтим кольо- 
ром. Пояснения дуже просте: у море впадае рша Хуанхе, що в переклад! 
з китайсько! мови означав — «жовта рша», бо и води мають жовтий ко- 
л1р через шсок. Таким чином жовта рша робить жовтим щле море!

А  вода в Червоному морл, яке розташоване м1ж Азлею та Африкою, 
справд1, мае червонуватий вщтшок, осклльки в нш багато червоних во- 
доростей та кораллв.

Червоне море — одне з най' 
теялдшнх 1 найсолотших мортв

Якщо ж говорити про Чорне море, то його назвали так не через коллр 
води, а тому, що в давт часи воно видалося мореплавцям суворим 1 не- 
гостинним.

Чорне море не дуже гостинне й для сволх мешканщв. Його води 
на глибиш понад 150 метрлв млстять особливу речовину — с1рководень, 
через це водоростям, рибам, молюскам та медузам доводиться плавати 
т1льки у верхшх шарах моря.

1ще одним морем 13 «кольоровою» назвою е Б1ле море, що омивае 
береги Росп. Узимку це море замерзав, укриваеться бйюсшжною кри- 
гою — зв1дси й походить його назва.

Мертве море
Поблизу цього моря год1 зустрлти рослинн1сть, та й у його водах важ

но знайти хоча б яклсь ознаки життя — ан1 медуз, а т  риб. Води цього 
моря (порожш), 1 його назва говорить сама за себе — Мертве море.

Як не дивно, усе живе залишило Мертве море через... звичайну слль! 
Але ж морська вода мае бути солоною? Так, проте у Мертвому морх сол1 
в десять раз1в бшыпе, н1ж у звичайному морь 
Жодна тварина не може вижити в таких умовах.

Чому ж вода тут така солона? Шлька рлчок, 
серед них 1 славнозвхсний Йордан, постшно не- 
суть сво1 води до Мертвого моря. Але подггися 
з нього вод1 вже ншуди, вона випаровуеться т д  
палючими сонячними променями, а с1ль зали
шаеться, поступово накопичуючись.

Через високу 
концентрацгю сола 
у Мертвому мор! 
можна лежати 

й навгть сидгги на воД1

Насправд1 це не море, 
а солоне озеро, хоча й дуже 
велике: мае довжину 72 км, 

а ширину — 14  км



Довжина Байкалу становить 
636 км, а ширина — 79 км

Везувш Байкал

через су вору вдачу 
Везувш став найв1до- 

мьшим вулканом у свьть, 
хоча вт удв1Ч1 менший 

за найвищий вулкан 
планеты — Етну.

У  давш часи люди в1рили в те, що в надрах Земл1 розташована куз
ня бога вогню Вулкана. Щоразу, коли Вулкан береться до роботи, на по- 
верхню здшмаються дим 1 полум’я. Саме тому вй гори, як1 вивергали 
нолум’я, 1 стали називати вулканами. Проте Везувш вважали сплячим, 
нед1ючим вулканом. Ця помил ка коштувал а життя дуже багатьом людям.

24 серпня 79 року н. е. жител1 шль- 
Чи знаете в и , Щ О... кох М1СТ 1тали, Помпе! й Геркуланума,

що лежали б1ля самйшького шдшжжя 
ВеЗуВ1Ю, В1ДЧуЛИ ДИВН1 Ш Д ЗеМ Ш  поштов- 
хи. Очевидець подш, римський письмен- 
ник Плшш Молодший, дав у сво!х записах 
докладну картину трагедп. Першим по- 
страждав Геркуланум. Небо над ним роз- 
тинали вогнян1 в1дблиски, 1 почав падати 

пошл. Незабаром усе оповив такий морок, що год1 було щось 
розглед1ти. Через вибух лава почала перетворюватися на пем
зу, тому на голову людям посипалося камшня. Щ ле м1сто 
було поховане шд лавою й попелом. Жителям Помпе! стих1я 
подарувала ще один день, однак не помилувала !х. Нове ви- 
верження Везувно забрало життя близько двох тисяч ойб.

Постайш виверження та вибухи Везувгю тривали аж до 
X X  стол1ття. Так, у 1944 рощ дуже постраждало м1сто Сан- 
Себастьян, розташоване неподалш вщ вулкана. Однак люди 
1 дос1 живуть поруч 13 небезпечними вогнедишними горами, 
оск1льки на схилах вулкатв напрочуд родюч1
Г'рунти. Жертви Везувгю

заганули миттево, 
а 1ХН1 тгла збереглися 

через тисячолггтя

Опинившись на берез1 цього величного озера з надзвичайно прозорою 
водою, мимох1ть починаеш пор1внювати його з морем. I тут немае шчого 
дивного, адже озеро Байкал б1лыпе за деяк1 моря нашо! планети. У ч ет  
СТВерДЖуЮТЬ, ЩО ЙОМу В1Д 25 ДО 30 М1ЛЬЙОШВ рок1в. Якою ж дивовиж- 
ною мае бути 1Стор1я цього чуда природи!

Байкал також е рекордсменом 1 за глибиною — на планета не 1снуе 
жодного глибшого пркшоводного озера. М1сцями, щоб д1статися його 
дна, доводиться занурюватись на 1620 метр1в.

В озеро впадають понад 300 великих та маленьких р1чок, натом1сть 
бере свш початок з нього лише одна — Ангара. Байкал м1стить у соб1 
п’яту частину вс1е! пркшо! води на Земль 

Це озеро мае потуж т течп, тож його 
вода перебувае в постайному рус1, але на- 
в1ть шд час спекотного л1та вона не нагр1- 
ваеться вище десяти градуйв.

Байкал став прихистком для рщк1с- 
них рослин 1 тварин. Чудом ще! мкщевос- 
та е тюлень, якого називають байкальська 
нерпа. Дивним е вже те, що ця нерпа меш- 
кае в прншш вод1 , адже тюлеш — меш- 
канщ океашв 1 мор1в.

Нерпа чудо в о почуваеться 
у водах Байкалу, живлячись 

лйсцевою рибою
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Джомолунгма — 
наившции шпиль у свтп

Ггмалах
Пмала!, що в перекладл лз санскриту означав «Обитель снш в», спра

ведливо вважають найвищим гарським пасмом свлту. Висота цих глр ста
новить слм 1 бглыне кллометрлв. Тут, у Глмалаях, таких вершин 96, тим- 
часом як на вслй планетл 1х 109!

Справжне чудо — найвища вершина планети. Ця гора була священ
ною для народлв Непалу й Тибету. «Вол од ар неба», або Сагарматха,— так 
цк> вершину називали в Непалл, а жителл Тибету називали и «Богинею- 
матлр’ю свлту», або Джомолунгмою. Щоправда, европейщ все одно дали 
вершит свою назву на честь полковника сера Джорджа Евереста, ко- 
лишнього генерального топографа 1нди. Саме завдяки робой англш- 
ських топографлв стало влдомо, що висота Джомолуигми становить 
8840 метрлв.

Найблльша загадка, яку зберлгають снлговл вершини, це ет1, або снлго- 
ва людина. Мисливцл й альплнлсти часом знаходять у Пмалайських горах 
сллди — схож1 на людськл., проте величезного розмлру. Досллджувати ие- 
приступну млсцевлсть, щоб знайти докази 
лснування ет1, немае можливостл., однак 
нлхто не може й заперечити цей факт.
Тож ця таемниця продовжуе 
обростати чутками

Чи знаете ви, що.

й млфами.

найвищь гори свгту I дос1 
продовжують рости! 

ПмалаI виникли в млсщ 
згткнення 1ндшськоь 
та €вразшсько1 плит, 

а оск1льки рух тривае — 
то й Пмалаг щороку 
стають большими 

на сантиметр!

ш
Гора Фудз1

Найвища в Японп гора Фудзл (3798 метрлв) е справжшм чудом не и ль 
ки для японцлв, а й для вслх людей у свлтл. Щоб ушанувати святиню, 
кожний японець мае шднятися на гору. I це не проста мандрлвка, у яку 
вирушае велика клльклсть туристлв, це — священний обов’язок.

Щоб длстатися вершини, японщ розпочинають свш шлях звивистою 
стежкою, прокладеною на схилах Фудзл. Вони беруть лз собою спецлаль- 
ну бамбукову палицю з бубонцями. Але перш нлж длстатися вершини, 
кожний мандрлвник може зупинитися для перепочинку на спецлальних 
майданчиках-станщях. Таких станцлй десять, л на кожнлй лз них на па- 
лицл випалюють спецлальие клеймо — це позначка про подолання пев- 
ного етапу шляху. На вершинл гори столть храм, у якому моляться ченцл, 
а поруч лз ним — кратер вулкана. Усерединл кратера е влслм виступлв, 
покритл снлгом, немов на вершинл Фудзл розквлтла бллостжна квлтка. 
Цл виступи називають «влслм пелюсток Фудзл».

Фудзл е вулканом-«плрамлдою». Влк цього вулкана становить близь- 
ко 8000 роклв. Проте яким би чудовим не був кратер вулкана, влн л доел 
е небезпечним. Фудзл — вулкан лз норовом, його виверження регулярно 
влдбувалися впродовж багатьох столлть.

Науцл влдомо влелмнадцять вивержень Фудзл. Шд час 
одного з них, яке сталося в 1707 рощ, поплл засипав уел 
будлвлл й вулицл Токло, до якого влд Фудзл цллих 
сто кллометрлв!

Д Л Я  ЯП О Н Ц 1В ФуД31 
святе лйсце



Долина гейзергв
Здаеться, що вчеш вже давно вздовж 1 впоперек д о с л щ и л и  нашу пла

нету, проте у природи завжди е дива, про як1 ми ще майже шчого не зна- 
емо. Так, од не з природ них чудес свгту було в1днайдено зовс1м випадково 
вже у X X  стол1тт1, у 1941 рощ. Тод1 геолойчна експедищя побачила ди- 
вовижне видовище: величезний струмшь пари й гарячо! води неспод1- 
вано зд1Йнявся в небеса, вирвавшись 13 кам’яно! ущелини! Це був один 
13 гейзер1в ведомо! тепер Долини гейзер1в, яка розташована на швостров1 
Камчатка.

Гейзер — це потак гарячо! води й пари, що накопичуються в шдзем- 
них трпцинах. Тиск змушуе воду закипати, 1 тод1 потужний струмшь 
пари розривае земну поверхню, викидаючи нагору гарячий фонтан. Над 
землею стелиться густа пара 13 запахом йрки, 1 навколо стоить неймов1р- 
ний гурк1т, свист, шишння та бульк1т.

Окр1м Камчатки, гейзери зустр1чаються на нашш планета тальки 
в трьох М1сцях: в 1сланди, на р1чц1 Сллоустон у США та в новозеланд- 
ськш доли т  Роторуа. Кожний 13 гейзер1в мае свое 1м’я 1 свш характер:

одн1 можуть вибухати кожш 10 хвилин, а де- 
як! — т1льки один раз упродовж шести годин. 

Гейзери — небезпечт. Прим1ром, т д  час ви- 
буху гейзера Велетня протягом одте ! хвилини 

вгору здшмаеться струм1нь окропу 
загальною масою 30 тонн!

У Камчатсыаи долтшг 
розташовагп понад 

2.0 гейзергв

Озеро дьогтю
У 1498 рощ п1д час од- 

н1е! 31 сво!х видатних мор- 
ських подорожей Христофор 
Колумб ввдкрив Н1чим не при- 
М1тний на перший погляд 
остр1в Тришдад. Проте, як 
з ’ясувалося тзн1ше, тут при- 
ча!лась велика загадка!

Серед шумливо! зеле
но! рослинноста на Тритдад1 
знайшли озеро. Але води 
в ньому не було. Чорну лис- 
кучу масу з густим ядучим за
пахом — ось що воно являло

Озеро дьогтю заимае площу гектар1всобою. Иого поверхня, здава- 
лося, була твердою й могла ви-
тримати дорослу людину. I якби не бульбашки та невеличш хвильки, що 
з ’являлися час в1д часу, узагал1 було б важко говорити про те, що це озеро.

Зпдно з легендою м1сцевих жител1в, на Трин1дад1 жило плем’ я шд1- 
анщв чайма. Якось представники племет ско!ли жахливий гр1х — при- 
готували !жу з птах1в кол1бр1, яких вважали священними. Боги розгт- 
валися на 1нд1анц1в 1 прокляли м1сцину, на як1й вони жили. На м1сщ 
проклятого поселения й з’явилося озеро дьогтю.

А  в учених е своя теор1я. Вони припускають, що близько 50 м1ль- 
йошв рок1в тому тша тварин розкладалися на смоли на морському д т . 
Згодом стався зсув земно! кори, через що смоли наблизилися до поверх- 
Н1 . Промет сонця зробили !х густими й тягучими. Саме так 1 утворився 
дьоготь.

Схожий на чорне багно вм1ст озера не раз допомагав людям. 
Дьогтем змазували нцлини сво!х корабл1в моренлавц1 , а в напп часи 
13 цього природного асфальту роблять покриття для дорп\

Незважаючи на те, що дьоготь постайно вичерпуеться, на його м1с- 
Ц1 довол1 швидко з’являеться нова масляниста маса. I це при тому, що 
глибина озера становить лише близько 80 метр1в.



Водоспад Анхель
Пот1К води, який рухаеться, виблискуючи на сонщ, а пот1м знена- 

цька з гуркотом иадае вниз, оповитий хмарами дргбних краиельок, зача- 
ровуе. Щ  бурхлив1 потоки можуть розргзати нав1ть тверду скелю, тому 
люди шанували IX 13 давтх-давен. Часом !м нав1ть поклонялися й в1ри- 
ли, що саме тут живуть всесильт духи води.

Якщо ви бажаете помилуватися найвищим у с в т  водоспадом, то 
вам доведеться здшснити мандргвку до Швденно1 Америки, краши 
Венесуели. Там, у гористш м1сцевост1, можна побачити р1чку Каронь 
Вона досить довго б1жить по прському плато, а пойм на стр1мкому урви- 
щ1 вся маса води, з1брана т д  час тривало! мандргвки, розбурханим по
током падае вниз. Щоб досягти озера, яке лежить бшя пщшжжя скел1 , 
вода прол1тае 970 метр1в, тобто майже кЪюметр!

Величезна б1ла хмара бризок огортае густою туманною завкюю гори, 
з яких летить водоспад Анхель. М1сцев1 племена шдганщв, спостерггаю- 
чи за немовби поглинутими димом скелями, думали, що там живуть зл1 
духи. Вони нав1ть називали щ скел1 Ауян-Тепух, що в переклад! з м1сце- 
во1 гов1рки означав «Гори диявола».

Свою тепер1шню назву водоспад одержав на честь американського 
шлота Джимм1 Енжела. 1спанською мовою Енжел звучить як Анхель. 
Здшснюючи складний 1 небезпечний перел1т, Джимм1 спод1вався знайти 
золото, натом1сть знайшов найвищий 
у св1Т1 водоспад, що назавжди 
прославив його 1м’я.

1нд1анц1 називали цей водоспад Чурун' 
Меру, а наприкш1р 2009 року президент 

Венесуели Уго Чавес перейменував 
його на Керепакупа1'Меру

Велик! П1ВН1ЧН1 фгорди
Тисяч1 рок1в тому льодовики розпочали св1Й иаступ на материки. 

Просуваючись кр1зь скелг, льодовик ламав 1х, залишаючи т е л я  себе 
ущелини й западини. Поступово щ ущелини наповнювалися морською 
водою, утворюючи затоки. Саме так з’явилося одне 13 чудес природи, яке 
назвали норвезьким словом «фшрд».

Зв1сно, фюрди зустр1чаються не тшьки в Норвегп. Ними можуть по- 
хвалитися майже вс1 скандинавськ1 краши: Норвепя, Швещя й Дашя. 
Проте саме в Норвегп зустргчаються найглибш1 ф1орди. Один 13 них нарек
ли королем фюрд1в — це Согне-фшрд, його глибина сягае 1212 метр1в.

У  короля фюрд1в е сусщ — Хардангер-фтрд, що славиться дивовиж- 
ними водоспадами. В одн1й 31 скандинавських легенд щеться про егмох 
сестер-красунь. Якось до них прийшов свататися мужшй 1 см1ливий В1- 
кшг. Сестри запропонували йому обрати одну з них 1 принести наступного 
дня свош обранищ фату. Проте вони були такими вродливими, що наре
чений розгубився, бо не знав, кого ж йому обрати. Так вш 1 застиг на м1с- 
Ц1 , обернувшись на бурхливий водоспад, який стали називати «Мужнш 
наречений». Поруч 13 ним у хмарах бризок вирус водоспад «Фата на

речено!», а навпроти дзюркочуть с1м струмочк1в, так, т б и  сестри, 
як1 не дочекалися судженого, обернулися 

на водоспад «С1м сестер*

Водоспади 
Хардангер'фгорда

Король фюрдав 
Согне-фюрд



Долина пам’ятншав
Природа часом створюе найдивовижтпп скульптури. Одну з таких 

«галерей» можна побачити на твденному заход1 США, де розташоване 
фантастичне видовище — Долина пам’ятнишв.

ДВ1СТ1 п’ятдесят М1ЛЬЙОН1В РОК1В тому ЦЮ М1СЦеВ1СТЬ вкривало море. 
Поступово шсок на його д т  неретворився на шщаник. Спливав час, зем- 
на кора продовжувала свш рух, через який колишне морське дно опини- 
лося на поверхт, оголивши тщаник перед сонцем, в1трами, морозами 
й дощами. Щ  природт шструменти й створили справжне чудо: вони ви- 
р1зали з шщаника щлий св1т, у якому людина з фантазгею легко може 
побачити все, що тальки ш заманеться.

Замки й храми з вигадливими колонами, височезш шпил1 веж 13 ди- 
вовижними вщтшками коричневого й червоного шщаника, що змшюе 
свш кол1р шд промшням враншшього й призахщного сонця,— саме та
ким видовищем в1тае Долина пам’ятнишв сво1х гостей.

Природа потрудилася на славу: часом висота гагантських пам’ятнишв 
сягае трьохсот метр1в! Такою, прим1ром, е Скеля-замок, прикрашена 
зубчастими башточками, шби справжнш середньов1чний замок.

У  жодн1Й точц1 планети немае тако! розмаи'ост1 форм, тако! бурхли- 
во1 фантази, яку виявила природа тут, створюючи шедеври з простого 
шщаника. Засмучуе тгльки одне: матер1ал, з якого створено щ  чудеса, 
дуже крихкий, тож величш замки й колони поступово руйнуються.

Життеву силу Сгипту дае ця дивовижна рша, яка е одшею з найдов- 
ших у СВ1Т1 — и довжина становить 6500 кшометргв. Саме тому Нгл вва- 
жають царем р1чок.

Для стародавшх египтян Нш був божеством, а головним святом був 
перюд його розливу. Сгиптяни в1рили, що ноблизу найв1ддален1ших по- 
рог1в, серед неприступних скель е величезна печера, де живе всемогутнш

бог Ш лу — Хап1. А  печеру, 
з яко1 витшае рша, охоро- 
няе гр1зний зм1Й. Вш може 
контролювати водний по- 
Т1К, стискаючи Ш л СВ01МИ

Цар ргчок з ус!х бою в 
оточений спекотною пустелею 

(дельта №лу й супутника)

кшьцями. Щоб наповнити ржу водою й задобрити божество, египтяни 
влаштовували численш свята й приносили велит жертви богов1 Х а т .

Н1л розливавсяувересш, тод1 вода повшстюзатоплювала долину рши. 
А  п1сля спаду води поля отримували найц1нн1ший подарунок — р1чко- 
вий мул. Кращого добрива год1 було шукати, тому египтяни вщразу ж 
починали пос1в. На родючому 1"рунт1 пос1ви швидко зелетли , даючи 1жу 
численним синам Сгипту.

Ш л може змшювати свое «вбрання». На шлька дшв протягом року 
його вода стае зеленою — через др1бт водоросй розпочинаеться «цвЬ 
тшня». Це спричиняе чимало проблем, оскшьки таку воду вже не мож
на пити. Але незабаром Ш л знову змшюеться. Шсля прибуття води вш 
стае... криваво-червоним! Цей час називають « перюдом Червоного Ш лу ». 
Секрет полягае в тому, що у вод1 шдвищуеться концентращя червоного 
мулу. Саме цей мул згодом стае щеальним добривом.



Канадський бгк Наагари чудово 
облаштований для спостерггачтв

Шагара
Увесь св1т знае про бурхливий потш неймовгрно! краси — Шагар- 

ський водоспад. 1снують винц за нього водоспади, деяк1 з них мають бЬгь- 
шу к1льк1сть поток1в, але найвидовищшший з них усе ж таки Шагар- 
ський. Цшаво, що одна частина славнозв1сного водоспаду належить 
Канад1 , а шша — землям Сполучених Штат1в Америки. Рша Шагара 
несе води славетних американських озер, неймовгрна маса води падае 
31 скель, прокладаючи соб1 шлях з озера Ер1 до озера Онтарю.

Шагарський водоспад складаеться з двох частин, кожна з яких по- 
своему приваблива. Шдковопод1бний водоспад вражае силою й неймо- 
в1рним гуркотом, який чутно на багато к1лометр1в довкола. Через цей 
гуркгг його часом називають «Громовержцем». Власне кажучи, 1 саме 
слово «Шагара» у переклад! з гов1рки 1рокез1в означав «гурштлива 
вода». Частина водоспаду описуе дугу завдовжки 792 метри!

Американський водоспад менший за довжиною, проте вищий на де
сять метр1в. Вш утворюе прямий потш завдовжки приблизно 300 метргв, 
що значно краще вщкритий для споглядання, адже милуватися пщково- 
под1бним водоспадом заважають бризки води, як1 застеляють собою геть 
усе. Шагарський водоспад 1снуе вже близько десяти тисяч рок1в, проте

Американський 
водоспад

КА

Шагара поступово розмивае край урвища, 
з якого водоспад обрушуеться вниз. За рш 
розмиваеться близько метра земль Тож за
раз це чудо природи перебувае шд серйоз- 
ною загрозою.

АV1ериканський водоспад унотп П1дсв1чують 
р13ноко;\ьоровими прожекторами, 1ЦО робить 

враження в!д побаченого незабутнглт

Саргасове море
Це дивовижне море без берейв, що лежить у Швшчнш Атлантищ, 

1ще з час1в плавань Колумба мало недобру славу серед мореплавщв. 
Ходили чутки, що тут гинуть корабл1 , потрапляючи в шдступш пастки. 
I хто б м1г подумати, що винуватцями всгх цих чуток е звичайшсшьш 
водорост1 — саргасуми.

Вода тут майже не рухаеться, проте 
залишаеться чистою. А  завдяки тому, що 
кордони Саргасового моря утвореш теплою 
теч1ею — Гольфстр1мом, вона ще й тепла.
Водорост1 займають фактично весь проспр 
цього дивовижного теплого «басейну», ча
сом здаеться, що частину океану вкрито 
зеленим килимом. Довге листя саргасу- 
ма тримаеться на плаву завдяки великш 
к1лькост1 бульбашок пов1тря — через це
водор1сть нагадуе виноградне гроно, звщси и походить назва цих рослин, 
адже в переклад! з португальсько! «саргасо» означав «гроно винограду».

Ще одтею загадкою, що стосуеться схщних вод Саргасового моря, 
е славнозв1сний Бермудський трикутник. Так моряки охрестили м1сце, 
окреслене умовними л1н1ями м1ж Бермудським арх1пелагом, островом 
Пуерто-Р1ко та швостровом Флорида. Слвд сказати, що не лише кораб- 
Л1 й пароплави, а нав1ть л1таки, пролйаючи над цим м1сцем, ризикують 
зникнути за найзагадковгших обставин. I ск1льки вчен1 не намагалися роз- 
гадати таемницю трикутника, 1м не вдалося зробити цього й до сьогоднь
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Гольфстр1М
Просторами Атлантичного океану, в1д Мексикансько! затоки до по- 

лярних мор1в, мчить справжне чудо природи — ргчка без берегав, вода 
яко1 несе до узбереж Ш втчно! Свропи тепло. Ця тепла теч1я одержа
ла назву Гольфстргм. Вона е одним 13 найвагом1ших фактор1в форму - 
вання кл1мату низки краш, адже температура и поверхневих вод сягае 
30 й больше градус1в за Целыпем.

Гольфстргм можна побачити серед океану 
завдяки його яскраво-синьому кольору. Р1ч 
у тому, що вода з великою концентращею сол1 
мае синш вщтшок, а Гольфстргм мгстить у соб1 
ще бгльшу к1льк1сть сол1 , шж океансьт води.

Гольфстр1м став вщомим ще за час1в ман- 
др1вок Христофора Колумба. Його корабл1, що 
прямували до Нового Свггу, виявили дивну те- 
ч1ю в 1492 рощ. Уяв1ть соб1 подив бувалих мо- 
ряк1в, коли при попутному В1тр1 , що надимав 
в1трила, корабель неспод1вано починав плисти 
в протилежний бш! Ут1м, щойно загадку було
розгадано, мореплавщ стали вмгло користуватися потужними силами 
течп — вона допомагала прискорити повернення до Свропи.

Наукова характеристика Гольфстр1му з’явилася йльки в 1770 рощ. 
К автором став учений Бенджамш Франклш, завдяки якому теч1я одер

жала назву, а мореплавщ — першу кар
ту, де був позначений и маршрут.

Гольфстр1м з давшх-давен викорис- 
товують ще й для пересилки послань 
у пляшках. Такою «морською поштою» 
користувався й сам Колумб. Коли один 
13 його корабл1в, «Санта-Мар1я», зазнав 
аварп, в1н вклав у барильце послания 
про це. Шкода лишень, що лист велико
го мореплавця був знайдений поблизу 
Пбралтара бшып шж за 350 рок1в т е л я  
вщправки, аж у 1856 рощ.

Теплии Гольфстрим 
позначений жовто' 
гарячилг кольором

Часом так! послания 
допомагають д1знатися 

про долю зниклих кораблгв

Амазонка
Коли 1спанц1 завойовували територи П1вденно1 Америки, 1м довело- 

ся мати справу з дивним племенем жшок-вошв, яш вправно стрйшли 
з лука 1 дали пдну В1ДС1Ч ворогам. Саме вони змусили конк1стадор1в зга- 
дати давньогрецыа м1фи про безстрашних амазонок. Тож 1 р1чку, на якш 
в1дбувався бш, 1спанщ нарекли Амазонкою.

Тим часом м1сцев1 шд1анщ називали Амазонку Парана-Тшг, що 
в переклад! з 1хньо1 гов1рки означав «Королева рш». I це насправд1 
так — Амазонка вражае корол1вськими розм1рами, силою й красою. 
НайбЬшша ргчка планети мае довжину понад с1м тисяч к1лометр1в 1 несе 
у СОб1 п’яту частину ВС1С1 Пр1СН01 ВОДИ СВ1Ту!

Особлив1стю Амазонки е водш буруни, що з ’являються зовс1м неспо- 
д1вано й мчать 13 дивовижною швидшетю, перекидаючи все на своему 
шляху. Щ  вали утворюються шд час з1ткнення течи рши з приливною 
хвилею. 1нколи здшмаеться етша води заввишки понад п’ять метргв!

Амазонська низовина — царство бол1т 1 джунгл1в. До реч1 , тротчш  
Амазонськ1 л1си — це один гз головних постачальник1в кисню для на- 
шо1 атмосфери, саме тому IX часом називають «легенями планети».

У  королеви рш безл1ч шдданих, завдяки 1й живуть понад дв1 тися- 
41 вид1в риб! Тут зустр1чаються скати, акул и, р1чков1 вугри й — гроза 
Амазонських вод — транья. На вигляд ця рибка не дуже велика, про
те вона е власницею найгостр1ших зуб1в 1 неймов1рного апетиту. Зграя 
транш  за л1чеш хвилини може залишити вщ величезно! тупп кабана 
лише к1сточки!

По Амазонгц1 спогайно 
плавають люрсыа корабли, 

адже п глибина часом 
сягае сотн! метргв



Кхлдманджар о
У  серщ Сх1дно1 Африки, серед безмежних, випалених нещадним сой

дем саван, гордо височить гора 13 блискучою бшостжною шапкою! На м1с- 
цевому нар1чч1, суахЪп, горду красуню так 1 називають — «Блискуча 
гора», або Кипманджаро.

Ця таемнича гора утворилася з трьох давшх вулкатв, як1 немовби 
зрослися. Найстарший 13 них, ППра, лежить на зах1д в1д основной гори, 
другий за в1ком — вулкан Мавенз1 , розташувався на сходь А  наймолод- 
ший 1 найб1льший серед трьох вулкатв, Шбо, навгть зараз час вщ часу 
пахкае димом, т б и  готуючись до майбуттх вивержень.

Серед м1сцевих племен тривалий час ходили чутки, що вершина 
Кйпманджаро вкрита ср1блом. Що ж до европейщв, то вони не могли

тдкорити К1л1манджаро аж до шнця X IX  сто- 
Л1ття. Лише в 1889 рощ шмецький географ 
1 алы птст Г анс Майер зм1г тднятися на Шбо, 
а Мавенз1 була тдкорена ще тзнппе — 
у 1912 рощ. Ильки т е ля  цих дослщжень на- 
уковий св1т визнав, що тут, на гор1 КЬпман- 

джаро, за три градуси до екватора, ле
жить в1чна крига.яшм. 1 1 I *-ТУ --

Снпжне «ср1бло»
Кдлтанджаро

Кийлшнджаро — найвшца 
верхшша Африки, п висота 

становить 5899 метров

Полярне еяйво
Часом люди мають змогу споглядати вражаюче видовище: тч ш  небе

са зненадька немовби спалахують. Грайлив1 веселки забарвлюють небо 
в червот, жовт1 , фюлетов1 й зелет  кольори — складаеться враження, 
т б и  дивишея в калейдоскоп. Це явище називають швшчним еяйвом.

Найяскравшп кольори твтчн ого  еяйва можна спостерггати поблизу 
полюс1в планети, в Арктищ та Антарктиць Але у середт в1ки це чудо ча
сом розфарбовувало нав1ть небеса над Свропою. У  лгтописах, як1 розпо- 
вщають про Льодове побо'йце, битву Александра Невського з лицарями- 
хрестоносцями, щеться про те, що в неб1 над Чудським озером з’явилося 
еяйво у вигляд1 вогненних спис1в 1 стр1л. Тод1 во1ни Александра, гадаю- 
чи, що сам Бог на 1хньому бощ й що Вш покликав свое небесне вшсько 
1м на допомогу, здобули блискучу перемогу.

Небесна гра св1тла довгий час залишалася загадкою для людей. Цей 
дивний феномен удалося пояснити пльки у X X  стол1тт1. Коли на Сонщ 
в1дбуваеться спалах, у космос потрапляе сила-силенна частинок, що 
мчать 31 швидк1стю св1тла. Шд дгею магттного поля Земл1 частники зм1- 
нюють траектор1ю руху й з1штовхуються 13 частниками земно! атмосфе- 
ри. Шд час такого удару передаеться електричний заряд. Коли частинка 
позбуваеться заряду, вона починае св1титися! Магштне поле нашо! пла
нети впливае на рух косм1чних частинок 1 спрямовуе 1х до полкхйв, саме 
тому «жив! вогники» найчастйпе виникають в Арктищ й Антарктищ.



Великий бар’ерний риф
Шдпливаючи до берейв Австрали, корабель славетного мореплавця 

Джеймса Кука зшгговхнувся 13 неспод1ваною перешкодою. Корпус було 
пошкоджено, 1 лишень т е л я  того, як корабель максимально розванта- 
жили, команд! пощастило продовжити плавания. Того дня мореплавщ 
мали справу 31 справжтм дивом — Великим бар’ерним рифом.

Цей уншальний витвгр природи видно навйь з М1сяця! Вш тягнеться 
вщ схщного узбережжя Австрали, маючи довжину дв1 тисяч1 к1лометр1в 
1 ширину — п’ять К1ЛОМетр1В.

Великий бар’ерний риф утворений зовт непоказиими 1стотами — 
кораловими полшами. Пшлуючись про власну безпеку, кораловий по- 
лш будуе хатинку-чохол, мщну вапняну трубочку, яка служить йому 
захистом. За сво!м складом «хатинка» нагадуе крейду, проте набагато 
м щ тш а через вмгет хд.тииових ниточок.

Коралов1 полши розгорнули буд1вництво Великого бар’ерного рифу 
м1льйони рок1в тому, а сьогодш його масштаби просто-таки вражають 
уяву. Середня висота рифу становить сто двадцять метр1в! Буд1вництво 
не припиняеться ш на мить, але «хатинки» полш1в ростуть дуже по
вально. За рш галочка корала збшыпуеться всього на п’ять сантиметргв. 
Форми корал1в дуже р1зт, а часом просто фантастичн1 , як 1 1х т  кольори.

Корали дуже чутливг до чистоти води, тому там, де вода брудна, вони 
н1коли не розпочнуть свого буд1вництва. Кораловий риф е притулком

для безл!Ч1 молюск1в, восьминогав, губок 1 риб.

Сахара
Гарячий 1 сухий в1тер жене хвил1 теку , т б и  на багато тисяч к1ло- 

метр1в розпростерся золотий океан. Перед нами — Сахара, найбшыпа 
пустеля планети. Вона займае територ1ю майже вс1е1 Швн1чно1 Африки, 
1 лише одна рша перетинае цю спекотну м1сцев1сть — великий Ш л. Води 
в Сахар1 так мало, що в деяких районах допц не випадають упродовж 
десяти рок1в, а то й бшьше! Гаряче стае вже вщ самого слова «Сахара», 
адже т1льки тут спека може сягати 58 градус1в за Целыпем! Одиак про- 
тягом дня температура може коливатися в межах тридцяти градус1в, 
тому н1чна пустеля довол1 холодна.

Найбшьшу небезпеку в Сахар1 становлять пилов1 бург. Часом пов1тря 
наст1льки насичуеться п1ском 1 пилом, що просто неможливо дихати.

Вл.три в Сахар1 дмуть майже безперервно. Сироко — гаряч1 бурхлив1 
потоки пов1тря, як1 висушують усе на своему шляху. У  Сгипт11х назива
ють хамсинами, вщ м1сцевого слова «п ’ятдесят», оскьльки щ в1три без- 
упинно дмуть Ц1ЛИХ п’ятдесят ДН1В.

Зрщка посеред п1щаного царства зринають дивовижт зеленг остр1в- 
Ц1 — оази. Тут ростуть фшшов1 пальми й дзюркоче рягавна вода. Але 
каравани мають пройти неабиякий шлях, перш т ж  досягти омргяно! 
оази. Одшею з таемничих перешкод на IX шляху е м1раж1. Здаеться, ось 
в1н — рягавний зелений остр1вець, ось мерехтить гладшь прохолодно

го озера! Проте таким видшням не слщ в1ри- 
ти — вислизаючи в1д мандр1вник1в, м1раж1 
заманюють 1х усе дал1 й дал1 вщ справжнього 
прихистку.

Шски й просяклд 
С1ЛЛЮ земл!, скелд 
й р1дгаст оази — 
ось така багато' 

лика пустеля

Великий бар’ерний риф — 
це найб1льша арйтектурна 

споруда природи



Марганська западина
Уншальний жолоб занурюеться в надра 

Тихого океану аж на одинадцять к1лометр1в. Це 
Марганська западина, яку також 1менують чет- 
вертим полюсом Земль Адже школи, окр1м гео-
Граф1ЧНИХ ПОЛЮС1В --- ШВН1ЧНОГО 1 Швденного,
виокремлюють 1 геолопчт: Джомолунгму,
найвищу точку планети, ^ _____
1 Мар1анську западину — 
найглибшу.

Важко нав1ть уявити, 
з якими труднощами 31- 
ткнулися вчет при ДОСЛ1- 
дж ент Мар1ансько1 запа- 
дини. Величезний тиск, 
пвдвищена пцльтсть 1 со-
л о т с т ь  води, н и зька  тем- |_____________________________
пература — усе це дово-
дилося враховувати при створент спещального обладнання.

Вгдоме йльке одне занурення на самгсшьке дно Мар1ансько1 запа- 
дини, здшснене 23 схчня 1960 року Жаком Шккаром та Доном Уолшом 
у батискаф! «Тр1ест». У ч ет  тод1 д1зналися чимало дивовижних факйв. 
Було з’ясовано, що на великих глибинах шари води можуть зм1шувати-

и
Жак Шкар 
та батискаф 

«Триест» перед 
зануреншш

Чи знаете ви, що...

найдивовижшшими 
мешканцями западини 

е крихЬтт одноклЬтинш 
оргашзми. Я к  з ’ясували 
вчеш, IX вьк становить 

майже мьлъярд роте. 
1мов1рно, це найдавшшЬ 
серед вьдомих на сьогодт 

жителгв планети.

ся, а отже, поховання ядерних в1дход1в 
небезпечно робити нав1ть на таких гли 
бинах, бо колись вони все одно зринуть 
нагору.

Також  установлено, що на глибиш  
понад ппсть кглометргв, при нульових  
температурах 1 величезному тиску, 1с- 
нують жив 1 1стоти! Тут було знайдено 
восьминопв-мутанпв, незвичайних мор- 
ських згрок, хробашв, довжина яких  
сягала твтора метра, двостулкових мо- 
ЛЮСК1В 1 ГОЛОТурШ.
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Гранд Каньйон
Лю дит, яка н1коли не бачила ущелину Гранд Каньйон на власш оч1 , 

надзвичайно важко уявити всю красу одного з найвеличшших видовищ 
на Земль Каньйони й водоспади, печери 1 яри здаються не зовс1м реаль- 
ними через переливчаст1 кольори, що весь час змшюються.

Гранд Каньйон л ежить в Аризот м1ж озерами М1д 1 Пауелл. 
Неймовгрних розм1р1в провалля створила звичайна р1чка Колорадо, що 
протшала тут мгльйони рок1в тому. Поступово рух земно! кори змусив 
тднятися р1чкову р1внину, тож води Колорадо стали вргзатися в м’яку 
породу. Урешт1-решт вода проточила нав1ть гратт та кристал1чт слан
ца., з яких зараз утворене дно каньйону. Сьогодт глибина каньйону така 
велика, що р1чка видаеться м1лководною, однак це враження хибне. 
Колорадо — довол1 швидка й сильна рша.

Провалля каньйону заповнене скупченнями стр1мчак1в-останщв, як1 
тут називають « храмами ». Останщ справд1 мають дуже вигадлив1 форми, 
тому довол1 часто нагадують дивовижт храми, куполи й фортечт мури. 
Уся ця розк1ш мае жовтий, рожевий, коричневий, бурий 1 червоний ко
льори, залежно вщ того, на якому шаров1 г'рунту розташований останець.

Основний каньйон мае довжину 365 км, 1 обидва боки ущелини тд е  
не поеднат мостами. Примгром, якщо ви хочете д1статися з Норт-Рим- 
Хедквотерс до розташованого на шшому берез1 селища Гранд Каньйон, 
вщстань м1ж якими по прямш через каньйон не перевищуе 19 км, то вам 
доведеться подолати дистанщю понад 322 км.

I  З Ш ’ 2  ,-/ ,-/Г

Вода рачки Колорадо Я Й С  '
проточила калпнь •

• л



Ж ИЫ ЧУДЬ^ СВПу
Будь-яка жива 1стота — це справжне чудо.

Тварини, як1 мешкають на иашш планет1, дуже р1зт й дивш, 
вони завжди викликали в людини захоплення 1 цжав1сть.

Не менш цшавим е 1 св1т рослин.

Морсыа мешканцг
Щоб помилуватися з1рками, зовсгм не обов’язково чекати вечора 

й дивитися на небо — з1рку можна знайти 1 на д т  моря! Як це не дивно, 
деяк1 морськ1 з1рки можуть змшювати стать. У  юному вщ 1 вони е особи- 
нами чолов1чо1 стай, однак з в1ком набувають жшочо!. Проте найцша- 
в1шим е те, що, аби народити потомство, морськш з1рщ часом достатньо 
просто под1литися на дв1 частини! Кожна з таких частин починае жити 
окремо 1 врешй-решт виростае в нову з1рку. Ця дивовижна властив1сть 
вщновлення називаеться регенеращею.

У  середш вши, бажаючи наголосити на шляхетному походжент осо
би, 1нод1 казали: «У  не! блакитна кров». 1мов1рно, у людей вищого сощ- 
ального стану була дуже св1тла шкгра, кргзь яку просв1чувалися блакит- 
Н1 вени, створюючи шюзпо, що кров також блакитна. Проте ще з далеко! 
кембршсько! епохи на планет1 мешкають гстоти, як1 справд1 можуть по-

хвалитися кров’ю такого кольору! Це го
ловонога молюски: восьминоги, кальма- 
ри й каракатищ — «аристократи» моря. 
5Ёхня кров набувае блакитного кольору 
через вм1ст у н1й М1Д1 , а женуть й по тглу 
молюск1в аж три серця — головне й два 
додаткових.

Прикметною рисою головоногих мо- 
люск1в е чорнильний м1шок. Коли кара
катищ або восьминогу загрожуе небезпе- 
ка, вони можуть випускати 13 себе !дучу 
чорнильиу пляму.

Жив1 чудеса с"
0-ЙАНОК

Океан великий, 1 без надшного 
друга в ньому не вижити

Морське дно е дом1вкою й для не- 
величкого рака-сам1тника. Б1льш1сть 
його родич1в-рак1в можуть похвалити- 
ся м1цним панциром з особливо! твердо! 
речовини — Х1тину. А  ось раку-сам1тни- 
ку не пощастило — його беззахисне че- 
ревце панциром не прикрите. Щоправ- 
да, ця 1Стота довол1 винахщлива. Рак
ЗНаХОДИТЬ МуШЛЮ, ПОКИНуту КОЛИШН1М
господарем — молюском, 1 поселяеться
В Н1Й. Шдр1СШИ, В1Н ЗМ1НЮ6 МуШЛЮ,
оск1льки стара стае йому замалою.

Часто цей рак-дивак поселяе у сво!й мушл1 актитю — одного з пред- 
ставник1в пол1п1в, родичку медуз, схожу на барвисту квггку. Прилаш- 
тувавши и до свое! мушл1, рак перебувае т д  надшним захистом, адже 
жалк1 щупальця актинп здатт дати в1дс1ч будь-яким хижакам. Взамш 
актитя живиться гаею самою !жею, яку знаходить рак.

Часто, повертаючись додому з узбережжя, ми намагаемося забрати 
13 собою частинку моря — гарну мушлю. Притулиш цей морський по- 
дарунок до вуха — 1 здаеться, т б и  чутно шум прибою. А  колись це ма- 
леньке чудо було домгвкою для живо! 1стоти — молюска. Деяк1 мушл1 
мають цшний секрет. Варто до не! всередину потрапити тщ инщ , як мо- 
люск шар за шаром починае покривати чужорщний предмет перламу
тром 1 росте справжня коштовшсть — перлина! Найб1льша в 1СторГ! пер- 
лина належала 1спанському королю Ф1лшпу II. Важила вона 6,8 грама, 
а розмграми не поступалася голубиному яйцю.



Н ародж ет плавати

Спехралып органи дозволятть скатам 
виробляти напругу до 250 вольт!

Неймов1рно, але л.снують риби, як1 тонуть! Життя цих риб — постш- 
ний рух, бо якщо вони зупиняться, миттю шдуть на дно, адже приро
да не надЪшла 1х плавальним м1хуром. Акули, скати й химери — ось 
Ц1 дивовижт створшня. Рухатися хрящов1 риби змушеш ще й через те, 
що 1хн1 серця не можуть досить швидко забезпечити тшо кров’ю, яка 
доставляв вс1м органам кисень. Безперервно пересуваючись, риби допо- 
магають своему серцю.

Акули, окр1м слабкого серця, 
мають ще й проблеми 13 зором: 
вони зовс1м не розр1зняють кольо- 
р1в. Натом1сть нюх у них такий, 
що 1м можна т1льки позаздрити!
До того ж у ще! риби жахлив1 ще- 
лепи. А  от скат володге бшып су- 
часним арсеналом — для полю- 
вання й захисту вш використовуе 
електрику.

Стих1я риб — вода, проте, як свщчать археолойчн! знахщки, летю- 
41 риби 1снували вже 220 мшьйошв рок1в тому! 1хш грудш плавщ були
к______________  дуже сильними й широкими, а нижня лопата

хвоста видовженою — усе це й допомогло ри- 
бам навчитися лггати. Сьогодн1 це вм1ють роби- 
ти ппстдесят вид1в риб. Еволющя вдосконалила 
грудш плавщ так, що в деяких летючих риб 1хня 
довжина стала майже такою самою, як 1 довжи- 
на всього пла. Це дозволяв гм робити твтора- 
метров1 стрибки й прол1тати над водою близько 
50 метр1в. Дуже часто летюч1 риби зд1йснюють 
по три-чотири стрибки постль, нав1ть не зану- 
рюючись п1д воду, а лише ковзаючи по И поверх- 
Н1 . У  такий спос1б вони можуть пролейти майже 
п1вк1лометра.

Швидк1сть польоту летючих риб 1ще шд час 
старту становить 30 к1лометр1в на годину!

Летюча риба 
рознравила «крила»

0К А Н О К

У  морських глибинах е 1 сво! рибалки. 1деться 
про риб-вудильник1в. Вони застигають на т е щ  
й чекають. Варто однш або к1льком рибкам забу
ти про пильн1сть, як вудильник миттю засмоктуе 
разом 13 водою необережну здобич. Уйм  здобич 
ще потр1бно приманити — 1 в цш справ1 у глибо- 
ководних вудильнишв майже нема конкуренйв.
Прим1ром, у Чорному мор1 можна зустр1ти дивну 
рибу, яка називаеться морський диявол. Для того 
щоб заманити здобич, морський диявол «при- 
дбав» соб1 «вудку» — спещальний виркгг над па- 
щею. Тонка довга «вудка» звиваеться, нагадую- 
чи за формою черв’яка, улюблену «страву» риб.

Проте вудильники здебйшшого п ла в аю ть-------------
так глибоко, що рибам непросто побачити 1хню
наживку, тож «рибалки» знайшли дивовижне рйпення. Вони випро- 
М1НЮЮТЬ В ОПОВИТИХ мороком водах СВ1ТЛО —  К1нець 1ХНЬ01 вудки при-

крашений «л1хтариком». 
Секрет у тому, що в заглиб- 
леннях шк1ри вудильни- 
К1в поселяються бактерп. 
Переробляючи слиз, вони до- 
помагають протшати реакц1- 
ям, П1д час яких випромшю- 
еться св1тло.

«Лгхтарик»'прт1 манка 
вудильникдв змштое 

кольори

Чи знаете ви, що...

любителями рибноь ловль серед людей 
е чоловЬки. Тим часом у вудилъник 'ьв 

«вудкою» можуть похвалитися таль
ки самки. Самщ вдесятеро меншг в1д 
них I навЬть не здатш самостшно 

добувати 1жу. Кавалери-вудильники 
приростають до тьла самки й усе 

життя живляться за и рахунок.

Акули — жах 
блакитнот безодт



Пернат! дива
Швденний полюс — це м1сце для витривалих 1 смшивих. Проте кри- 

га й сшги, в1три й льодяний океан не заважають жити тут 1 вирощувати 
потомство пшгвшам.

Цей дивовижний птах НО Л1- ~*Г"~ ~ ~ д Д  I
тае. Та й крила в нього дуже з\п- 
нилися, обернувшись на ласти, 
адже пшгвши пристосувалися
до водного способу життя. Ш р ’я Щ
дуже густе й змазане жиром, тож
здатне збер1гати тепло т1ла нав1ть V I
У ХОЛОДН1Й ВОД1. Кр1М ТОГО, Т1ЛО I  Щ ^ Ш
ПШГВ1Н1В мае обт1чну форму, тому ш

вони чудов1 плавщ. Щ  птахи здат- 
Н1 розвинути у ВОД1 ШВИДК1СТЬ ДО 

40 кшометргв за годину, а трна- 
ють вони б1льш Н1ж на сто метр1в.
Узагал!, пшгвш може й злепти,

Ьмператорський тнгвгн — справжнш 
император Швденного полюса

але ильки тод1 , коли вистрибуе з води на крижини.
Хоча й говорять, що небо належить птахам, однак в1дмовилися в1д 

такого чудового подарунка природ и не лише пшгвши. Страуси, К1В1 
й казуари колись ум1ли л1тати, проте поступово 
вщмовились в1д далеких перельот1в, а пойм 1 вза- 
гал1 почали просто ходити. Шв1 , примгром, не мал и 
наземних вороггв, саме тому полгт став для них зай- 
вим. За певний час усе тйю К1В1 вкрилося легким, 
волосопод1бним шр’ям, а крила майже зникли. 
Однак сьогодт щ птахи е зникаючими. А  дов1рли- 
вого дронта, на жаль, ми вже нжоли не побачимо. 
Щ  птахи також не лл.тали, бо на островах, де вони 
жили, у них не було природних ворогав. Вони роби- 
ли гшзда прямйпнько на земл1 . Дронти жили без- 
турботно, аж доки щ земл1 не вгдкрили люди, як1 
стали полювати на птах1в 1 завезли сюди нових тва- 
рин, що теж були не проти ними поласувати.

Шоломоносний казуар, мешканець Ново! Гвше'!,— дуже сильний 
1 важкий птах, який шод1 мае вагу до ста к1лограм1в. I хоча крила в ка
зуара нерозвинеш, ноги щлком компенсують цей недолж.

Крило страуса майже тчим  не в1др1зняеться в1д крил л1таючих пта- 
Х1в. От лишеиь у цих птахгв майже щлком зникла л1тальна мускулату
ра. Але си льт  двопал1 ноги зробили страуйв знаменитими в усьому с в т  
бйунами! Неймов1рно, та цей майже двометровий птах 13 вагою понад 
сто к1лограм1в здатен пробйти 60 к1лометр1в за годину!

А  найменшою серед ус1х пернатих е трошчна пташка колгбрь Деяк1 
екземпляри важать усього-на-всього 2 грами, а !хня довжина вщ дзьоба 
до кшчика хвоста не перевищуе п’яти сантиметргв. Але якими вигад- 
ливими можуть бути щ  хвости! Неймовгрне 
оперення яскравих кольоргв, прикраси у ви- 
гляд1 китичок та химерних опахал — жоден 
птах не зможе похвалитися такою красою.

Кол1бр1 живляться кв1тковим некта- 
ром. Шд час 1Ж1 пташки не сщають на квгг- 
ку, а висять перед нею в повгтрь Вони пра- 
цюють крильцями з такою швидшстю, 
що оч1 людини не здатт !х розглед1ти.
I це не дивно, адже кол1бр1 здшснюе
до 70 помахгв за секунду! Ф Щоб пмтримувати колабрг

П1Д час и завислого 
польоту, серцю пташки 

доводиться робити близько 
двохсот удартв за хвилину

Шоломоноснии
казуар

■
л.

Страуси — 
наибглыт птахи



Вражаючий свгт ссавцгв
Коли Джеймс Кук приплив до Австрали 1 побачив незвичайну твари- 

ну, в1н запитав у мкщевого жителя: «Щ о це за зв1р?» Абориген в1дпов1в: 
«Кенгуру!» — це мовою його племеш означало: «Я  не розум1ю!» Проте 
Кук вирппив, що «кенгуру» — це назва дивовижно! тварини. В1дтод1 и 
так 1 називають.

Кенгуру належать до дуже давньо! й наразг уншально! групи ссав- 
щв, як1 мають сумку. Природа подарувала кенгуру це пристосування че
рез те, що 1хн1 дитинчата народжуються дуже маленькими й слабкими. 
Крихггка-кенгуреня ввдразу ж т е л я  народження мае д1статися до сум
ки, де розташований сосок 13 молоком. Ця сумка служитиме немовляй 
будиночком у наступш ППСТЬ М1СЯЦ1В.

ТанаЗемл1, мабуть, немае дившшо! твари
ни, ашж шший житель Австрали — качко- 
дзьоб: пташиний дзьоб, перетинчасй лапи, 
хв1ст, шби в бобра, лишень укритий хутром.
Та найдивтше, що самка качкодзьоба мае 
молочн1 залози, однак при цьому ввдкла- 
дае яйця! Для висиджування яець щ  тва- 
ринки будують спещальш нори на берегах Дивни* качкодзьоб
водойм, вистеляючи гшздо листям 1 тра- :
вою. Самки висиджують яйця, а пойм вигодовують дитинчат молоком.

Лшивець, житель Центрально! 1 Швденно! 
Америки,— надзвичайно пов1льна тварина. 
В1н перетравлюе 1жу близько мгсяця, дихае ли
шень один раз на В1С1М секунд 1 нав1ть у туалет 
ходить раз на тиждень. Бшыпу ж частину доби 
лшивщ сплять. Це пояснюеться 1х харчуван- 
ням, адже воно складаеться з листя, яке важко 
перетравлювати. Пересуваються л1нивщ також 
дуже повшьно, та й то лишень у раз1 крайньо! 
потреби. Якщо 1м нщ о не загрожуе, вони май
же весь час висять на г1лщ дерева.

Пов1льн1сть Л1нивц1в просто вражае. 
Вони наст1льки нерухом!, що в !хньому хутрг

Не власти з дерева 
лшивцям допомагають 

велика й госгра китх

Жив1 чудеса с1
0 -й  АМОК

Океансьга велетт — кити

починають з являтися синьо-зелеш 
водоросй. Але л1нивц1в це щлком 
улаштовуе, бо через них тварина на- 
бувае зеленкуватого кольору, що до- 
помагае 1и маскуватися.

Сучаст водт ссавцг — кити, ка- 
шалоти, дельфши й ластонош — ма
ють схож1 риси. Ус1 вони дуже вели
ких, часом пгантських розмгргв. Р1ч 
у тому, що тварини з великою масою 
не так швидко втрачають тепло, як
маленькь Також, щоб витрачати якомога менше тепла, тдкорювач1 
океану запасаються товстим шаром шдпнарного жиру.

Бглышсть водних ссавщв оснащеш для полювання передовими тех- 
нолог1ями — ультразвуковими локаторами! Кити й дельфши за допомо- 
гою ехолокацИ' можуть не тшьки зрозум1ти, де перебувае риба, а й визна- 
чити глибину. Деяким дельфшам ехолокащя майже щлком замшяе з1р, 
а також служить для сшлкування одне з одним. Кити, дельфши й каша- 
лоти завжди постшають на допомогу сво!м родичам, якщо отримують 
в1д них сигнал небезпеки. Пораненого або хворого товариша тдтриму- 
ють на поверхш, адже вс! водт ссавщ дихають легенями.



Жив! чудеса с»1ту

Другий Х Л 16

Чи знаете ви, що...

цей диво-годувалъник 
корисний не тьльки як 

1жа. 1з рисовЫ соломи ви 
робляють щонайтонший 
патр, капелюхи та тш1 

плетет вироби.

Упродовж КШЬКОХ СТОЛ1ТБ жител11ндГ! 
намагалися боротися 31 страшною хворо
бою, якаотрималаназвуберЬберь Людина 
13 щею недугою потерпала в1д сильних 
судом. Шхто, нав1ть найкрапц лшар1, 
не знав, що спричиняе хворобу. Серед лю
дей почали ходити чутки, т б и  це кара для 
жад1бних багатив, адже, як не дивно, хво- 
рдли на не! тшьки заможт люди.

Таемницю давнього прокляття лшарям пощастило розгадати лише 
у XX  стол1тт1 . Як з ’ясувалося, бщних людей рятувала дивовижна росли- 
на — рис. У  його оболонщ м1ститься дуже цшний в1тамш В]. Для багатих 
людей рис спещально шл1фували. Зв1сно, вщпол1рований рис значно 
краще виглядав у стравах 1 довше зберйався, але, позбавлений В1тамшу,

вш уже не м1г допомагати людям. Це була 
така соб1 ведмежа послуга багатства.

Саме з 1ндй, Китаю, 1рану розпочинався 
шлях св1том Ц161 диво-рослини, однак сьо- 
годш вона годуе не тшьки Сх1д. До Сврони 
шформащя про не! прийшла разом 13 Алек
сандром Македонським. Рис знали 1 в Старо- 
давнш Грецп, його вживали египтяни 
й римляни, вш нав1ть д1стався до Ш втчног 
Африки. Шзн1ше рис розвезли по всьому 
СВ1Ту 1СПаНЦ1. Завдяки 1М В1Н потрапив 
до Ш втчно! Америки. Зараз рис можна 
зустр1ти 1 в Швденн1й Америц1, 
нав1ть у далек1й Австрали.

Численш пагорби краш 
ГКвденно1 Азй до остан' 
нього к,\ап-тк а  розргзанг 

рисовилш терасами

Жив1 чудеса с"

Рослинний бутерброд

За р!к на дерев! достигае понад 
С1Д1СОТ «хлабин»!

У  природ1 1снують дерева, здатш здивувати своти  незвичними 
плодами. Прим1ром, хл1бне дерево. На його гшках ви не побачите бу-

Ш
лочки й т1стечка, але прогодувати 
людей воно може не йрше за пше- 
ничне поле. Батьк1вщина хл1бно- 
го дерева — Пол1нез1я, а В1ДОМ1 Ц1 
харчов1 рослини троппав ще з час1в 
Стародавньо! Грецп.

Хл1бн1 дерева —  в1чнозелен1 рос
лини, вони дають плоди майже цший  

р1к, роблячи перерву не бшьше н1ж 
на три М1сящ . Н а них вщразу утво- 
рюються 1 КВ1ТИ, 1 ПЛОДИ 13 СОЛОДКОЮ 

м’якоттю, що схож 1 на велик1 корич
нев! ДИН1, вкрит1 шишками.

Коли плщ дозр1вае, його готують:
1 печуть, варять, смажать. До реч1 ,
за смаком вш схожий на картоплю. Плоди можна також сушити, заш- 
кати в зол1 й иав1ть !сти сирими.

Але це ще не вс1 сюрпризи, як1 приготували дерева. Чи чули ви щось 
про ковбасне дерево? Воно росте в трошчнш Африщ та на Мадагаскар!. 
На його гшках висить безл1ч дивовижних плод1в буруватого кольору 
довжиною понад 0,5 метра, як1 нагадують ков- 
басу,— зв1дси й походить назва дерева. Темно- 
червот кв1ти ковбасного дерева розкриваються 
ввечер1 й кв1тнуть уноч1 . Зв1сно, комахи у цей час 
уже сплять. Проте це дерево квггне не для комах, 
а для кажашв — саме вони його 1 запилюють.

Прикрим е те, що, на ввдмшу ввд плод1в 
хл 1бного дерева, плоди ковбасного — не!ст1вш.
Ш  люди, н1 тварини !х не вживають. А  шкода.
От якби можна було взяти плоди хл 1бного й ков
басного дерев 1 приготувати з них дивовижний 
бутерброд!

Ковбасне дерево



Жив! чудеса св1ту

Ненажерлива
сараценгя

Серед рослин зустр1чаються справжш мисливць 
Проте полюють вони на комах. За мгльйони рок1в 
рослини вигадали безл1ч хитрих пристосувань, щоб 
заманити й схопити необачного жука, метелика чи 
муху. 1хш пастки мають найр1зноман1тншп форми.

Примгром, сарацешя, яка мешкае в трошчних 
л1сах, мае листя у форм1 «глечика». Усередит цих 
диво-глечишв — дуже густа клейка рщина. I якщо 
необачна комаха залетить туди, то !й уже шзащо 
на вибратися назовт. Шсля цього рослина видшяе 
особливий с1к, який допомагае 1Й перетравлювати 
здобич. Схож! яскрав!

Зваблива росичка

«Щелепи» венерино'1 
мухоловки

«глечики» мае 1 рослина 
непентес.

Однак пастки можуть бути й шакшими.
Наприклад, венерина мухоловка приманюе 
мурах яскравими бдлими кв1тками. Мураха 
б1жить до кв1тки по стеблу, але варто !й ви- 
падково опинитися на одному з листкгв росли
ни — 1 буде б1долас1 непереливки. Венерина 
мухоловка вм1€ складати свое листя навпш, 
при цьому зубщ, розташоваш на його краях, 
змикаються — 1 з пастки вже не вибратися.

1ще одним в1ртуозним мисливцем е росичка. 
Цю рослину можна зустргги на торф’яних боло
тах. Й листочки прикрашет червоними волос
ками, кожен з яких закшчуеться ср1блястою 
крапелькою. Крапельки виблискують, шби ко- 
штовн1 камшчики, 1 комахам несила опиратися 
перед цим звабливим сяйвом. Але муха, яка на- 
важиться торкнутися ще! таемничо! крапельки, 
змушена буде заплатити життям, адже це зо- 
вс1м не роса, а клей! Лапки комахи миттю при- 
липають — 1 росичка розпочинае свою трапезу.

Зелен! мисливц!

___

Чудо"квггка рафлез1я
Ця дивна кв1тка так вдало влаштувалася, що для життя !й зовс1м 

не потр1бш ан1 коршня, аш листя. Тим часом у рослинному царств1 год1 
знайти так1 величезн1 кв1ти, адже дивовижний бутон, розпустившись, 
може сягати метрово! величини 1 важити понад ппсть к1лограм1в!

Рафлез1я веде прившьне життя, 
та ще й за чужий рахунок. Р1ч у тому, 
що ця рослина —  паразит. Вона при- 
лаштовуеться на л1анах, випускаючи 
НИТКИ, СХОЖ1 На ГрнбнИЦЮ. Щ  ТОНК1 
нитки проникають до тканин рослини- 
хазяш а —  1 рафлез1я отримуе мож- 
лив 1сть 1снувати, використовуючи 
ПОЖИВН1 речовини, ЗДОбуТ1 Л1ЭНОЮ.

У  деревиш рослини-хазя!на роз- 
виваеться й насшня рафлезп. Пгсля 
того як насшня потрапляе на л1ану,
Н кора починае набухати, утворюючи 
щось на зразок бруньки, з яко! утво- 
рюеться пуп’янок, що дозргвае близь
ко Дев’яТИ М1СЯЦ1В.

Кв1тка рафлезп мае п’ять товстих червоних 
пелюсток, укритих блщими бород авчастими 
цятками. Вона розкв1тае лише на три дш й смер- 
дить, шби гниле м’ясо. М1сцев1 жител1, як1 добре 
знають про цю особливд.сть кв1тки, намагаються 
позбутися Г! ще до початку цвтння. Сво!м огид- 
ним смородом рослина приваблюе гнойових мух, 
адже вони — И природт запилювачь Через свш 
ядучий аромат рафлез1я отримала ще одне, не зо- 
вс1м приемне пр1звисько — «трупна Л1Л1Я».

Науковий опис ще! дивовижно! рослини на- 
лежить офщеров1 Стемфорду Раффлзу та боташ-

С-телгфорд Раффлз Ку д ЖОзефу Арнольду. Раффлз 1 Арнольд назва- 
ще и заставав С'лнгапур1 . _  , . ,

ли кв1тку на свою честь — Рафлезш Арнольд!.



У тунел!'арц1, прокладено.му 
в стовбург секвох, дюже 

проххати навггъ авто.мобгль

Хоча бамбук е травою, 
у дорослому вир В1н 

усе ж таки нагадуе дерево

Найвшце дерево
Розложисте г1лля цього дивовижного дерева — секво! — нагадуе 

величезне шатро. Колись щ велетт росли у багатьох м1сцях Швшчно! 
П1вкул1, тимчасом як сьогодш вгчнозелена секвоя росте лише на узбе- 
режжях Швденного Орегону й затоки Монтерей у Швшчнш Кал1форнп, 
а йгантську секвою можна вщнайти тшьки на схилах пр Сьерра-Невада. 
Зараз вони охороняютсяь як р1дк1сн1 рослини.

Славу найвищого дерева на Землг в1чнозелена секвоя завоювала не- 
дарма, адже деяк1 и екземпляри сягають висоти 113 метр1в! Пгантська 
секвоя теж не ввдстае в1д сестри, и стовбур виростае до 95 метр1в, а щоб 
його обхопити, знадобиться кшька людей, адже його дгаметр може ся- 
гати одинадцяти метр1в. У  стовбург дерева, що впало, можна збудувати 
цший будинок — так1 велетенсьш розм1ри мають щ дивт дерева.

Деревина секво! дуже цшна, оск1льки завдяки ун1кальному вну- 
тр1шньому соку вона набувае дивовижних властивостей: п не !дять жод- 
Н1 грибки й комахи. Дереву така особлив1сть украй необхщна, 1накше як 
би секво! змогли прожити к1лька тисяч рОК1В.

Часом секво! страждають вщ пожеж, 
коли в них влучае блискавка. Сл1д сказа- 
ти, що пожежа всередиш одного дерева 
може тривати майже мгсяць. Але навхть 
п1сля цього секвоя здатна вщновитися — 
ст1льки життево! сили в цьому деревП

Трава заввишки сорок метргв
Якщо вам здаеться, що це неможливо,— познайомтесь 13 бамбуком. 

Вш справд1 е травою, бшып того, у кра!нах Сходу його молод1 пагони 
навгть !дять. Загалом у Японп бамбук — священна рослина, у Кита! вш 
е уособленням довгол1ття, а в 1нди — символом дружби.

Шхто не зможе позмагатися з бамбуком у швидкост1 росту. Навесн1 
молод1 пагони можуть зб1льшуватися впродовж дня на метр! Такими 
темпами бамбук продовжуватиме рости близько трьох м1сящв, шсля 
чого врешй-решт зупиниться. Дорослий бамбук протягом свого подаль- 
шого життя вже не виросте на жоден мЪйметр, а його життя тривае май
же двадцять рок1в.

Кв1тне бамбук лише раз за все свое 1снування. Шсля утворення пло- 
д1в ус1 наземн1 частини рослини вщмирають, залишаються тшьки коре- 
невища в земл1. До реч1, коршня бамбука надзвичайно добре укршлюе 
землю, тому його спецгально висаджують на берегах ргчок, щоб !х не руй- 
нували швидк1 течи.

1з бамбука будували житло й плели кошики, робили дивовижт флей- 
ти, мости й нав1ть водопроводи, а в стародавнш Япони з нього виготов- 
ляли самурайськ1 луки та шнп види збро!. Важливим е 1 той факт, що 
бамбук не вбирае вологу, а отже, вироби з нього не гниють. Колись цим 
скористалися жителх Таиланду:
будинки !хньо! СТОЛИЦ1 зводили 
на бамбукових плотах.

Чи знаете ви, що...

бамбук гнеться, проте зламати 
його дуже важко. На Сход1 бамбук 
порЬвнюють 13 людиною, яка схи- 

ляеться перед труднощами, проте 
школи не поступаешься Хм.



ЧУДЕСА У&РАЛНИ
Багата на чудеса 1 наша Укра'ша.

Це й дива, створеш самою природою,
1 надзвичайш витвори людських рук.

Сргбний степ
Тут народжуеться дивне в1дчуття: н1би довкола хвилюеться море, 

а хвил1 , вкрит1 ср1бною п1ною, котяться все дал1 й даль От лишень немае 
звичного морського гуркоту й повггря сповнене не морською св1ж1стю, 
а духмятстю р1знотрав’я. Де ж причашося це чудо — ср1бний степ?

Щоб помилуватися ним, потр1бно при1хати в Аскашю-Нову, бш- 
сферний заповедник,що розташований на Херсонщиш. Одним 13 семи 
ириродних чудес Украши вважають ковилов1 степи, що охороняються 
тут. Саме через це степ здаеться ср1блястим — бо на в1тр1 гойдаеться 
сиве ковилове колосся. Уся ця краса, можливо, й не збереглася б до 
наших дшв, якби не Фрщргх Фальц-Фейн. Саме вш обгородив дглян- 
ку свого маетку, на якш 1 було започатковано майбутнш заповедник. 
Отож, 1ще з к1нця X IX  столггтя ще! земл1 не торкалися ан1 людськ1 
руки, ан1 плуг, ан1 трактор.

Наст1льки велико! д1лянки запо- 
в1дних ковилових степ1в немае на те- 
ритори веге! Свропи, Т1льки тут можна 
помилуватися такою пал1трою, ство- 
реиою самою природою. Захотшося 
природ1 яскравих фарб — от 1 спала- 
хують в Аскани-Нов1й барвистг тюль- 
пани, льон та 1риси. Велика к1льк1сть 
рослин, ЯК1 ростуть у зановщнику, 
е настшьки р1дк1сними, що 1х занесено 
до Червоно! книги Украши, а декотрг 
з них — узагал1 потребують м1жна- 
родно1 охорони. Хтозна, яка б доля чекала на укра1нськ1 ковилу, ряб- 
чик1в, зозулинець, волошки й тюльпани, якби не захист заповщника.

Упм, прихисток тут знайшли не т1льки рослини. Байбаки й ховраш- 
ки, лисищ й ласки — степ приймае вс1х, в1н уйм дае дом1вку, 1жу й за
хист. А  на одн1Й 13 д1лянок Асканп-Новох живуть нав1ть дик1 олен1 , 61- 
зони, л а т , кон1 Пржевальського, буйволи — коиитш мешканщ ргзних 
краш 1 нав1ть континентгв. Тут для них створен1 найсприятлив1Ш1 умо- 
ви, що нагадують про дом1вку. Також на украшськш земл1 прижилися 
туркменськ1 кулани й африканськ1 антилопи ншьгау, гну, канна, зебри 
та гост1 з 1нди — гаяли.

У  заповеднику також спиняються й в1чш мандр1вники — перел1тш 
птахи. Журавл1, гуси й качки — часта госй А ск ат 1-Ново1 .

Якщо вам пощастить вщвщати щ  дивовижш м1сця, пам’ятайте, що 
тут урятовано безл1ч д1тей Матерг-Природи, в1д крих1тних комах до ве
ликих ссавщв. I те, що людина здатна зберегти це життеве розмагття, 
так само справжне чудо.



Чудеса Украгаи

Днгстровський каньйон

Гори насттльки близько 
гпдступають до рхки 

Дтстср, 1цо утворюють 
каньйон

Хочете потрапити до дивовижного кань
йону, на дш якого звнваеться рша, де можна 
побачити р1дк1сн1 Г1рськ1 породи, гроти й пе- 
чери, помилуватися водоспадами? Таким 
каньйоном може похвалитися Украша — 
щеться про Дшстровську долину.

Води Дшстра славляться з давшх-давен. 
Його знали 1 стародавш греки, 1 римляни, 
1 нав1ть турки. Кожен 13 цих народ1в називав 
ршу по-своему, свое ж сучасне 1м’я Дшстер 
отримав за час1в Кшвсько! Рус1 , 1 означав 
воно «швидка вода». Але найщкав1ше, що 
на його берегах археологи знайшли залиш- 
ки одн1е1 з найдавшших в Украш 1 стоянок 
первгсних людей, що належить до часгв 
раннього палеол1ту, а це — близько трьох-
СОТ ТИСЯЧ рОК1В тому

Ш лях Дшстра е довол1 довгим — вода 
пробггае понад тисячу триста к1лометр1в, мандруючи вщразу чотирма 
областями Украши: Вшницькою, 1вано-Франк1вською, Терношльською 
та Хмельницькою. Мкщями рша досить бурхлива — у середнш течи 
утворюються граштш пороги. Зриваючись 13 круч1 , вода народжуе водо- 
спад, б’ючись об скелясй береги — печери. Саме в цих печерах колись 
давно жили ченщ, правлячи служби у сво!х кам’яних кел1ях.

Тут нав1ть дотепер можна знайти 
найдавншп пам’ятки культури, що 
належать р1зним народам. Залишки 
колись потужних фортець 1 руши ве- 
личних замк1в, монастир1 й церкви, 
знахщки давнь01 ТрИП1ЛЬСЬК01 куль
тури — усе це робить Дшстровську 
долину дуже важливою для куль
турно! спадщини не лише Украши, 
а й усього людства.
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Гранггно^степове Побужжя
1стор1я запорозького козацтва нерозривно пов’язана з Побужжям, 

адже саме там розташовувався славетний остр1в Гард, один 13 найпотуж- 
щших центргв Запорозько! С14 1. Береги Бугу мають безл1ч назв, як11м

дали козаки: Гайдамацька балка, Остр1в коза- 
ка Мамая, скел1 Турецький стал та ФЪпн. Уже 
у X V III стол1тт1 на островах Бугу було засновано 
таб1р гайдамак1в — Гайдамацьку С1ч.

Окр1м славного козацького минулого, тутеш- 
Н1 М1сця можуть пишатися справжньою перли- 
ною Украши — долиною рши Швденний Буг, 
мистецьким витвором природи.

Стр1мк1 пороги з бурхливою теч1ею ваблять до 
себе спортсмешв та людей, як1 шукають гострих 
в1дчутт1в. Ученим тут теж е чим зайнятися: саме 
в цьому райош на поверхню виходить надзвичай- 

но важливий кристал1чний щит. Дослщжуючи шари кристал1чних по- 
р1д, можна робити висновки про виникнення й рух континент1в, а також 
особливост1 суходолу.

А  1стор1я цих м1сць не за- 
лишае байдужим майже ншого.
Тут, м1ж селами М1г1я та Олек- 
сандр1вка, було виявлено близь
ко сотш археолопчних пам’я- 
ток. Найр1зноман1тнхш1 епохи 
та народи залишили сво! сл1ди 
в район1 Побужжя: на цих зем
лях колись жили к1мершщ, 
сармати, скгфи, давн1 слов’яни 
й нав1ть римляни. Щоб урятува- 
ти безл1ч р1дк1сних тварин 1 рос- 
лин, як1 зустргчаються лише 
тут, було створено регшнальний 
ландшафтний парк «Граштно- 
степове Побужжя».

Алышпсти прагщть в1дв1дати стргмка 
скелг мальовничих каньйотв, оскдльки 

це чудове лисце аля тренувань



Чудеса Украгаи

Мармурова печера
Наприкшщ X X  стол1ття одна 13 груп спелеолопв, як1 дослщжували 

гори Криму, знайшла величезну печеру. Складна система зал1в 1 галерей 
утворювала уншальну за красою едшсть. Вигадлив1 р1дк1ст кристали, 
дивовижт в1зерунки й нарости справляють таке враження, т б и  довко- 
ла — казковий палац шдземного короля. Печеру назвали Мармуровою 
1 створили В Н1Й справжнш музей для турисйв.

Тут можна в1дв1дати галерею Казок, де за кожним поворотом сте- 
жинки ви побачите сталагмггову статую, що нагадуе якогось казкового 
героя. Мшьйони рок1в крапл1 води створювали щ вигадлив1 фйури.

На любител1в гсторп чекае галерея Тигровий х1д — у цьому м1сщ 
були знайдет рештки велетенського давнього хижака. Так1 сам1 давт 
скелети шших тварин, поховаш пщ камшням, можна знайти 1 в Рожевш 
зал1. Склепшня цього дивовижного грота вкривають кам’яш троянди, 
а стши прикрашае напливна зав1са.

Ажурш ванночки з водою, каскади золотавих наплив1в, кам’яш во- 
доспади — 1 це далеко не вся пишнота оздоблення Мармурово! печери.

Чого варта, прим1ром, розк1ш Люстрово! 
зали, де 31 стел1 звисають десятки коштов- 
них «люстр»! Укрий кораловими «кв1та-

ми», часом вони 
нав1ть сягають пщ- 
логи.

Про Мармурову 
печеру можна роз- 
повщати безпере- 
станку, але словами 
навряд чи вдасться 
повною м1рою зма- 
лювати и вража- 
ючу ун1кальн1сть 
1 пишноту. Тому це 
чудо У  краши щоро- 
ку В1ДВ1ДуЮТЬ ТИСЯ' 
41 людей.

Мармурова печера 
в1Дома в усьо.му с в т , 

ц  визнано одтею  з п я т и  

найкрасивнигих печер 
планети
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ПоАХ/\ъсыа Товтри
На далекому узбережж1 Австрали 

розташований дивовижний Великий 
бар’ерний риф. Але схоже чудо — 
Под1льськ1 Товтри — можна побачи
ти в Украйп.

Товтри — цеколишнш бар’ерний 
риф, але не сучасного моря, а мюце- 
нового, тобто з дуже давньо! епохи. 
Працьовит1 пол1пи будували його 
неймов1рно довго, залишаючи т е л я  

себе вапнят стши. Час неабияк змшив м1сцев1сть, тож вщ моря сьогодн1 
маемо тальки залишки прибережних риф1в.

Уншальний ландшафт утворюеться завдяки рифовим спорудам. 
Вапняки, що е основою товтр1в, протягом багатьох ротв розмивала вода 
й розкришував в1тер. Тепер завдяки робой природи тут можна милува- 
тися екзотичними скелями, колонами й стовпами. Усе це надае долинам 
Дшстра, який протжае в щй м1сцевост1, напрочуд мальовничого виг ляду. 
Багатов1ков1 вщкладення зробили ще одну дуже корисну справу: у над- 
рах земл1 з ’явилися тдземн 1 
м1неральн1 води з дуже цш- 
ними л1кувальними власти- 
востями. Б1льш то го , кожне 
джерело дае воду з особливим 
складом м1нерал1в, а отже, 
лшувати ними можна р1зт 
хвороби.

Велетенськие Товтрове 
пасмо створюе особлив1 умо- 
ви для збереження рщк1сних 
та рел1ктових рослин. Серед 
них е й цшш лшарськ1 види, 
а понад 300 рослин — ендем1- 
ки м1сцевост1, тобто вони рос
туть Т1ЛЬКИ на ПОД1ЛЛ1.
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Чудеса украгаи

«Блакитш оч1» Болинг
В одн1Й 13 давшх легенд 1деться про те, як мкщевий князь поспшив 

на допомогу другов1 , покинувши свш замок без захисту. Ворог з ’явився 
як гр1м серед ясного неба, 1 замок був узятий в облогу. Тод1 дочка князя 
стала благати небеса, щоб а т  замок, аш його мешканщ не д1сталися во
рогов!. Щойно слова молитви злетши з !! вуст, як земля розверзлася, 1 во
роги побачили заметь замку... озеро! Зараз це озеро мае назву Свггязь.

Свггязь, який називають «украшським Байкалом», е перлиною непо- 
вторних Шацьких озер 1 славиться сво!ми розм1рами — воно найглибше 
в Укра1т, у деяких М1сцях його глибина становить 58 метр1в. Озеро жи
виться тдземними джерелами, тож вода в ньому прозора нав1ть на гли- 
биш десяти метр1в. До реч1 , вода не тшьки кришталево прозора, а й щ- 
люща. 1гце в давнину люди пом1тили, що рани, промий водою з озера, 
загоюються значно швидше.

А  от для польських красунь воду 31 Свггязю спещально до Варшави 
возили з шших причин: шсля купання у його вод1 шк1ра ставала елас- 
тичною й гладесенькою, шби шовк. I все 
завдяки тому, що в нш м1ститься ще й глЬ 
церин. Шацьк1 озера, до яких належить 
1 Свггязь, виникли понад десять тисяч ро- 
К1В тому П1Д час В1ДСТуПу ЛЬОДОВИК1В.

Чи знаете ви, що...

Свггязь вабить до себе неповторною 
красою, за яку його справедливо нарекли 

«блакитнилш очима» Волиш

сучаст вчеш з ясували, 
що у вод1 Свьтязю 

мгститъся сргбло. Воно 
допомагае впоратись 

31 штдливими бактерья- 
ми в ранах, пришвидшую- 

чи таким чином 
процес загоення.

Жител1 Карпат переповздають сумну, проте неймов1рно красиву ле
генду. Колись давно жив у цих мкщях багатий граф, який мав доньку. 
Д1вчину звали Синь, адже в II пречудових очах можна було побачити всю 
красу небес. Але сталося так, що красуня Синь закохалася в простого 
музиканта — Вира, який полонив и серце чар1вними мелод1ями свое! 
соп1лки. Вир так само покохав д1вчину, 1 закоханим здавалося, що на- 
в1ть р1дн1 Карпатськ1 гори не можуть бути мщшшими за !хню любов.

Д1знавшись про виб1р дочки, граф страшенно розгшвався. Знаючи, 
що йому не вдасться погасити цю любов, вш наказав слугам убити б1до- 
лашного музиканта. Горю С и т  не було меж, день 1 т ч  плакала д1вчина, 
стоячи на тому м1сщ, де загинув Г! коханий. Сльози крапали й крапали, 
заливаючи все навколо, а Синь тим часом не мала сил, щоб спинитися. 
Так 1 поглинула вода двшко закоханих 1 народилося озеро Синевир.

Посеред озера лежить невеличкий остр1вець. Кажуть, що коли сту- 
пиш на нього й загадаеш найзапов1тшше бажання, то воно обов’язково 
збудеться, особливо Синьовир допомагае закоханим.

Зв1сно, фантаз1я народу породжуе найдивовижтпп образи, проте 
Синьовир усе одно е найбшыпим 1 найпрекрасшшим озером Карпат. Саме 
тому йому й дають так1 поетичш назви, як «Морське Око», «Перлина 
Карпат» тощо. Завжди величний 1 спокшний Синевир — чудо Укра1ни, 
прозорою водою якого люди пртздять помилуватися з р1зних кра!н.



Чудеса Украгаи

Камянець-'Подмьський
1стор1я м1ста-казки сягае с в о т  ко- 

ршням XIV  СТОЛ1ТТЯ, КОЛИ ЛИТОВСБК1 
княз1 Корятович1 звели на неприступно
му скелястому остров1 кам ’яну фортецю. 
Ш сля цього Кам ’янець-Под1льський пе- 
ребував шд владою П олы щ  й Туреччини, 
у р1зн1 перюди тут володарювали татаро- 
МОНГОЛИ, аВСТрО-уГОрЩ, рОС1ЙСЬК1 1мпе- 
р1ал1сти, бшыповики й тм ец ьш  окупай - 
ти. Кож на змша влади залиш ила свш  

вщбиток на арх1тектурному обличч1 мкгга: тут можна побачити 1 церк
ви, 1 ратупп , 1 костьоли. Зараз на плогщ 121 гектар можна знайти понад 
дв1 сотн1 визначних 1Сторико-арх1тектурних пам’яток.

Мнгго-фортеця складаеться з двох замк1в, поеднаних м1ж собою 
мостом. Потреба звести другий, зовшшшй замок виникла на початку 
XVII стол1ття, коли стар1 стши вже не могли захищати гартзон.

Загалом фортеця мае одинадцять веж, 1 в кожно! — своя 1Стор1я. 
Прим1ром, найвищу серед них, вежу Кармелюка, названо на честь нащо- 
нального героя, якого тут трич1 було ув’язнено. Старгша назва ще! веж1 — 
Папська, оск1льки и було збудовано коштом Папи Римського Юлгя II.

Також на територп музею-заповддника 
можна побачити величезну колекц1ю монет, 
порцелянових ^ 
виробгв,

Кал1’янець'Под1(^ськтш називають 
«музеем п!Д вгдкритим небом»

3^3

0КАГЮК

народних вишиванок, жон 1 хресйв. Тут е тдземелля з камерою кату- 
вань 1 боргова яма, до яко! кидали зл1сних неплатник1в. Сьогодш турис- 
ти кидають до ями монетку — 1снуе пов1р’я, що шсля цього людина вже 
н1коли н1кому н1чого не заборгуе.

Хотинська фортеця
Десять В1К1В тому князь Володимир приеднав до Ктвського княз1вст- 

ва земл1 вщ Карпат до Дшстра. М1сто Хотин стало одним 13 центргв княз1в- 
сько1 влади. Хотинська фортеця спочатку була дерев’яною, а у X III стол1т- 
Т1 за наказом князя Данила Галицького було збудовано кам’яш укрш-
ЛеННЯ, ЩОб оборОНЯТИСЯ В1Д Наб1Г1В ТатарО-МОНГОЛЬСЬКИХ КОЧ1ВНИК1В.

Наприк1нц1 X IV  столгття Хотин опинився т д  владою молдавського 
воеводи Стефана III Великого, а т е ля  — т д  владою туртв. Однак муж- 
Н1 жител1 не припиняли боротьбу за незалежтеть. 1м допомагали запо- 
розьк1 козаки: якось вони т д  орудою Дмитра Вишневецького, вщомого 
також як козак Байда, захопили фортецю й почали переговори з молдав- 
ським володарем про сшльний виступ проти туркгв. Однак через зраду 
молдавських бояр козацький загш був розгромлений, а Байда страчений.

Ш зтш е Х отин  захопили поляки, пот1м сво! позици тут удалося змщ- 
нити Туреччин1 , та невдовз1 м1сто штурмували рос1йськ1 вгйська 1 Хотин 
увшшов до складу Роси.

Завдяки свош неповторн1й крас1 фортеця завжди привертала увагу 
кшорежисер1в. Тут проводили зйомки таких ф1льм1в, як «Три мушке- 
тери», « Стр1л и Робш Гуда», «Захар Беркут», «Бал ад а про доблесного 
лицаря Айвенго», «Чорна стр1ла»,
«Гадюка», «Стара фортеця», «Ясса». Хотт1Н ВТ1НТ1К як Ф °Р «ч » » а пеРе'хрестг торговельних иьллхгв



Чудеса украгаи

Заповедник «Херсонес»
На узбережж1 Криму збереглися 

залишки стародавнього м1ста, чия 
1стор1я сягае коршням V столггтя 
до нашо! ери. Житлов1 квартали, 
вулищ, елл1тстичний театр, рим- 
ська цитадель, християнсыа церк
ви — ус1 Ц1 споруди довол1 непога- 
ио збереглися аж до наших час1в.

Це стародавне м1сто було грець- 
кою колошею, заснованою на бе
рез! Чорного моря в 422—421 ро
ках до н. е. вихедцями з Геракле!
Понтшсько!. Протягом багатьох 
стол1ть воно залишалося потужним економ1чним, пол1тичним та куль- 
турним осередком Швшчного чорноморського узбережжя.

Тут були добре розвинеш архитектура, живоиис, ремесла, землероб- 
ство й нав1ть медицина. Високого р1вня розвитку досягла також полити
ка — за своею суттю Херсонес був рабовласницькою республшою, в якш 
за вищий орган державно! влади служили народш збори.

На жаль, довол1 часто в гстори високорозвиненим м1стам доводило- 
ся потерпати вед навал завойовншйв. Протягом майже всього 1снуван-

ня м1ста херсонеситам довод ил ося вести вшни. 
У  II стол1т1 до н. е. розпочалася кривава й дов- 
га вшна 31 сшфами, пед час яко! Херсонес був 
змушений звернутися по допомогу до понтш- 
ського царя Мттредата VI бвпатора. Царсьт вш- 
ська допомогли розгромити ск1ф1в, але як на- 
следок — Херсонесу не вдалося зберегти свою 
самостшшсть, 1 вш увшшов до складу держави 
Мттредата.

У  I стол1тт1 до н. е. Херсонес став частиною 
Римсько! 1мперп 1 втратив демократичну форму 
ЩЖВЛШНЯ, а В IV СТОЛ1ТТ1 ЙОГО ОфЩШНОЮ рел1г1- 
ею стало християнство. Ця под1я суттево змшила
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У  перекладх з грецькот мови 
«Херсонес» означав «твостргв»

Вгдновлений 
Володимирський собор

арх1тектурне обличчя м1ста. Християни 
безжал1сно зруйнували пам'ятники ан
тичного мистецтва, до того ж не лише
старовинш храми, але й театр. Поступово .. I г
в М1СТ1 з ’ явилося безл1ч християнських I 1 И г  | | 
каплиць 1 церков.

У V стол1тт1 Херсонес увшшов до 
складу В1зант1йсько! 1мперп. Тим часом ”
зростала военна мщь Русь У  988 ки!в- н г  ■  ка
ський князь Володимир виступив проти 
Херсонеса, або Корсуня, як його назива- 
ли слов’яни. Унаследок цього В1зант1я
була змушена укласти з Руссю повноправ- Вгдновлений
ний союз, дуже вигедний для Херсонеса, Володимирський собор
який став посередником у !хнш торг1вль

Згодом, коли могутн1сть В1зантп шшла на спад, торговельш шляхи 
перем1стилися до Схедного Криму, 1 це стало одшею з причин занепаду 
економши Херсонеса. Життя в мгстг остаточно згасло т е ля  чергового на- 
б1гу коч1вник1в. Дощенту спалений Херсонес так 1 не змй ведродитися.

Сьогодш територгя стародавнього м1ста е нзторико-археологачним за
поведником. У  тутешньому музе! зберггаються понад 200 тисяч щнних 
експонатгв: колекщя античних теракот, що зображують 
Геракла, Дюшса, Деметру й Афродгту,
15 тисяч римських 1 в1зант1йських 
монет, а також витвори мистецтва, 
рем1снич1 вироби, знаряддя пращ 
й предмети побуту.
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Киево^Печерська лавра

УвЬгчана багатьма золотпми 
куполами, Киево'Печерська 

лавра здшмаеться над Дншром

У  всьому СВ1Т1 Киево-Печерську лав
ру вшановують як святиню православ’я. 
И назва походить в1д слова «печери», 
оск1льки перпп ченщ на цш територи 
мешкали саме в печерах. А  лавра — це 
почесна назва, яку дають йльки вели
ким 1 поважним монастирям.

Монастир було засновано в XI столгг- 
Т1, поступово вш розростався 1 ЯК арХ1- 
тектурний комплекс досяг свого розквЬ  
ту в X V II—X VIII стол1ттях.

У  певний момент Киево-Печерська 
' лавра перетворилася не тшьки на духов- 

ний, але й культурно-освд.тнш центр. Сюди пртздила велика к1льк1сть 
освгчених 1 поважних людей, яких приваблювали особлива атмосфера 
цього м1сця, моральшсть 1 подвижництво ченщв. Монастир обернувся 
на своервдну академйо православних 1ерарх1в. Близько 50 и вихованщв 
стали епископами на ргзних землях Ктвсько! Русь

Шсля революцИ 1917 року все майно монастиря було оголошено на- 
дбанням народу, тож до 1930 року його було практично злшвщовано. 
Величезно! шкоди Лавр1 завдала 1 Велика В1тчизняна в1йна. У 1941 рощ 
було зруйновано Свято-Успенський собор, який входив до и комплек
су. Але у 2000 рощ його повшстю вщновили. У  1990 рощ X IV  сес1я 
Мгжурядового ком1тету ЮНЕСКО 31 збереження всесв1тньо1 культур
но!’ 1 природно! спадщини визнала

Киево-Печерську лавру
Пам’яТКОЮ СВ1ТОВОГО

значения.

1.

Чи знаете ви, що...

саме Лавра вьдьграла напрочуд 
важливу роль у розвитку л1то 
писания. Тут працювали автор 
«ПовЬстг минулих лгт » Нестор, 
а також тат вЮомЬ л1тописц1, 

як Никон I Сильвестр.

0-КАГЮК

Соф1я Кшвська
Цю пам’ятку арх1тектури й монументального живопису було засно

вано в X I стол1тт1 за наказом князя Ярослава на честь його перемоги 
над печешгами. Собор вццграв неабияку роль у нашш 1стори. У  Софи 
Ктвськш  константинопольський патр1арх призначав руських митропо- 
лит1в, тут освячувалося сходження на великокняз1вський престол, вело- 
ся л1тописання, збиралося народне в1че. Тут приймали посл1в, зокрема 
Й 1НОЗеМНИХ В13ИТер1В, П1ДПИСуваЛИ ПОЛ1ТИЧН1 угоди.

При собор1 було створено перш1 в Украш1 б1блютеку та школу. 
Величезною цштстю е вщом1 на ц1лий св1т соф1йськ1 моза1ки й диво- 
вижш старовинн1 фрески на стшах. Тут зображено лики святих 1 портре- 
ти княз1всько1 родини, сцени з княз1вського життя. Однак на найбшь- 
шу увагу заслуговують давн1 написи, вир1зат на твердих матер1алах. 
Деяким 13 них майже тисяча рок!в!

С п1дстави гадати, що в1дв1дувач1 собо
ру, як1 знали грамоту, записували тут поди, 
що найбЪшше хвилювали тогочасних киян.
Наприклад, на однш 31 стш собору е датований 
запис про смерть Ярослава



Чудеса украгаи

Остр1в Хортиця
Легендарний остр1в Дншра — Хорти

ця — ведомий своею розкйпною приро
дою, а також славиться великою к1ль- 
к1стю археолопчних знахедок вед чайв 
ск1ф1в 1 печешгав аж до чайв козаччини.

1снуе чимало версш щодо походження 
назви острова. Слов’яни приносили тут 
шд священними дубами жертви богов1 
Хорсу, тому ми можемо припускати, що 
слово «Хортиця» мае слов’янське корш- 

ня. Але 1снуе й грецьке слово «хортое», що означае «галявина», «лук и ». 
Проте вхрогщтше за все остр1в так назвали, бо вш лежить прямкйнько 
носеред рши, а «орт», «орта» на мовах б1лыпост1 народ1в тюрксько! гру
пп означае «той, що знаходиться посередит».

Найдивовижтшим природним явищем на Хортищ е мальовнич1 за- 
глибленняз пологими трав’янистими схилами — балки. Майже кожна 
з них мае власне 1м’я. Балки — це своередт природш резервацп остро
ва. 1хт  с х и л и  вкрит1 найр1зноман1тн1шими деревами та шшими рос- 
линами: татарським кленом, дубом, в’язом, чорною й ср1блястою то- 
полею, грушею, глодом, бузиною, »  _
шипшиною, барбарисом, числен- 
ними кв1тами.

Цей остргв лежав 
на одному з найважливппих 

торговельних шляхйв, як! 
пов’язували слов’ян 13 греками
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Хортицю оточують острови й скел1 , як1 також входять до заповед
но! територи. 3 твночного боку височать три скел1: Диван, або Кр1сло 
Катерини, названий так на честь росшсько! 1мператрищ Катерини II, 
Середнш 1 Похилий Стовпи.

Аастгвчине гнгздо
1стор1я цього арх1тектурного шедевра розпочалася в часи росшсько- 

турецько! вшии. У  1877— 1878 роках до Криму пршхав поранений ге
нерал, маючи на мет1 полшшити стан свого здоров’я. Вш довго обирав 
м1сце для свого майбутнього будинку й урештЬрешт зупинився на скел1, 
зведки було видно лише море й небеса. Ш ел я смерт1 генерала будинок 
змшив к1лькох господаргв, пойм його знесли й побудували на тому са
мому М1СЦ1 дерев’яний замок, який 1 отри- 
мав назву «Ласт1вчине гтздо ».

Сучасний образ замку — плед фантази 
ведомого арх1тектора Леонеда Шервуда.
Вш створив його на замовленням барона 
фон Штейнгеля. Коли розпочалася Перша 
евггова вшна, барон вшхав до Шмеччини, 
продавши замок купцев1 Шелапутшу, 
який влаштував там ресторан. Однак т е 
ля приходу до влади бшыповишв буд1влю 
переробили на читальну залу будинку вед- 
починку «Перлина».

Крих1тний замок не боявся суворих 
морських в1тр1в. Вш щаелпво пережив 
нав1ть потужний 6— 7-бальний землетрус 
1927 року. Невдовз1 потому будинок усе ж 
таки визнали аваршним 1 закрили.

1з 1968 року розпочалися роботи з вед-
будови «Ласйвчиногогтзда». Можна см1-
ливо сказати, що т е л я  цього замок почав це^ замок, зведений
свое друге ж и т т я . Його щороку ведведуе на сгргмйй скелд Ай-Тодор'
рекордна шльш еть турист1в, а всередет ського мису, став символом

швденного Ьерега Криму 
буд1вл1 зараз розташовано ресторан. _____



Чудеса украгаи

Антошевг печери
Коли Антонш Печерський, один 13 за- 

сновник1в Киево-Печерського монастиря, 
пршхав до Чершгова, йому вщразу ж при
пала до дупл одна з мнщевих г1р. У  печерг 
ще! гори Антонш 1 обладнав свое нехитре 
житло. Саме 13 ще! печери шзшше розпо- 
чалося буд1вництво ц1лого монастиря.

Спочатку монастир складався з неве- 
личких шдземних примщень, де ченщ 
зд1Йснювали релМйнг обряди 1 мешкали. 
Поступово вш дуже розр1сся. До наших 
дн1в зберггся храм пресвятого Феодойя 
Тотемського, висота якого становить по
над В1С1М метр1в — тбито й небагато, коли 
не зважати на те, що споруда розташова- 
на пщ землею. Але деяк1 церкви та храми 
стояли на поверхш, прим1ром 1ллшська 
церква, де проводили обряд хрещення. 

Щоб забезпечити себе цеглою для бу- 
д1вництва, ченщ змайстрували к1лька спещальних печей для и випалю- 
вання. Щ  печ1 могли давати за один раз понад ппсть тисяч цеглин.

Шд час монголо-татарсько! навали монастир опинився в дуже скрут- 
ному становипц. Його було покинуто, 1 аж у XVII 
стол1тт1 храми й церкви уншального пщземного 
м1ста почали ремонтувати й в1дновлювати. А  по- 
руч з Антотевими печерами, на сус1днш гор1 , 
було зведено Трощько-Ьшшський монастир 
13 величним Трощьким собором 1 величезною, 
майже ппстдесят метр1в заввишки, дзвшицею.

Трощько-1ллшський монастир та Антотев1 
печери входять до складу арх1тектурно- 
1сторичного заповвдника, 1 кожен мае змогу по- 
милуватися ушкальними тдземними буд1вля- 
ми — справжтм чудом Украши.
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Замок «Паланок»

«Паланок» вражав своею 
оборонною системою

У М1СТ1 Мукачеве стоггь старовинний 
красень-замок, який 13 давтх-давен мав на
зву «Паланок». Паланками тод1 називали за- 
гострет дерев’яш колоди, 13 яких для захис- 
ту В1д ворог1в довкола замку зводили паркан.

Цей величний замок розташований 
на мертвому вулкат, висота якого стано
вить близько 70 метр1в, тож зввдси вщкрива- 
еться чудова панорама — 1 воропв теж вид
но як на долот. Природа й розумно обране 
м1сце — усе це настьльки добре захищало 
«Паланок», що т д  час прямого наступу взя- 
ти його було абсолютно неможливо. Замок 
витримував нав1ть багатор1чт облоги.

Наприкшщ X IV  с то л1т т я  дерев’яш спору- 
ди були перероблеш на кам’я т ,  тож 1 ратш е неприступний «Паланок» 
став щеальним м1сцем для оборони. П отуж т стши, чудовий арсе
нал — замок впродовж багатьох столггь залишався висотою, яку воро
гам ГОД1 шдкорити.

Так тривало до початку X V III столгття, коли т д  час одше! з найтяж- 
чих 1 найдовших воен «Паланок» усе ж таки був узятий. В1дтод1 в 1стори 
замку розпочалася темна смуга: б1лып шж на сотню рошв вш обернув- 
ся на австршську в’язницю. Через щ стши пройшли тисяч1 ув’язнених,
арештованих переважно за полг- _______
ТИЧН1 злочини. Л

Сьогодш замок вражас своьх \
гостей неймов1рним духом геро!ч- ^  \
ного минулого. Первозданний ви- 
гляд буд1вель сповнюе все навко- 
ло в1дчуттям легенди. Дивлячись А
на «Паланок», розум1еш, що стши 
ще! неприступно! фортещ стояти- ^
муть 1ще не одну сотню рок1в, збе- 
Р1гаючи В соб! нашу 1СТОР1Ю.



Чудеса Украгаи

Музей «Писанка»
У  М1СТ1 Коломия 1снуе у тк а л  ьний, единий у св1та музей писанок. До 

реч1 , 1 сам музей мае форму писанки заввишки 14 метргв, а всередит 
викладений в1зерунком 13 кольорового скла — вггражем. Щоб помилу- 
ватися мистецтвом 1 фантазгею украшських майстргв, а також больше 
д1знатися про 1Стор1ю нашого народу, сюди 3 ’1'жджаються госта з усге! 
краши. И ч у тому, що всесв1тньов1дом1 писаш яйця не завжди були сим
волом свята Великодня. 1хня 1стор1я сягае коршням прадавшх в1рувань. 
Напп пращури вважали яйце символом зародження св1ту. Пробудження 
ВС1С1 природи вщбуваеться навеет, саме тому вони й стали присвячува- 
ти писанки вест та сонцю.

Кожний малюнок мав певний прихований смисл. Наносячи на яйце 
фарбу, майстер немовби писав на ньому священний текст. Щ  символи 
були в1дом1 тальки втаемниченим 1 становили основу майчних обряд1в. 
Навиъ зараз подарувати писанку -— означав побажати щастя й здоров’я.

Коли на У  крашу прийшло християнство, писанка стал а символом свя
та воскресшня 1суса Христа. Освятивши писанки в церквг, на Великдень

IX дарують людям 31 сло
вами «Христос воскрес!», 
на що та мають в1дпов1сти 
«Во1стину воскрес!

У музе!' можна поба
чити вражаючу колекщю 
писанок — понад нйсть 
тисяч. Над ними пра-

Святоггрськ

Свято'Успенська Святогхрська давра — 
справжня перлина Укра'йш, джерело, 

з якого б’е духовне життя

1стор1ю цього чуда Украш и розповддають по-р1зному. За одшею ле 
гендою, п1сля того як монголи в X III стол1тт1 зруйнували Печерську 
лавру, ченщ були  
змушеш покинути 
Ки 1В. 1ХН1Й ш л я х  

був довгий, але що- 
ЙНО ВОНИ досягли 
Дшцевих пагорб1в, 
укритих густими 
зеленими Л1сами, 
то в1дразу ж поба- 
чили ту М1сцину, де захота- 
ли  збудувати новий монас
тир. 1снуе й ш ш а легенда, 
шбито афонськ1 ченц1 при- 
ПЛИВЛИ ДО Ки1ВСЬК01 РуС1 
й неспод1вано побачили  
гору, ЯК ДВ1 крапл1 води
схожу на Афон, святиню 1хньо1 Батьк1вщини. Саме тому вони й звели тут 
монастир. Та як би там не було, чолов1чий монастир продовжуе 1снувати 
до наших дн1в, приносячи славу Святим горам, що лежать у Донецькш 
областа вздовж Сгверського Дшця.

Пагорби неабияк допомогли ченцям: вони виявилися крейдяними. 
У  бЬюсшжнш серцевиш йр ченщ легко вирубали келп, звивиста ходи 
й лаб1ринти. Там вони жили й молилися.

Багату 1стор1ю й виняткову роль, яку монастир вщгграв у духовно
му житта велико! кшькоста людей, було йдно пощновано: йому нада- 
но статус лаври. Такий статус надають дуже р1дко: Свято-Успенська 
Святойрська лавра е п’ятою шсля Киево-Печерсько! лаври в Киев1, 
Троще-Серпево! в Серпевому Посад1 шд Москвою, Александро-Невсько! 
в Санкт-Петербурз1 й Почаево-Успенсько! лаври в М1СТ1 Почаевь

1стор1я монастиря довол1 складна. Шсля революци 1917 року на його 
баз1 заснували палац культури. Монастир було вщроджено т1льки 
в 1992 рощ.
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