
Здалеку це дерево легко можна сплутати зі звичайним ясенем – їхні гілки 
та листки дуже схожі, тільки в ясена є характерні чорні бруньки. Це бархат 
амурський (Phellodendron amurense). Сама назва вказує, що рослина завезе-
на до нас з Далекого Сходу, з берегів річки Амура. У природі бархат амур-
ський росте в лісах Маньчжурії, Приамур’я, Примор’я, Китаю, Кореї, Тайва-
ню, на острові Сахалін і Курильських островах та в Японії. Назва підказує, 
що особливою прикметою бархату амурського є щось м'яке та оксамитове 
на дотик. У цього виду бархату з родини Рутових дуже м'яка світла попеляс-
то-сіра кора з характерним рельєфним візерунком, тому його ще назива-
ють амурське коркове дерево. Якщо знайти клаптик відлущеної кори, мож-
на впевнитися, що за натискання кора пружинить, наче корок.

У себе на батьківщині бархат амурський має славу доброго медоносу. Всі 
частини цієї рослини (кору, листя та плоди – дрібні чорні ягідки) викорис-
товують у тибетській медицині. В Європі та Північній Америці бархат амур-
ський вирощують як декоративне дерево садів та парків. 

Бархат амурський  – добрий медонос, джерело природно-
го жовтого барвника для тканин. Його цінна деревина з гарним 
малюнком стійка до гниття і придатна для промислового ви-
користання. А найцікавіше, що бархат амурський – реліктова 
рослина, яка росла на Землі ще за часів динозаврів, до льодо-
викового періоду. Тому це дерево – живий пам’ятник природи. 

Ти колись бачив великого чорного жука з оленячими 
рогами? Це жук-олень, або рогач звичайний (Lucanus 
cervus cervus), найвідоміший вид з родини Рогачів. А чи 
відомі тобі такі цікаві факти про цього жука?

Жук-олень – найкрупніший європейський жук (до 8 
см) та найбільший з твердокрилих фауни України.

Прегарні фігурні вирости на голові самця жука-оленя – це не роги, а 
щелепи!

У народі поширена безглузда байка, що жук-олень виростає розміром 
з людську долоню, полює на курчат, душить їх своїми „рогами” та п’є кров. 
Це повна нісенітниця і наклеп на комаху! 

Жук-олень – вегетаріанець.  Величезні деформовані щелепи не присто-
совані для жування, тому жуки-олені харчуються виключно соком дерев, 
здебільшого дубів. 

Личинки жуків-оленів оселяються лише в гнилій деревині, харчуються 
нею і не завдають шкоди живим деревам.

„Роги” жука-оленя – це зброя для турнірів у боротьбі за самку. 
Самець жука-оленя народжується з лялечки вже з „рогами”, а не відро-

щує їх все життя, як справжні олені.
У середньовічній Європі була поширена легенда, наче вночі жук літає 

над селищами, тримаючи „рогами” розпечену вуглину і шукає, на чию крів-
лю її скинути. Цікаво, де ж у лісі жуки могли дістати палаюче вугілля?

Не дивно, що чисельність жуків-оленів від таких легенд різко зменшу-
ється. Насправді, жук-олень цілком безпечний для людини та її господар-
ства. Він дуже повільно розмножується: личинка перетворюється на дорос-
лого жука аж за 5–6 років!

Жук-олень занесений до Червоної книги України та охороняється як 
рідкісний вид у багатьох країнах Європи, де він ще зберігся.

У Данії та Естонії вже не лишилося жодного жука-оленя!
Можливе штучне розмноження жука-оленя, але це дуже копітка та до-

вга справа.
Підготувала Олена Крижановська
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