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очете стати справжніми знавцями рідної природи? для 
цього потрібно навчитися спостерігати. тобто дивитися 

і бачити, побачивши, дивуватися, а здивувавшись, поста-
вити запитання й шукати на них відповіді. І тоді крок за 
кроком мудра й вічна природа відкриватиме вам свої 
таємниці. 

допоможе вам вести спостереження за літніми змі-
нами в житті природи поважний пан у смугастому 
оксамитовому дорогому фраку. він — дослідник 
природи, знавець народних звичаїв, музики, 
поезії і завзятий мандрівник. зазвичай усю-
ди літає, в кожну квітку і шпарину заглядає  
і прискіпливо вивчає. Любить він побеш-
кетувати, загадки порозгадувати, але ча-
сом нападає на нього нудьга, тоді він 
невдоволено гуде, за що й отримав 
своє прізвисько Гудима.    

здогадалися, хто буде вашим  
помічником? правильно. Це  до-
питливий  пан джміль. 







аш друг джміль замислився:  
“Чо му люди перший місяць 

довгоочікуваного літа на-
звали червнем?” Є над чим 
поміркувати, бо про похо-

дження назви існує багато 
припущень. найпростіше таке: 
перший місяць літа отримав 
свою назву від буйного цвітіння 
червоного маку, зачервонілих ягід суниці лісо-
вої, достиглих соковитих червоно-чорних че-
решень або кисло-солодких вишень, що по-

чинають визрівати у червні. або, може, назва 
пов’язана з тим, що у цей період року настають найдовші 
дні літнього сонцестояння. видається, що саме у червне-
ві дні сонце світить найяскравіше. недарма ж кажуть: 
“Червень літо зарум’янив”. Хоча нашому герою ці оби-

дві версії не до вподоби, адже він не бачить черво-
них барв, так само як і його близькі родички —  

Червень  відкриває тепле, барвисте літо. 

Червень! Червень! дні веселі,
тріумфуюча трава!
тільки джміль з віолончелі
звуки смутку добува.

    Дмитро Павличко

Як виникла назва  місЯцЯ червнЯ?1.
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свійські бджоли  медоносні (тому люди й не фар-
бують бджолині хатки-вулики у червоний колір).

особисто джмелю більше подобається версія про по-
ходження назви цього місяця, пов’язана з його однопле-
мінниками комахами. у червні вони починають масово 
розмножуватись, а люди чомусь неправильно називають 
личинок комах червами. 

—  Хіба ж то черви? — продовжує невдоволено гудіти 
джміль-Гудима. —  яке неподобство! щоб гусінь метели-
ків шкідливими червами називати? Можливо, це бджолярі 
дали назву місяцю червню, вони вже точно знають, що 
саме в цей час бджолині матки найактивніше відкладають 
яйця, а з них вилуплюються личинки, яких вони також 
чомусь  червами  називають. — але найбільш вірогідним, 
на мою думку, — далі міркував джміль, — є  походжен-
ня назви червня від комахи червеця-кошенілі. у давнину 
її  використовували для виготовлення цінного червоно-
малинового барвника — карміну. ним фарбували вовну, 
льон, бавовну та вироби з них. нитки для вишивання укра-
їнського вбрання та рушників також фарбували барвником, 
отриманим із червеця. тож таке широке розповсюдження 
цього промислу, можливо, й сприяло  виникненню назви  
місяця червня.

 при цій думці джміль-Гудима пригадав нещас-
ливу долю комахи кошенілі польської, яка колись 

жила на сухих лісових галявинах та піщаних лу-
ках по всій україні, а тепер її вже давно ніх-

то ніде не зустрічав, хіба що на сторінках 
Червоної книги україни. 

Як виникла назва  місЯцЯ червнЯ?
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обре, що хоч про походження назви мі-
сяця липня довго розмірковувати не 
доведеться, бо відразу зрозуміло, що 

назва пов’язана із цвітінням липи. однак не 
все так просто, як видається на перший по-
гляд. адже розпочинає цвісти липа серцелис-
та, найпоширеніша в наших лісах, у другій по-

ловині червня. 
   ще  раніше, днів на десять, зацвітає інша по-

рода липи — липа європейська. Це дерево частіше 
можна побачити у природі в західних районах україни та у 
парках, де його спеціально висаджують за красу крони та 
запашний медоносний  цвіт.

 Існує ще й третій вид —  липа широколиста. але вона 
також цвіте у червні. якщо липи цвітуть у червні, то  чому 
ж тоді виникла така назва середнього літнього місяця?  
Є над чим і тут поміркувати, — подумав допитливий пан 
джміль. — Липа — улюблене дерево в україні не лише лю-
дей, а й комах. полюбляють липовий цвіт бджоли. Іноді 

Як виникла назва  місЯцЯ липнЯ?

8


