


Що відразу приходить на думку, коли 

згадують Шотландію? В першу чергу -

кілти, волинки та картата тканина. 

Однак, ця дивовижна і унікальна країна 

може запропонувати ще багато 

цікавого!

Шотландії дуже

полюбляють різних міфічних

тварин. Ця любов

проявляється навіть на 

офіційному рівні -

національною твариною

Шотландії є ЄДИНОРІГ!
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ожливо, тут насправді водяться міфічні створіння, адже

найвідоміший підводний монстр, за чутками, живе саме в 

Шотландії. Це Нессі, невловимий мешканець озера Лох-Несс в 

Інвернесі.

Шотландії найбільша частина

рудоволосих людей в світі - понад 13% 

населення, що значно вище, ніж в інших

країнах. Також, дуже багато

блакитнооких людей. Наприклад, на 

південному сході країни близько 57% 

населення мають блакитний колір очей.

отландцям варто сказати 

дякую за винаходження гольфу. 

Ця гра була придумана 

пастухами, які на пасовище 

заганяли камені в кролячі ямки 

за допомогою палиць.
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Шотландія складається з 790 островів, здебільшого дуже

маленьких і незаселених.

Едінбург - перше місто, яке створило 

власну пожежну команду. Це сталося

в 1824 році, за два місяці до 

знаменитої Единбурзької пожежі.

Національним напоєм Шотландії, звичайно, є віскі. Тут 

виробляють кращий віскі в світі Glenfiddich.

На території Шотландії

знаходиться найвідоміше

прісноводне озеро Лох-Несс. Це місце

набуло популярності завдяки 

легенді про чудовисько Нессі, яке 

мешкає в цих водах.

Особливість Шотландії -

величезна кількість замків.

Всього на території країни

налічується близько 3 тисяч

замків, причому деякі з них 

датуються 11-12 сторіччями.

У Шотландії жителі не оплачують

рахунки за воду. Уряд країни вважає, 

що для громадян країни вода повинна 

бути безкоштовною!



Шотландія - дуже цікава країна, яка 

більшу частину історії боролася за 

свою незалежність і зуміла зберегти

свою унікальність.

Гленфіннан - бетонний арочний 

залізничний віадук. Найбільшу 

популярність цьому віадуку принесли 

фільми про Гаррі Поттера: згідно з 

ними, дорога в Хогвартс лежить саме 

через віадук Гленфіннан.

Едінбург стоїть на 7 пагорбах, тому його відносять до «клубу 7-и 

пагорбів», до якого відносять також Рим, Москву і Мадрид.

Саме в Шотландії був проведений 

головний експеримент кінця XX 

століття - клонування. Овечка Доллі

була створена в Рослінському

інституті, який є частиною

Единбурзького університету.

Шотландський бактеріолог

Олександр Флемінг на засіданні

Медичного дослідницького клубу при 

лікарні св. Марії Лондонського

університету повідомив про те, що

відкрив перший антибіотик -

пеніцилін.



Література:

https://elenaruvel.com/interesnye-fakty-o-shotlandii/

https://24smi.org/news/50104-interesnye-fakty-o-shotlandii-o-kotorykh-vy-dazhe.html

Сьогодні у Великобританії діють 14 389 аптек. 49,2%

аптечного ринку країни займають 12 найбільших

фармацевтичних компаній, яким належать мережі зі 100 та

більше аптек. Найбільша аптечна мережа - Boots Pharmacy. У

неї входять 2376 аптек, в яких працюють понад 6000

фармацевтів.

У Шотландії високий ступінь доступності

фармацевтичної допомоги: 96% жителів країни можуть

дістатися до аптеки пішки або на громадському транспорті

не більше ніж за 20 хвилин.

Більше 90% рецептурних препаратів відпускаються в

аптеках безкоштовно для пацієнтів - їх вартість

покривається в рамках різних програм Національної служби

охорони здоров'я.

Сучасні британські 

аптеки


