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 НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

(твоє iм’я та прiзвище)

Юний слідопит №20/2016
ВЕРЕСЕНЬ

 1. Велика миролюбива тварина, вправний будівельник, обла-
штовує поблизу головного входу житла „солярій - лоджію”. За одне 
полювання з´їдає 60 жаб.

 2. Єдина тварина із сімейства Куницевих, яка пристосувалася 
до водного способу життя. Дуже любить гратися рибою. Хижак.

 3. Сильна тварина. Її боїться навіть вовк. Здатна одним ударом 
передніх кінцівок убити не тільки людину, а й ведмедя.

 4. Хвіст цього будівника слугує і кермом, і веслом, а ще в ньому 
накопичується жир на зиму.

 5. Чий пухнастий рудий хвіст слугує своїй господині парашу-
том під час стрибків?

 6. Існує легенда, що на цю тварину не діє отрута гадюки. На-
справді укус змії у мордочку, ногу або животик може бути смер-
тельним для цієї тварини.

 7. В якої тварини під час бігу задні лапи випереджають передні?
 8. „Інженер” та „будівельник” гребель.
 9. Яка тварина спить з відкритими очима?
10. Яка тварина в пошуках їжі розриває м´який лісовий та боло-

тяний покрив?
11. Родич оленя середньої статури з симпатичною мордочкою і 

довгими вухами.
12. Має гарне блискуче хутро. Живе в основному поблизу во-

дойм з багатою прибережною рослинністю.
13. Розрізняє приблизно 200 мільйонів різних запахів і може по-

чути запах іншої тварини на відстані до 1,5 км.

Екологічна гра „Знайди слід тварини” розроблена відділом екологічної 
освіти та рекреації НПП „Прип’ять-Стохід”. Малюнки слідів тварин – Корх Ю. О.

Слiди звірів
ЧАСТИНА 2

Багато хто з нас, міських жителів, ніколи не бачив, як виглядають дикі твари-
ни у природі. А світ диких тварин України такий багатий! Він приваблює і до-
рослих, і дітей. Усі цікавляться життям диких тварин, їхніми звичками, поведін-
кою, способами добування їжі, середовищем життя, а дехто – одомашненням 
диких тварин. Більшість диких тварин України проживають у лісах. Серед них є 
небезпечні тварини, хижаки, об’єкти промислу і розведення. Але всі вони по-
стійно борються за виживання своє та свого потомства. 

Майже по усій території України трапляються такі дикі тварини як вовки, ко-
зулі, лисиці, зайці. А ось така доволі небезпечна дика тварина як дикий кабан, 
водиться лише у лісах Полісся, а донедавна там можна було натрапити ще й на 
бурого ведмедя.

Тепер у тебе є усі 12 карток з тваринами та плакати у двох номерах газетки. 
Ти можеш розпочинати гру! Збирай друзів та разом вивчайте диких тварин, 
їхню поведінку, звички та сліди.

Запитання 
від Лапуні

Тварини – мешканці 
дикої природи



Кабан дикий
Живуть в основному у листяних і мішаних лісах 

поблизу боліт і полів. Дикі кабани живляться зде-
більшого рослинною їжею, поїдають жолуді, тра-
ву, листя, фрукти і коренеплоди, а також личинки 
комах, жаб і дрібних гризунів. Стадо кабанів йде 
годуватися разом, найчастіше – рано вранці або 
з настанням сутінків. Своїми міцними іклами ка-
бани розривають м´який лісовий або болотяний 
грунт, шукаючи коріння і коренеплоди. 

Бобер
Бобер – досить великий гризуни. Тварина має 

масивне тіло, перетинчасті лапи, вкритий рого-
вими лусочками хвіст, яким вдаряє по воді, попе-
реджаючи один одного про небезпеку. Живуть у 
норах, які роблять в обривистих берегах, а також 
в хатках, що будують з гілля та землі. Висота хат-
ки іноді досягає 3-х метрів. Бобри не впадають у 
сплячку. Взимку вони харчуються заготовленою 
деревиною.

Видра річкова
Тіло у видри витягнуте, гнучке, добре розви-

нуті плавальні перетинки на ногах. Хвіст силь-
ний, довгий, до кінця звужений. Довжина тіла до 
75 см, хвоста – до 50 см, маса – до 10 кг. Колір тем-
но-коричневий. Чудово плаває і пірнає. Живить-
ся видра в основному рибою, поїдає раків, жаб. 
Часто видри виходять на берег і полюють на самок 
дрібних співочих птахів, які висиджують пташенят. 

Знайди слід тварини
Лось звичайний
Велике значення для лосів має наявність боліт 

та лісів. Взимку для лося необхідні мішані і хвойні 
ліси з густим підліском. Влітку вони поїдають лис-
тя, дістаючи його завдяки своєму високому зрос-
ту зі значної висоти. До основних зимових кормів 
лосів належить верба, сосна, осика, горобина, 
береза, малина. У відлигу вони гризуть кору.

Козуля
Це – найменший представник родини оленеві. 

Вона мешкає в лісистій місцевості. За найменшої 
небезпеки козуля піднімає голову і уважно вдив-
ляється, звідки лунають підозрілі звуки. При цьо-
му її вуха повертаються саме в ту сторону, звідки 
вони лунають. Роги мають тільки самці козулі. Ха-
рактерні роги з трьома відростками з´являються 
на другому році життя самців. Козулі поїдають 
траву, молоді бруньки, кору на деревах і листя.

Норка
Норка має руде забарвлення всього тіла та біле 

хутро на верхній губі. Живе в основному на водо-
ймах з добре розвинутою прибережною рослин-
ністю. Гнізда влаштовує в прикореневих частинах 
та дуплах дерев, у старих норах водяних тварин. 
Норка добре плаває. Живиться рибою, жабами, 
раками, водяними комахами, молюсками, дрібни-
ми ссавцями, іноді – птахами.

Відповіді Запитання від Лапуні: 1.Борсук. 2.Видра. 
3.Лось. 4.Бобер. 5.Білка. 6.Їжак. 7.У зайця. 8.Бобер 9.За-
єць. 10.Дикий кабан. 11.Козуля. 12.Норка. 13.Вовк.


