
Чому він – поглинач змій?Чому він – поглинач змій?
Бодай раз у житті кожен бачив цього милого звіра. Малень-

кий, колючий, сіренький. Загострений і постійно вологий но-
сик, чотири лапки з гострими кігтями.... Так, це їжачок. 

Їжаки живуть у полях, степах, лісах і навіть у горах. Це зале-
жить від їх виду. Удень вони сплять у норі чи в ямці під корінням 
дерев, згорнувшись у клубок, вночі виходять на полювання. 

У перекладі з грецької слово „їжак” означає „поглинач змій”. 
В Україні найбільш поширений їжак звичайний (інша назва – 
їжак європейський).

Що їдять їжаки?Що їдять їжаки?
Їжаки – всеїдні тварини. Харчуються жуками, гусінню, 

слимаками, черв’яками, а також соковитими плодами рос-
лин. Знищують шкідливих комах та їх личинки. Іноді вжива-
ють жаб, ящірок, змій та мишей. Їжака ще називають „колю-
чою кішкою”. Але насправді миші – не головна його їжа. Їжак 
полюбляє диких ос і зовсім не боїться їхніх укусів! Якщо на 
землі знаходить гнізда птахів, то залюбки поїдає їхні яйця. 

Як готуються Як готуються 
до зими?до зими?

Упродовж літа їжаки дуже багато їдять, запасаючи під шкі-
рою жир. Із сухого листя та моху під корінням дерев у норах 
вони вимощують собі гніздо. Зимують їжаки у чужому поки-
нутому житлі, наприклад, у норі кролика. З настанням холо-
дів вони впадають у зимову сплячку. У них навіть уповільню-
ється серцебиття, дихання і знижується температура тіла.

Сплять їжаки дуже міцно, не прокидаючись із жовтня по 
квітень. Порахуй, скільки місяців їжаки проводять у сплячці.
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Як захищаються від ворогів?Як захищаються від ворогів?
Лисиця, вовк, яструб, велика сова, пугач, борсук, тхір, куниця полюбляють 

полювати на їжаків. Він зазвичай не тікає від них, а завмирає на місці, згорнув-
шись у клубок.

Ворогом їжака може стати і людина. Багато їжаків гине під колесами автомо-
білів і під час лісових пожеж. Люди зрубують дерева для збільшення посівних 
площ, знищуючи природне середовище їжаків, використовують шкідливі ре-
човини, які вбивають різних комах – їжу для їжаків.

Поправляйся у скоромовках з друзями чи батьками. Намагайся читати швид-
ко і не затинаючись.

•• Їжачок з їжачихою та 
їжаченятами наїжачилися.

•• Їжак та їжаченя,
Їздять по гриби щодня.
Їжачиха помагає,
Сироїжки їм збирає.

П ОГП ОГ  ЛИНАЧ  ЗЛИНАЧ  З  МІЙМІЙП ОГП ОГ  ЛИНАЧ  ЗЛИНАЧ  З  МІЙМІЙ
Чотири лапки, гострий носик,
Зовсім непомітний хвостик.
Шубка в нього з колючок,
Ну а зветься ...

Відгадавши загадку, ти зрозумієш, про кого йтиметься у цій газеті.

 НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

Юний дослідник



Творча майстерня ЛапуніТворча майстерня Лапуні
Малюємо їжакаМалюємо їжака

Цього лісового мешканця намалювати дуже легко. Кумедна тваринка обов’язково 
сподобається твоїм рідним і друзям! Ось покрокова інструкція.

1. Спочатку намалюй продовгуватий овал (це буде тулуб їжака). 
2. Далі з одного боку домалюй до нього загострений, піднятий догори кінчик. Це 

буде мордочка тваринки.
3. Трохи зліва намалюй вушко, а знизу – лапки.
4. На кінчику носа домалюй чорний кружечок, а трохи лівіше – око і ротик.
5. Тепер навколо тулуба намалюй один ряд голочок. Додай ще кілька рядків го-

лок, щоби повністю покрити ними тіло тваринки. Не забудь про вусики.
6. Розфарбуй їжачка. Тулуб, мордочка і лапки – коричневим. Голочки  можуть 

бути темнішими, але не завадить додати до них кілька світлих штрихів. 
Вітаємо, малюнок готовий! 😃

Це цікаво!Це цікаво!
У 2006 році в Україні виготовили золоту монету (номіналом дві гривні), на якій 

зобразили їжака.
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Правда чи вигадка?Правда чи вигадка?
Часто в книжках можна побачити їжака, який 

несе на своїх голочках яблука чи гриби. На-
справді голки їжака не міцно тримаються на 
шкірі й жодного вантажу переносити не мо-
жуть. І запасів на зиму ці тварини не роблять, 
бо впадають у сплячку, як ти вже знаєш.

Рідкісний видРідкісний вид
До Червоної книги України занесений 

один з видів – їжак вухатий. В Україні їх є 
кілька десятків. Поширений він переважно 
на сході України (у Донецькій і Луганській 
областях). У разі небезпеки може скрутити-
ся у клубок, але частіше сичить, підстрибує 
та намагається втекти. Вухаті їжаки дуже 
стійкі до сильних отрут і перегріву. Їх чи-
сельність зменшується внаслідок розорю-
вання степів та здичавілих собак, які на них 
полюють.

Їжачі задачіЇжачі задачі
1.  Залежно від виду їжака довжина його тіла може бути від 10 до 44 см. Вибери 

відповідь, у якій допущено помилку в перетвореннях.
А. 25 см = 2 дм 5 см. Б. 25 см = 250 мм. В. 25 см = 2 м 5 см.

2.  Зуби в їжачка гострі, заломлені назад. З’ясуй, скільки всього зубів має їжак, 
якщо на нижній щелепі у нього 16 зубів, а це на 4 зуби менше, ніж на верхній.

А. 36. Б. 26. В. 20.
3.  У пошуках їжі за одну ніч їжак долає доволі велику відстань. Розв’яжи при-

клад, щоби дізнатися яку саме.

(16+5) – (12+7) =
А. 1 км. Б. 2 км. В. 3 км. 

ВІДПОВІДІ: 1. В. 2. А. 3. Б. 


