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АЛТЕЯ Л1КАРСЬКА

4

Багатор1Чна рослина заввишки 50—
150 см. Росте на вологих луках практично 
по ВС1Й територм УкраТни. Надземна частина 
вкрита б1лястим опушениям, що скла- 
даеться 13 з1рчастих волосюв. Ко- 
реневище мщне, розгалужене.
Стебло прямостояче, кв1тки двоста- 
тев1, правильна 31бран1 у китицк

лькарська

Алтея — в [дома лькарська рослина, що допомагае 
при захворю ваннях дихальних шлях1в як м уколт т - 
ний, в1дхаркувальний, протизапальний за аб . 1з не'Сви- 
робляють таблетки «Мукалтин». 1х знають майже 
во , хто х очраз л щ в а в с я  в1д кашлю, а  от рослину, з  яко1 
IX виготовили, може вт знат и далеко не кошен. У  той 
же час, вона досить декоративна, нагадуе маленьку 
бльдо-рожеву мальву I належить до опт а родшни з  в1до- 
мою тротчною квт кою  — г161скусом.

Анемона

Цвпугь у кв1тн1 —  на початку травня. Кв1тки велики 
д1аметром до 3— 5 см. Пл1д —  густо опушений горшок.

БАРВ1Н0К
Барвшок малий дуже поширений у люах р1зного 

типу, а барвшок трав’янистий — переважно в степах.
Обидва види —  багатор1чники заввишки 10—30 см. 

Барвшок малий е в1чнозеленим, а барвшок тра- 
в'янистий —  А1Тньозелена рослина, його надземн! паго- 
ни на зиму в1дмирають.

Барвшок малий зазвичай росте у вигляд| сланких 
пагожв, як1 легко вкоршюються. Рясно цвгге у травнЬ

БЕЛЬВАЛ1Я САРМАТСЬКА
(САРМАТСЬКИЙ Г1АЦИНТ)
Багатор1чна цибулинна степова рослина 30—40 см 

заввишки. Цибулина мютиться на глибин! 5—8 см, пл1в- 
часта. Листки утворюють прикореневу розетку, кв1тки 
31бран1 в багатокв1Ткову р1дку китицю.

Цвте у кв1тн1—травн!, у червш надземна частина 
в1дмирае.

БЕРЕЗА ПОВИСЛА (БОРОДАВЧАСТА)
Поширена в Полюск В Люостепу та Степу зустр1ча- 

еться р1дше, т ь к и  по долинах р1чок.

АЛЬДРОВАНДА ПУХИРЧАСТА
Росте в заплавних водоймах 31 слабкою теч1ею, час- 

Т 1 ш е  в басейж Д н тр а . Ця м1жатюрна рослинка не мае 
корежв I в1льно плавае на поверхж води. ГПдводж дво- 
лопатев! листочки захоплюють др1бних планктонних рач- 
К1в та крупних шфузорт.

Аовч1 листки пю ля перетравлю вання здобич! зазви
чай В1дмирають.

Однор1чна рослина. Зимуе у вигляд! бруньок.

В  АНЕМОНА
Ц| гарж кв1ти ростутьулюах р1зного типу. Для д1бров 

Правобережного Л1состепу характерна анемона д1бров- 
на, а для сх1дних репожв —  анемона жовтецева та ане
мона л1сова.

Це багатор1чн1 кореневищж трави, висота яких не
велика —  вона р|дко перевищуе 20 см.

Альдрованда пухирчаста



Береза повисла

Св1тлолюбне дерево. Завдяки др16ному насшню 
з летючками, що розноситься вггром, швидко заселяе 
нов1 територй.

Чист1 березов! га!' зазвичай ростуть на мгсцях ви- 
рубок, де ражше росли м1шаж та хвойж люи. Усшшно 
в1дновдюеться на вологих Грунтах або в роки з вологим 
та дощовим лггом, широко культивуеться в садах та люо- 
смугах.

БЕР13КА ПОЛЬОВА
Багатор1чна витка рослина. ТТ коршь шнуропод1б- 

ний, розгалужений, з великою юлькютю бруньок. Стебло 
довге, гонке, кв1тки жжно-рожев1, л1йкопод|бж, у моло
дому стаж стралепод|бно закручеж.

Цв1те в1дтравня до вересня. Пл1д —  чотиринасшна 
коробочка.

Б1ЛИЙ ГРИБ
Звичайний гриб Полгсся, Карпат I Люостепу. Житель 

широколистих, м1шаних та хвойних лю в. Плодове т1ло 
може сягати висоти понад 20 см I д1аметру шапинки 
до 20 см. Зазвичай же вЫ набагато др|бжший. Нале- 
жить до трубчастих гриб1в. Утворюе мшоризу з багатьма 
деревами, найчасттше з дубом, грабом, буком, сосною 
та ялиною.

Березка польова

Б иий гриб

в  Б1ЛОТКА АЛЬШЙСЬКА (ЕДЕЛЬВЕЙС, 
ШОВКОВА КОСИЦЯ)

Ареал обмежений Карпатами, де вона росте на ви- 
сот1 1700— 1850 м, на скелях, карнизах I кам'янистих 
схилах.

Трав’янистий багатор1чник заввишки 10— 15 см. 
Листки та суцв1ття густо вкрит! св1тлими волосками. Це 
допомагае рослиж витримати лггню посуху й сувор| зи- 
МОВ1 морози високопр’я.

Цвгге в червж—липж. Суцв1ття мають незвичайну 
з1рчасту форму.

Быотка вваж ает ься символом г1р -  Альп I Карпат. 
На жаль, популярность дужезашкодила цшрослит — и 
майже знищили туристи I м кцеве населения. 
Тригранне насшня бглотки дуже поживне. У  роки ряс- 
ного плодоношения багат о зв1р1в I птахьв живляться 
ним. Серед любител1в поласувати и «горшками» мож- 
на н азват и ведмедя, кабана, быку, вовчка, горш вку, 
дятла I багат ьох тших тварин.

@  Б1ЛОЦВ1Т
Б1лоцв1т весняний росте на р1вниж в горах, до висо

ти середньопрського поясу Карпат, у Прикарпагп та За-

Биот ка альтйська
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Биоцвьт

карпатл. Полюбляе волоп луки, сир| заболочен! люи. 
Цв1те в березн!— КВ1ТН1.

Цибулинна багатор1чна рослина. Мае висоту до 
35 см.

Зр1дка поруч 13 ним можна зустр1ти б1лоцв1т лггнш, 
який росте також у плавнях I прибережних смугах Криму 
та ОдеськоТ области В1др1зняеться В1д весняного зелени- 
ми цяточками на пелюстках. Ц вте у травж— 1червни

БЛ1ДА ПОГАНКА
Широко розповсюджена в люах Полюся, Карпат 

I Люостепу. Полюбляе волоп й тш исл мюця. Утворюе 
м1Коризу з листяними деревами р1зних пор|д —  дубом, 
кленом, березою тощо.

Висота до 12— 15 см, д1аметр шапинки —  до 10 см. 
Належитьдо групи пластинчастих гриб1в. Шапинка шов- 
ковиста, р1зних в1дт1нюв зеленого кольору. Плодов! т1ла 

в|д липня до вересня. Ростуть часлше тру
пами по юлька гриб1в I нав1ть шлими плантациями. Дуже 
отруйна!

Це найотруйшший з у ш  гриб1в.

БР16В1 МОХИ
Дуже поширен! в УкраТж рослини, що ростуть кили

мом або подушками. В|домо близько 550 вид1в мох1в.

Бл1да поганка

Бр1евий мох

Розмножуються спорами, як1 достигають у спорого- 
нах —  маленьких коробочках на тонких жжках.

Можуть рости практично в будь-якт мюцевостк

в  БРУСЛИНА КАРЛИКОВА
Дуже р|дкюна рослина, що збереглася лише в не- 

багатьох мгсцях Зах1дноТУкраТни та Криму. Зустр1чаеть- 
ся переважно в грабових та грабово-дубових люах 
у б1льшост1 природних зон УкраТни. Р е лтт третинного 
перюду (збереглася з дольодовикових чаав у незмЫно-
М у  ВИГЛЯД1).

В1чнозелений низькорослий сланкий чагарник. До- 
сягае 1 м заввишки. Розмноження частше вегетатив- 
не —  паростками, що утворюються на повзучих стеблах. 
Плодоносить восени, плоди яскраво-оранжевого ко
льору.

БРУСНИЦЯ (ВАКЦИН1Й ВИНОГРАДНИЙ)
Невеличкий в1чнозелений кущик заввишки 8— 25 см, 

що формуе сущльж зароет! у шдлюку соснових лгав. 
Значна частина пагона м ютиться т д  землею, де формуе 
кореневища, здатж жити понад 100 рок1в! Листки брус- 
ниш шюряст!, 13 загнутими краями. Ягоди червож, за 
смаком та формою дуже нагадують чорницю, а за ко- 
льором —  журавлину.

Брусниця



Бузок угорський

БУЗОКУГОРСЬКИЙ
(СХ1ДНОКАРПАТСЬКИЙ)
Збер1гся лише в небагатьох мюцяхЛьв1вськоТта За- 

карпатськоТ областей. 6  ендемтом Карпат. Росте у во- 
логих мюцях по берегах прських струммв та невеликих 
р|чок. Дуже Ц1нний для науки вид рослин. Релтттретин- 
ного перюду.

Красивий декоративний кущ заввишки до 4 м. Цв1- 
те в травж— червж, на 15— 20 джв тз ж ш е  звичайного 
бузку. Кепки не таю запашж, проте цв1те рясно, л1лов1 
квггки 31браж в суцвггтя.

У культуру введений 13 1830 року. Вирощуеться 
в садах I парках. Дуже морозостшкий вид.

БУК еВРОПЕЙСЬКИЙ
Головне люоутворююче дерево Карпат I Криму. 

В Карпатах росте на висот! до 1440 м, а в Криму — 
до 1300 м. Велике дерево заввишки 40— 50 м. Трива- 
лютьжиття —  до 500 рок1в. Потребуе багато свггла та во- 
логи —  до 500 мм опад1в на р1к.

В’ЯЗ ГЛАДКИЙ
Широко розповсюджений у широколистих I м1шаних 

Л1сах Украши, проте зустр1ти велик! зароет! цих дерев 
досить важко.

Бук европейський

В'яз гладкий

Досягае висоти 27 м. У старих дерев б1ля основи 
стовбур1в утворюються дошкопод1бн1 корен! завдовшки 
до твметра, що част1ше е ознакою п1вденних, троп1чних 
дерев.

Цв1те рано навесш. Кв1тки др|бн1 й непоказн!, 
пилюються вггром. Нас1ння достигав дуже швидко й об- 
л1тае вже за мюяць. В'яз завжди рясно плодоносить, 
його нас1ння служить Ужею для птах1в I гризун1в у той час, 
коли 1ншо'ГТж1 в Л1С1 ще бракуе.

В’ЯЗ ДР1БН0ЛИСТИЙ (ПЕРИСТИЙ)
Широко культивуеться в б1льшосп краТн св1ту. В Укра- 

Тн1 стае звичним деревом у листяних та м1шаних Л1сах. 
Вггрозапилювана рослина, пл1д —  гор1шок 13 крильцем.

Досягае висоти 25 м. Дуже витривале та посухостш- 
ке дерево.

В’ЯЗ ШОРСТКИЙ
Д е рево  заввиш ки 10—

30 м 13 гладенькою св1тлою 
корою I товстими темно-бурими 
опушеними пагонами. Неоснов 
на рослина широколистих лю в 
УкраТни. Листки досить велик! —
8 —2 0  см завдовжки 13 загост- 
реною верх1вкою I характерним 
пилчастим краем. На дотик листя 
гострошорстке, що й дало назву цш 
рослиж. Цвгге у квггж— травж. Пл1Д — 
округла крилатка, в якш крилоподЮний 
вир1ст охоплюе насЫину з ус1х бок1в. В я з шорсткий

В'язи, ыдом1 знавцям художнъо!лшератури т д назвою  
«ыьми», — дужерозповсюджет, проте малов1дом1 рос- 
лини. Вони зустр1чаютъся майже в у а х  широколистих 
л к ах  Украши, проте зазви чай  не утворюють «влас- 
них» лш в, а  розвиваю т ься у  другому я р у а  дьбров.
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В'языь барвистий

В’Я31ЛЬ БАРВИСТИЙ
В'яз1ль нагадуе конюшину, зб1льшену у два-три рази. 

Ця красива рослина з великими жжно-рожевими гол1в- 
ками утворюе на природних луках сущльж й досить ви- 

заросп, в яких нав1ть важко ходити —  так мщно 
сплетен! Тхж пагони.

В'яз1ль барвистий —  багатор1чна трав’яниста лучна 
рослина заввишки 30— 100 см. Цвте в травы— вересж. 
Пл1д —  Л1н1йний чотиригранний 616. Рослина кормова 
та медоносна.

в  ВЕНЕРИН1 ЧЕРЕВИЧКИ ЗВИЧАЙН1
Ця дивовижна орх!дея лише зр|дка зу- 

стр!чаеться в Полюа, Карпатах I Прському 
Криму. В Люостепу зустр1чаеться в Право- 
бережжй УкраТж. Частше росте в дубових 
та букових люах, жод| —  в соснових та М1- 
шаних.

Трав’янистий багатор1чник заввишки до 
50 см. Цвюти починае лльки у вщ| 15— 
17 рок1в! Кв1тки запилюються мухами 
й жуками. При дозр1ванж утворюеться 

величезна к1льк1сть к р и х ти х  нас1нинок, 
як! можуть прорости Т1льки за наявност! 

особливого виду гриба.

Венериш черевички

ВЕРБА Б1ЛА
Красиве дерево з розлогою ср1блястою кроною, за- 

вдяки як1й воно й отримало свою назву. Росте практич
но по вс1й територи Украши, переважно вздовж р1чок, 
озер, ставив та 1нших водойм. Верба досягае 25 м, мае 
товстий стовбур, покритий темно-бурою корою. МОЛОД! 
пагони I плки бур|, шовковист!. Листки 5— 15 см зав- 
довжки, ланцетн!, загострен!, з1споду —  опушен! вздовж 
центрально'! жилки. Прилистки рано опадають.

Сережки верби бш н

Н ебагат о на айт г дерев, щ о школи не формують лку. 
Быа верба  —  одна з  них. Вона рост е на заплавних лу
ках, понадрьчками, поодинщ або невеличкими групами, 
1 лише зр1дка формуе невеличкь масиви навколо старо- 
рьчищ, еришв, заплавних озер.

ВЕРБА ТРИТИЧИНКОВА (Б1Л0Л13)
Кущ або невелике деревце заввишки до 5 м. Росте 

в степовш зон! УкраТни, по берегах водойм. Пагони тон- 
К1, прямостояч!, листки зверху темно-зележ, зюподу 
б1лувато-сиз1. Цв1те у КВ1ТН1— травж, до появи листюв, 
тод! кущ покриваеться жби золотистим маревом.

У  багат ьох кущистих верб  прикв,1ткоп1 листки сильно 
опушет для захист у вед ранньовесняних холодгв, тому 
суц вт т яу  бруньках (особливо чолов1ч[) мають вигляд  
зворуш ливих «котячих лапок». Плки верби з  такими 
суцвт т ям и е символом весняних свят  — Масляной 
Ж шочого дня, В ербно(недш  тощо. Д ля цього викорис- 
товують переваж но вербу гостролисту або шелюгу, 
а також вербу прутовидну.



Верес

ВЕРЕС
Найчаслше зустр1чаеться в Полюа, в розр|джених 

борах, де росте на шсках, а також на болотах I вологих 
луках.

Невеличкий в1чнозелений чагарник, висота якого 
р1дко перевищуе 30 см.

Дуже красивий, духмяний, утворюе мальовнич! за
роет!. Рясно цв1те в друпй половин! Л1та й восени. Доб- 
рий медонос.

ВЕРОН1КА Д1БРОВНА
Багатор1чна рослина заввишки 15— 40 см, 13 тонким 

повзучим кореневищем. Це одна з небагатьох рослин, 
що цв1те у широколистих люах теля  закшчення весни. 
Зазвичай, у зв’язку з нестачею св1тла, вона тяж1е до 
узлгсь та люових галявин, але завжди розвиваеться по- 
близу люового масиву, бо потребуе певноТ вологост! по- 
В Г ф Я .

ВЕСН1ВКА ДВОЛИСТА
Багатор1чна кореневищна рослина, спор|днена 

з конвал1ею. Мешканець твденноТ тайги та твж чних 
широколистих Л1С1В. Ареал на твдш  доходить до УкраТн- 
еького Полюся.

Вест вка дволиста

В1дкасник

Висота —  10— 20 см, стебло прямостояче, листки 
серцепод1бн1, черешков!, з1споду опушен! по жилках. 
Цвгге в травж— 1червнг Квггки бш, запашн!, з1бран1 у не
величку китицю. Пл1д весн1вки —  червона куляста ягода, 
яка, на В1дм!ну в1д яг1д конвалм, не е отруйною. 3 
весжвки готують чай та прохолодж безалкогольн! на- 
по'Т.

в  В1ДКАСНИК
Два види —  в1дкасник татарниколистий I в1дкасник 

осотопод|бний —  зустр1чаються т1льки в Люостепу Пра- 
вобережноТУкраТни. Рел1кттретинного перюду.

Росте у св1тлих л1сах, на сухих луках I схилах 31 степо- 
вою сухолюбною рослинн!Стю. Багатор1чна трав'яниста 
рослина. Цв1те вл1тку й на початку осеж.

У першого виду д1аметр кошика (суцв!ття) досягае 
10  см, а у другого —  навггь 20  см.

В1ЛЬХА С1РА
Поширена переважно в Центральнш Европ!, зустр|- 

чаеться в Закарпагп та Карпатах. Кущ або дерево за
ввишки до 15 м. Стовбур1в зазвичай ш ька, вони по- 
крит| с1рою гладенькою корою. Сережки коротка 
широкоовальн!, розташован! на коротких жжках.

Выьха а р а



в  ВОДЯНИЙ ГОР1Х (ЧИЛ1М)
Ни ж зустр1чаеться лише в деяких заплавних во- 

доймах долини Прип’ял та Джпра, а також гирла Ду
наю. Любить неглибок! озера 
та р1чков1 завод| з пов1льною 
теч1ею.

Мае розетки плаваючих
Р0М60П0Д|6НИХ ЛИСТК1В 13 др1б-
ними надводними кв1тками. 

Плоди мають тверду шкаралупу 
з чотирма гострими р1жками, що 
допомагаю ть Ум за кр ти ти ся

Плод водяного гороха в ГРУНТ'- 

ГЕРАНЬ ЛУЧНА
Багатор1чна трав'яниста рослина заввишки 30— 

80 см, 13 коротким кореневищем, яке густо вкрите за- 
лишками прилистк1в то р ш ж х прикореневих листюв.

на заплавних луках, серед злаюв I чагарник1в, на 
ВОГКИХ МЮЦЯХ, б1ля дор1г.

Стебло прямостояче, квггки числены, з1браж у не
величке суцвптя. Цвгге герань майже все л1то. Пл1д — 
загострена коробочка.

10

ГЛЕЧИКИ ЖОВТ1
Багатор1чна водяна рослина з товстим повзучим 

кореневищем, зустр1чаеться у стоячих I пов1Льнотекучих 
водах по всш територи УкраТни.

Листки плаваюч!, овальж. Цв1те в червж— липж. 
Пл1д —  глечикопод|бна коробочка.

Кореневищем I листками глечиюв живляться бобри, 
щури, видри та жим тварини, а насжням —  водо- 

плавж птахи.

Глечик жовтий

е « « ж

Глод

ГЛ1Д
Р13Н1 види глоду ростуть по ВС1Й територи крайни. Де- 

ревопод|бн1 форми можуть досягати висоти 5 м.
Цвгге наприюнц! весни й на початку л1та. Дае рясж 

врожаТ яскраво-червоних плод1в, як1 е важливим кор
мом для багатьох тварин.

в  ГОРИЦВ1Т ВЕСНЯНИЙ (АДОН1С)
Поширений на степових д1лянках Л1состепута Кри

му I в Степу. Одна 13 найкрасив1ших весняних квгток 
нашоТ флори. Трав’янистий багатор1чник.

Цв1те у КВ1ТН1—травж. Шсля ц в тн н я  його пагони 
з т р ’ястим листям продовжують рости, утворюючи 
ажурж кущики заввишки близько 50 см, що складають 
значну частину степового травостою. Бюлопя адожса 
дуже складна. Розвиток насжня тривае протягом десяти 
I б1льше роюв.

Горицвот весняний



Окраса стетв, гори и вт  весняний, мае другу назву — 
адот с — на несть м1<ф1чного давньогрецького красеня- 
юнака, нареченого богиш краси Афрод'ти.
Велики яскраво-жовт1 квт ки адошса, розт аш оваш  на 
к'шщ кожного нагона, вюкривают ься тыъки в ясну, 
сонячну погоду  / завж ди обернет до сонця.

ГОРОБИНА
Широко розповсюджена в люах Полюся, Карпат, 

Люостепу та Прського Криму. У горах зустр1чаеться до 
верхньоТ меж! люу —  до висоти 1400 м. По р1чкових до
линах проникае I в Степ. Може досягати висоти 20 м. 
У люах росте як дерево другого ярусу або у вигляд! ча- 
гарникового тдлюку. Цвте в травж.

Щиткопод|бж суцв1ття горобини приваблюють вели- 
чезну юлькють комах-запилювач1в. Кв1ти мають силь- 
ний, досить своер1дний запах.

Плодоносить рясно. Ягоди достигають у кжщ Л1та. 
Вони е важливою складовою рацюну л1сових птах1в I зв1-
Р1В у  ОС1ННЬО-ЗИМОВИЙ ПерЮД. ДрОЗДИ-ЧИКОТН! Ц1ЛИМИ
зграями нал1тають на дерево, поТдаючи багате жирами 
насшня. Восени горобина е одним 13 головних корм1в 
нав1ть для такоУ велико!'тварини, якбурий ведм1дь. Цей 
зв1р великою м1рою сприяе активному розселенню рос
лини.

О ш ат н1 д еревц я  горобини з  китицями яскраво-  
червоних яг1д е  чудовою окрасою мкт  / ал , а  прихопле- 
ш морозом, и плоди стають приемними на смак.

Горобиназвичайна

Граб схьдний, або  грабина, м ае щкаву особливкт ь  —  
к ’шщ  його пагош в засихають [утворюють довгь шипи. 
Таким чином ця рослина захищ ае свое листя в1д пое
дания копитними тваринами.

Горошок мишачий

ГОРОШОК МИШАЧИЙ
Багатор1чна лучна рослина заввишки 50— 100 см. 

Стебло слабке, розгалужене, збер1гае вертикальне 
ложення завдяки вусикам, що чтляються за суадж рос
лини.

Цвте в травн!—липж. Пл1д — довгасто-ромб1Чний 616. 
Рослина кормова та медоносна.

Назва «горошок» пов'язана з под1бнютю плод1в ще'Г 
рослини до плод1в гороху.

ГРАБ еВРОПЕЙСЬКИЙ
Росте в Полюа та в Люостепу ПравобережноУУкра- 

Уни. Дал1 на сх1д вш зникае через надм1рну сухють кл1- 
мату й недостатню юлькють вологи в Грунт!.

Висота р|Дко перевищуе 2 0  м. ТЫьовитривалий, це 
дерево другого ярусу букових 1 дубових л!с1в. Там, 
де дуби постраждали через надм1рне вирубу- 

вання, граб стае домжую - 
чим деревом у Л1сах.

У Криму —  на 
Швденному берез! 
та в горах —  б1льш 
звичний граб 
сх1дний, або 
грабина. Це посухо- 
ст1Йке дерево може рости 
нав1ть на кам’янистих

осипах- Граб европейський



ГРУША
Груша звичайна розповсюджена 
в люах уаеТ кра'ши, найчасттше 

росте як дерево другого ярусу. 
В Криму можна зустргги шший 
вид —  грушу маслинколисту. 

Звичайна груша може до- 
сягати висоти 30 м, а маслинко

листа др|бн1ша —  не вище 15 м. 
Цв1те у КВ1ТН1—травж . Плоди достигають у ли пж — 
серпж.

Ними ласуе 6езл1ч люових мешканщв—  гризуни, 
копитж й навггь хижаки.

ГРУШАНКА КРУГЛОЛИСТА
Велике зледеншня розповсюдило грушанки по всш 

Середжй бврош, проте до нашого часу вони залишили- 
ся Т1льки в невеличких оазисах —  в Криму, Полюа, Люо- 
степу. Це найб1льш типова багатор1чна трав’яниста рос- 

хвойного Л1су. Висота —  10—40 см. На р1вж Грунту 
грушанка формуе розетку прикореневих листюв, 13 се- 
редини якоТ в1дходить квггконосне стебло з верх1вковою 
китицею, що складаеться з 8— 15 чудових витончених 
кв1ток. Пл1д —  грушопод|бна коробочка з численним 
др1бним насшням. 3 цим, можливо, пов’язана назва 
росли ни.

Грушанка належитъ до рослин-м1коризоутиорювачт, 
що можуть 1снувати лише в симбюзь з  певними видами 
Грунтових грибов. Цей симбюз настольки ефективний, 
що деяк1 види грушанок (наприклад, грушанка безлис
та, що рост е в Ш вшчнш Америщ) н авт ь  втрачають

Грушанка круглолиста

е « « ж

хлорофпл. Саме цим пояснюеться «в[рн1сть» грушанок 
хвойним льсам: лиш е у грунте коршних хвойних л ш в  
присутн1 гриби, необх1дш для р оз витку ще1 рослини. 
Зрозумоло, що й вирощувати грушанки в  штучнихумо- 
вах  дуже складно. Проте цей симбюз виявляеться не 
досить етшким. Часто спостерогались випадки, коли 
мшоризний гриб «виходить з-т д контролю» г нищить 
кореневу систему грушанки, т еля чого рослина гине.

^ДЗВОНИКИ  КАРПАТСЬК!
Справжнш е н де м 1К Карпат, тобто вид, який б1льше 

ж д е  не зустрпи.
Росте на обмеженш площ| хребта Чорногори та при- 

леглих прських масив1в, у тому числ! й на Говерли В1ддае 
перевагу вапняковим скелям л 1сового поясу пр.

Багатор1чна трав’яниста рослина. Висота 15— 50 см. 
Цв1те в червж—липж.

ДИВИНА ВЕДМЕЖА (ВЕДМЕЖЕ ВУХО)
Двор1чна посухост1йка рослина заввишки 30— 

120 см, звичний мешканець лупв. Уся надземна части- 
на вкрита с1рувато-б1лою повстю. Росте на сухих луках 
Степу I Люостепу УкраТни. Цвпе дивина в червж— липж, 
1нод| й тзж ш е . Пл1д —  коробочка.

в  ДР1АДА ВОСЬМИПЕЛЮСТКОВА
В УкраТж росте лише на найб1льш високог1рних д|- 

лянках Карпат.
Багатор1чний сланкий чагарник 13 в1чнозеленим 

листям. Утворюе Щ1льж зароет!, як1 вкривають скел! та 
кам'янист! осипи сущльним зеленим килимом.

/р'ш да восьмипелюсткова



Дуб черешковый

Рел1кт дольодовикового перюду.
Квггки 6 |Л1, запилюються комахами. Пюля цвтння 

утворюються гарж сух1 плодики з т р ’ястими придатка
ми, як1 надають рослиж незвичайного вигляду.

ДУБ ЧЕРЕШКОВИЙ
Д|брови найб1льш характерж для Люостепу. На Пра- 

вобережж! дуб росте разом 13 грабом, а на Л 1вобережж1 
утворюе липово-кленов! д|брови.

Дерево першого ярусу, досягае 30 м заввишки, 
а в окремих випадках —  до 50 м I б1льше.

Впрозапилювана рослина. Плоди дуба —  жолуд! — 
е важливим кормом для багатьох люових тварин.

Вне дуба може досягати 500 рокт. В1дом1 екземпляри, 
в1к яких перевищуе нав1ть 1 ООО рок1в! На Верхнш Хор- 
тищ рост е дуб, дИаметр крона якого досягае 30 мет- 
р 1в.

ЕРИТРОН1И СОБАЧИИ ЗУБ
Зустр1чаеться в перед- 

прних люах Зах1дноУ Украши. 
Багатор1чна цибулинна рос
лина. Досягае 20 см заввиш
ки. Дуже красива —  справжня 

окраса люових галявин! Цвте 
в березж— КВ1ТН1. Кв1тки оди- 

ночж, рожевувато-фюлетовк 
Розмножуеться насшням I цибу- 

линами.

Еритронм собачий зуб

Ефедра

ЕФЕДРА
Своер1дна рослина Степу та Криму. Росте на сухих 

схилах пр, яр1в I вибалк1в.
Низькорослий розгалужений кущ, належить до ряду 

ГолонасЫж.
Пагони зележ, а справжж листки —  малопом1тж лу- 

сочки. Розвиваеться й росте дуже пов1льно. Наприкжщ 
Л1та в ефедри з’являються несправжж ягоди оранжево
го кольору, якими охоче ласують птахи.

ж о втець  Тдкий
Багатор1чна лучна трав’яниста рослина завдовжки 

25— 75 см 13 коротким кореневищем, в1д якого в1дхо- 
дять густ1 пучки корежв. Стебло поодиноке, прямостоя
че. Кв1тки 15—20 мм д1аметром, на довгих гладеньких 
кв1ткожжках, вкритих м’якими волосками. Пл1д —  бага- 
тогоршок.

Жовтець 1дкий



Журавлина

Ж УРАВЛИНА
Поширена на болотах Полюся, Карпат I Люостепу. 

перевагу прохолодним та вологим мюцевостям. 
У сх1дних репонах дуже р|дкюна.

Росте на сфагнових болотах. Дуже давня рослина, 
рел1кт льодовикового перюду.

В1чнозелений сланкий кущик. Пагони завдовжки 
80— 100 см. Цв1те в травж— 1червж. Яскраво-червож 
я годи достигають восени.

КАЛ ИНА ЗВ И Ч А Й Н А
Дуже поширена по вс1й Укра’Гж. Росте як шдлюок 

у м1шаних та листяних люах, степових борах I заростях 
чагарника по берегах р1чок. Илюблять у народ| й охоче 
вирощують заради квггок та япд.

Мае вигляд куща або невисокого деревця. Вкрива- 
еться цв1Том у травж— 'червж. Плоди-кютянки достига
ють у вересж.

К алиназвичайна

Кизил

КИ ЗИЛ  (ДЕРЕН)
Росте в люах Люостепу, Закарпатськш облает! та Пр- 

ському Криму, де зустр1чаеться к1лька вид1в.
Чагарник заввишки 4— 5 м, а у вигляд| деревця 

може досягати 9 м.
Цв1те в березж— квггж, до появи листя. Плоди —  чер- 

вож або жовт1 кютянки, достигають у вересж. Плодо- 
нос1ння буваедуже рясним.

КИТЯТКИ КРЕИДЯН1
Багатор1чний натвкущ ик 

заввишки 30— 50 см. Мешка- 
нець степових лупв, що покри- 
вають крейдяж оголення. 31 зви- 
вистого кореня утворюеться пучок 
прямостоячих нерозгалужених сте
бел, при основ! здерев’яжлих. Вшо- 
чок бузкувато-рожевий, 10—12  мм 
завдовжки. Цвгге в1д червня до лип- 
ня. Пл1д — зворотнояйцепод|бна коро
бочка, оточена вузьким крилом.

Вигляд квотки китяток дуже нага- 
дуе обриси крилатоX комахи, напри- 
клад невеликого метелика. Збыьшеш  
чаш олист ки, покрито опуклими 
прожилками, нагадую т ь листки, 
тод1 як трубочка вт очка дуже схожа 
на черевце. Подобна схожкть, оче
видно, служить для приваблювання 
ком ах-запилювачов, як1 содають на 
квт ку китяток не в пошуках нектару, 
а споЫваючись зустроти представника 
протилежно! стати



Тшьовитривале дерево другого ярусу, що досягае 
висоти 30 м.

Цв1те в перюд розпускання листя. Може запилюва- 
тися як в1тром, так I комахами, як1 охоче в1дв1дують його 
кв1ти, 31бран1 в св1тло-зелен1 повисл! суцв1ття.

Насшня з кридатками розноситься вором, сприяю- 
чи поширенню клена.

Кшський каштан

КШСЬКИИ КАШТАН
Батьк1вщина —  прсью люи Балканського твостро- 

ва. Як невибагливе та красиве дерево був штучно роз- 
селений людиною в ус!х краТнах пом1рного поясу.

Висота —  до 30 м, Д1аметр стовбура —  до 1,5 м.
Цв1те наприюнщ весни. Кремово-бш суцв1ття ка

штана стали символом Киева.
Колюч! плоди достигають у вересш. Назву «каштан» 

отримав за схожють плод1в 31 справжшм каштаном. 
Та кшський каштан йому зовам не родич.

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ
Це дерево ще називають клен звичайний. Пошире- 

ний у м1шаних та листяних люах УкраТни. Часто зустр1ча- 
еться в д|бровах. Здавна використовуеться як культурна 
рослина. Добре очищуе пов1тря у М1стах I селах завдяки 
широкому листю.

Клен гостролистий

КЛЕН ЯСЕНОЛИСТИЙ
Цей клен мае народну назву «американський», 

оск1льки його батьк1вщина —  ГПвшчна Америка (заве- 
зений до бвропи ще у 17 ст.).

В1др1зняеться складними непарноперистими або 
тршчастими листками. Це —  дводомна рослина. Тичин- 
ков1 кв1тки в повислих щитках, маточков! —  у повислих 

китицях. Дерево дуже недовгов1чне, з низькоякюною 
деревиною, проте швидко росте I широко використову
еться для озеленения мют.

в  КОВИЛА
Колись була дуже поширена в степах, на сухих луках 

I на галявинах соснових лю в Л1состепу та Степу Ук
раТни.

Вс1 види —  багатор1чн1 трави. Утворюють дерновину 
заввишки 20— 60 см.

Як I вс1 злаки, ковила — впрозапилювана рослина. 
Мае др1бж й непоказн! кв1тки. Нас1ння розселяеться 
здопомогою п1р’ястоТост1, довжина якоТ може дося гати 
30 см I б1льше. Саме вона утворюе пишний ковиловий 
султан.

Ость сприяе переносу за в1тром I проростанню на- 
С1ння. Шд Д1ею дощ1в I сонця вона жби вгвинчуеться 
в грунт, даючи змогу нас1нню проростати кр1зь 
дернину.

Ковила



К0НВАЛ1Я ТРАВНЕВА
Широко розповсюджена по вс1й 

УкраТж. Росте в люах р1зного типу.
Багатор1Чна ттьовитривала тра

в’яниста рослина. Цвгге у травж. Б1Л1 
кв1тки з чудовим ароматом роблять 

цю рослину неповторною! Пл1д —  яго
да червоного кольору.
Розмножуеться конвал1я зр|дка нас1н- 

ням, а часпше —  вегетативно, з допомогою 
довгих кореневищ, яю за сприятливих умов 

можуть досягати 10—12  см.
Рослина отруйна, особливо и я годи! 

Конпал1я т равнева

КОНЮШИНА ПОВЗУЧА
Цей вид росте у б1льш посушливих умовах, жж  по- 

переджй, хоча й здатен утворювати з ним м1шаж зарос- 
Т1. Його завжди легко в1др1знити за б1лим кольором кв1- 
ток (в 1нших конюшин кв1тки завжди рожев! чи л1лов1, 
зр1дка жовт1).

Конюшина повзуча —  багатор1чна рослина заввиш
ки 10— 35 см 13 повзучими пагонами, яю по вузлах уко- 
ршюються (зв1дси —  видова назва рослини). Цв1те 
в травж— вересж. Рослина кормова, медоносна, л1кар- 
ська, фарбувальна та декоративна.

Комиш

комиш
Ряд вид|в комишу росте на вс1х водоймах кра'Тни. 

Найб1льший вид —  комиш озерний заввишки до 2,5 м. 
Дальний родич осоки.

В|д очерету та рогози комиш В1др1зняеться трубко- 
под|бними пагонами та майже повною в1дсутнютю лист- 
К1в. Тож, незважаючи на в1дому теню , шумить не ко
миш, а очерет.

>

е»Аи<ж

Конюшина повзуча

Кв1тка бобовых рослин мае дуже своер'ьдну будову, за  
якою завж ди можна визначит и приналежшсть р ос
лини до ц ш  родини. Чаш ечка квьтки складает ъся  
з  п'ятизрослихпелюсток. Вт очокрозд 1льнопелюстко- 
вий, причому кожна з  пелюсток мае свою форму I роз-  
м!р. Верхня пелюстка называешься «вт рилом », вона 
широка, округла, в'шгнута вгору. Дв1 61чн1 пелюстки, 
щ о звут ься «веслами», прикривають квт ку з  бок1в. 
Нарешть, ще дв1 пелюстки зрост ают ься й утворю- 
ють «човник», що м ае форму двох долоньок, з1браних 
у  «жменьку». Саме у  цъому «човнику» мктятьея ти- 
чинки й маточка, причому тичинки теж вкрай незвич- 
т. 1х десять, I девят ь 13 них зростаються в едину плас
тину, що чохликом охоплюе маточку. Остання, десята 
тичинка залиш ает ься выьною  / лежить на маточщ  
зверху. Квт ки, щ о мають такий комплекс ознак, на- 
зивают ься «метеликовими».

КОПИТНЯК еВРОПЕИСЬКИИ
Звичайна рослина листяних лю в  УкраТни. Росте 

в затшених д1лянках люу.
Це одна з небагатьох в1чно- 

зелених трав’янистих рослин 
наших лю в . Вл1тку рослина 
перебувае в стаж спокою.
Лише ближче до осеж по- 
чинають рости нов1 листки.
Вони перезимовують т д  сж - 
гом I навесж радують своею зеленню.

Цвгге рано навесж. Квггки маленью 
та непоказж, мають дуже своер|дний пер- 
цевий аромат. Насшня дозр!вас по по 
чатку Л1та.

Копитняк европейський



Королиця звичайна

КОРОЛИЦЯ ЗВИЧАЙНА
Багатор1чна трав'яниста рослина, гола або кучеря

воволосиста, заввишки 15— 100 см, 13 вузлуватим ко- 
реневищем. Росте на луках, узлюсях, люових галявинах, 
серед чагарниюв, часто як бур'ян на полях. Цвге коро
лиця в травж—серпы. Плоди — др|бж ам ’янки. Рослина 
декоративна, фарбувальна.

«Ромашка!» — каже переачн а людина, дивлячись на 
бьлу квт ку з  жовтою серединкою. I  майже завж ди по- 
миляеться, оскыьки «ромашковий» вигляд мае Iромен, 
I мару на, г триреберник. Найбиьш улюбленою 1знаною 
«ромашкою» е королиця, що в1др1зняеться в1д шших 
рослин подобного вигляду щльними ланцетними лист
ками / досить великими «кв1тками»-кошиками. 
Центральну частину, « серединку»  кошика, складають 
квт ки, що здатнь ут ворюват и насшня, а  периферич- 
ну, якщо вона е,— «декоративны стерильно квтки, що 
1м т уют ь собою пелюстки.

Кропива дводомна

КРОПИВА ДВОДОМНА
В Укра'Гж поширена практично всюди, кр1м лук1в 13 

щмьним дерновим покривом та стешв, росте б1ля люд- 
ського житла.

Багатор1чна трав’яниста рослина заввишки до 1 м, 
утворюе гусл заростк

Жалю волоски захищають кропиву в1д великих тва- 
рин. Та и пишним листям безкарно ласують слимаки, 
гусшь I жуки.

Листя т а стебла кропиви вкрит1 жалкими волосками, 
що мають вигляд мШатюрних трубочок з  Хдкоюреди
ною. Кшчики цих трубочок складаютьсяз кремшю й лег
ко обламуються. 1хш гострь кра! проколюють шк1ру, 
11дка р1дина потрапляе в крихтну ранку, завдаю чи  
отку.

КУПИНА Л1КАРСЬКА
К|лька вид1в купини рос

туть у широколистих, р|дше 
у мшаних люах Полюся, Кар
пат, Люостепу та Прського 
Криму. Найбмьш поширена 
купина пахуча, або л 1карська.

Багатор1чна трав'яниста кореневищна 
рослина заввишки 30— 100 см. 6  близькою 
родичкою конвалм. Належить до числа най- 
б|льш витонченихта гарних люових рослин. Цвге 
на початку л1та. Пл1д —  ягода.

Купина лькарська
ЛАТАТТЯ Б1АЕ
Розповсюджене в р1чкових затоках та озерах 

Гни, за винятком Криму. Мюцями зустр1чаеться й у ве
ликих проточних ставках. Потребуе споюйно'Г чисто!' 
води, багатоТ киснем.

17
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Д|аметр кв1тки досягае 15 см. Це найб1льша квпка 
нашо'Т флори!

Кореневища можуть рости на дж  водойми на гли- 
биж до 5 м.

Восени листя й квггкожжки в1дмирають. НасЫня по- 
ширюють птахи та, можливо, деяю види риб.

Л ат ат т я пот ерпае в/д «любител’т» кытт, як1 не
щадно обривають його чудов1 квт ки. На жаль, вони 
одразу ж вянуть, т ож ними не вдаеш ься н а вт ь  по- 
милуватись.

18

ЛЕВКОИ ЗАПАШНИИ
Левкой —  улюблена декоративна рослина 

твденних мют, не вимоглива до складу грунту 
й поливу, I, до того ж, мае дивовижний, злег- 
ка запаморочливий запах. Багато вид1в ще'Т 
родини уведен! в культуру, однак на 
кам'янистих Грунтах, на мергелях I крей- 

дах Криму та твдня УкраТни можна 
зустргги дикоростуч! види ще'Т роди
ни, у тому числ! левкой запашний. 

Це багатор1чна тр ав ’яниста 
рослина заввишки 20— 50 см 13 пря

мим слабкорозгалуженим стеблом. Цв1- 
те в|д травня до червня. Пл1д —  стручок, 

покритий численними перетяж- 
Левкой запашний  Ка м и

ЛИПА СЕРЦЕЛИСТА
Дерево заввишки до 25 м, 13 густою сферичною 

що на в|дкрилй мюциж прагне досягнути зем- 
Л1 й огорнути стовбур з ус1х бок1в. Росте по ВС1Й територи 
УкраТни. Листки 5— 10 см завдовжки, зверху яскраво- 
зележ, знизу сиз1, округло-серцепод1бн1 (зв1дси видова 
назва рослини). Листорозм1щення чергове. Кв1тки

Липа серцелиста

е»Аи<ж

Л щ и н а

в липи двостатев!, правильн!, у  пазушних 3— 15-кв1ткових 
щиткопод|бних зонтиках, що сидять на довгих квггкожж- 
ках, до яких майже наполовину приростае великий 
бл1до-зелений перетинчастий приквггок. Пл1д —  кулястий 
опушений гор1шок 13 крихким оплоднем. Цв1те в червж—
ЛИПН1.

Л1ЩИНА
Звичайний чагарник м1шаних I широколистих л1ав 

ус1х репожв краТни.
Висота 4 — 6  м. Иньовитривала рослина, проте лю

бить РОДЮЧ1 ГруНТИ.
Цвте рано навесн!, коли в л1сах |ще лежить сжг. За- 

пилюеться в1тром.
Знайом! багатьом сережки л1щини —  це чолов1ч1 

КВ1ТКИ. Ж1НОЧ1 КВ1ТКИ являють собою бруньки з маточкою 
у вигляд! маленькоТ червоно'Т китички.

IV насЫня —  Л1СОВ1 гор1хи —  дуже смачне, тож його 
охоче по'Тдають птахи та зв1р|. У заростях Л1щини влашто- 
вують гн1зда багато птах1в.

ЛОТОС ГОР1ХОНОСНИЙ
Багатор1чна трав’яниста водяна рослина 31 стеблом, 

що трансформувалося в мщне кореневище, занурене 
в донний мул. Листки лотоса довгочерешков!, 50— 70 см 
у Д1аметр|, 'Тхж пластинки, на В1дм1ну в1д листк1в латаття 
чи глечик1в, досить високо тджм аю ться над водою. 
Кв1тки дуже велим, до 30 см у д1аметр|, мають прием- 
ний аромат.

Н асшня лот оса здат не збери ат и  схожьстъ протя- 
гом... 200 рок 'т. Це — абсолютний рекорд рослинного 
свт у. 3  найдавт ш их ч а а в  лот ос використовуеться 
як лЫарська рослина. У  сучаснш медицине його заст о- 
совують як кардютон1чний, загальнозм щ ню ю чий



К вт к а т а пмд лот оса

Льон Маки

т а Ыетичний за аб . У  сучасному Кит а!лот ос входить 
до складу би ы и  тж 200 нрепаратьв, причому окремо 
використовуються його кореневища, листя, пелюстки, 
плоди I н авт ь  тичинки! Кореневища лот оса Хст1вш, 
IX  вживають у  сирому, вареному, смаженому й мари- 
нованому выгляди Насшня лот оса популярне в крашах 
А зи як  горш ки.

льон у к раУнськи й
Багатсрчний кущик 13 кулястою кроною, утвореною 

штенсивно розгалуженим стеблом. Представники цього 
роду е справжньою окрасою стешв, остльки  мають 
дуже приемы, проел й у той же час елегантш кв1тки р1з- 
номажтного забарвлення —  блакитного, синього, роже- 
вого, або, дуже часто,—  жовтого. Висота рослини 20— 
40 см.

Цв1те в червы—липы; кожна кв1тка оцвггае протягом 
доби, проте на змЫу Тй утворюються нов!, так що у пе- 
рюд цвгпння льон нагадуе золотавий букет — так багато

у нього кв1ток. Пл1д льону —  куляста коробочка з в1дтяг- 
нутою верх1вкою, при дозр1ваны розтрюкуеться на п’ять 
часток.

МАКИ
На П1ВДН1 Укра'Тни та в Криму зустр1чаеться млька 

вид1в мак|в. Багатор1Чна трав'яниста рослина. Трапля- 
ЮТЬСЯ Й ОДНОР1ЧН1 види.

Маки невибаглив! до кл1матичних умов. Висота до
сягае 30—60 см.

Кв1ти яскраво-червоы, зр|дка —  бш. Цвггуть на по
чатку Л1та, утворюючи в степах або на узб1ччях дор1г чи 
кам'янистих Осипах мальовнич! килими.

1з  маку добувають небезпечш наркотики (отум, геро- 
ш), / водночас — незам шш лжи, щ о вгамовують б1ль 
(морфш) I л1кують серце (папаверин).
М акове насшня залиш ает ься улюбленим шгреЫентом 
р1зноман1тних страв.
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Миколайчики плоска

чити тендггний кущик 13 чудовими рожевими кв1тками 
I маленькими зеленкуватими плодами. Це —  мигдаль 
низький (бобовник), близький родич садового мигдалю, 
що в посушливих умовах степу зменшився до невелико
го кущи ка.

МИКОЛАЙЧИКИ ПЛОСК1
Багатор1чна посухостшка рослина заввишки 30— 

80 см. Пагони декоративш, синього кольору. Листки 
5— 15 см завдовжки, колючк Цвпуть у ч е р в т—ж о в тт.

Миколайчики — лтарська, декоративна, медоносна 
рослина. Широко використовуеться для виготовлення 
сухих букет!в та 1нших продукт!в народного промислу.

в  МОДРИНА ПОЛЬСЬКА
Хвойне дерево заввишки до 35 м.
Зустр1чаеться ш ьки в УкраТнських Карпатах, енде- 

м1к. Росте в прських люах, проте сама рослина св1тло- 
любна. На В1дм1ну в1д 1нших хвойних пор1д, модрина —

Модрина польська

МИГДАЛЬ
Мигдаль степовий (бобчук) поширений у Л1состепу 

сх1дних рег10н1в УкраТни та в Степу.
Росте в сух1й м1сцевост1. Часлше зустр1чаеться на 

схилах вибалюв, р1дше —  на узл1ссях байрак!в (остр1вц1в 
л1су в степу).

Кущ 13 гарними кв1тками, заввишки найчаст1ше 
до 1— 1,5 м.

Рясно цвгге рано навеет, до розпускання листя.
На щлинних дтянках степу, 

серед розма'Гття квггучих 
трав дешде можна поба-

Мигдалъ степовий

М алиназвичайна

МАЛИНАЗВИЧАЙНА
Розповсюджена в Л1сах Полюся та Карпат. Мюцями 

в Л1состепу утворюе сущ льт зароет! —  малинники.
Цвте втравн!— червн!, а плодоносить у липж-серпж. 

Розмножуеться з допомогою наання та кореневих па-
ГОН1В.



л1тньозелене дерево. Восени ГГ хвоя жовт1е та опадав, 
а навесы з'явдяеться нова.

Шишки, так само яку ялиц|, прикртлюються просто 
до плок, вертикально вгору.

Мае дуже цшну деревину, тому була майже винище- 
на надм1рним вирубуванням.

НАРЦИС ВУЗЬКОЛИСТИИ
ГПвденноевропейський Г1 р- 

ський вид. Росте на субальпш- 
ських луках Карпат на висо- 

Т1 до 1900 м I в Закарпагп, 
в пояс1 дубових ЛЮ1В. Росте 

великими трупами, але на 
дуже обмежежй площК Цибу

линна багатор1чна рослина.
Мае висоту до 40 см. Цв1те 

в травж— 1червы. Кв1тки велим, за- 
пашж.

Нарцис вузьколистий

ОЖИНА
Росте в люах та по берегах р1чок ПолЮся, Карпат, 

Люостепу та Прського Криму. По р1чкових долинах про- 
никае I в Степ. Любить родюч! Грунти.

Ожина е родичкою малини. В1др1зняеться сизо- 
чорними ягодами. МЮцями на узл1ссях утворюе непро- 
х1дн1 колюч! зароет!.

Плоди мають приемний смак, ними охоче ласують 
ус! люов| мешканщ.

У 20 столок введена в культуру.

Ожина

Орх1де'{

в  ОРХ1ДЕ1
Це не суто троп1чн1 кв1ти, як багато хто гадае. В Укра 

Уж росте чимало Ух вид1в. Це зозулинець, булатка, офр|- 
си, пальчатокор1нники, любки I, зв1сно, найкрасив1Ш1 — 
венериж черевички.

Трав’янист! багатор1чники заввишки В1Д 20 до 80 см. 
Кв1тки запилюються комахами. При достиганж утворю- 
еться величезна юльюсть др1бного нас1ння, яке може 
прорости т1льки за наявност! м1цел1ю певного виду гри- 
б1в, який постачае йому поживж речовини. За ктька ро- 
к1в п1сля проростання з’являеться перший листок, а ще 
через багато роюв рослина починае цвюти. Тому щ чудо- 
61 кв1ти потребують дбайливого ставлення до себе.

ОСИКА
Росте майже по всш УкраТж, кр1м степових 

них репон1в та П1вн1чного Криму. Осика —  близька ро- 
дичка топол1.

Осика



Осока

Досягае 30 м заввишки. Д1аметр стовбура —  до 1 м. 
Листки мають довп сплощеж черешки. Через це дистя 
рослини трточеться В1д найменшого вггерцю.

Кора, плки та молод! пагони осики служать важли- 
кормом для зайшв, бобр!в I копитних тварин.

ОСОКА
Великий р|д багатор!чних трав, складае б1льшють 

трав’янистоТ рослинносп бол1т I вологих лупв. Серед них 
е й в1чнозелен1 види на зразок осоки волохатоТ — харак
терно! рослини д1бров.

Колоски осок схож! на колоски злак1в, проте пл1д 
осоки —  горшок, а у злаюв —  зержвка.

ОЧЕРЕТ ЗВИЧАЙНИЙ
Поширений на вай територи кра'Тни. Росте по бе

регах р1чок, струмюв озер I бол1т —  як на сунн, так 
У ВОД1.

Ця пгантська трава досягае 4 м заввишки. Стебла 
та листя щоосеж в1дмирають, але довп розгалужеж ко- 
реневища —  багатор1чж, перезимовують у мул!.

Очерет звичайний
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Папороть

Суцвггтя утворюють характерну волоть. Як I ва зла
ки, це вггрозапилювана рослина. Розмножуеться пере- 
важно вегетативно з допомогою кореневищ.

ПАПОРОТ1
В УкраТж в1домо понад 50 вид1в папоротепод1бних 

рослин, як1 ростуть у р1зних зонах.
Звичж для нас папорот! являють собою досить ве- 

лик1 трав’янисл багатор1чники. Б1льшють 13 них —  тжьо- 
витривал! ВОЛОГОЛЮбж рослини, ЯК1 ростуть П1Д ЛЮОВИМ 
пологом. У  папоротей не бувае ж квгок, ж наання. Роз- 
селяються вони з допомогою спор.

Багатьма мовами папороть вужачку називають «зм1- 
ший язык», а  росшська т а украшська н азви  папороть 
гронянки — «ключ-трава». Цим папоротям народ при- 
писував рьзш чаклунськь й н авт ь  казковь властивости

ПЕРСТАЧ ГУСЯЧИЙ (ГУСЯЧА ЛАПКА)
Багатор1чна лучна трав’яниста рослина заввишки 

15—40 см, 13 довгими повзучими пагонами. Перстач —

Перстач гусячий



ГИвошя вузьколиста Плауни

ПР0Л1СКИ
Широко розповсюдженм в дубових люах. У ЛЮостепу 

Л|вобережно'ГУкраТни е домжуючими серед ранньокв!- 
тучих рослин.

Починають рости та цвюти навесы, одразу пЮля та- 
нення сшгу, витримують заморозки.

майже двшник жовтецю, проте належить до зовам ш- 
шо'Г родини —  Розов1. I справд|, якщо придивитися, 
то кв1тка перстачу нагадуе М1шатюрну кв1тку шипшини, 
Т1льки жовту. Пл1д — багатогор1шок.

в  П1ВОН1Я ВУЗЬКОЛИСТА (ВОРОНЕЦЬ)
Збереглася в небагатьох ц1линних д1лянках степу та 

на узлюсях розр|джених д|бров Люостепу, Степу Мво- 
бережноТУкра'Гни та Криму.

Дуже красивий трав'янистий багатор1чник заввиш
ки близько 50 см.

Цвгге наприкшщ весни —  на початку л1та. Д1аметр 
кв1тки —  до 5 см. Насжневе розмноження та розвиток 
твоим дуже пов1льн1. Зацв1тае не раыше п'ятого року 
життя.

в  П1ВОН1Я КРИМСЬКА
Зустр1чаеться т1льки в люах Прського Криму, пере

важно на св1тлих розр1джених узлюсях. Багатор1чна 
трав’яниста рослина заввишки до 70 см.

Цв1те в травж— червш. Кв1тки досягають 15—20 см 
у Д1аметр|, запашж.

ГИвошя кримська

в  ПЛАУНИ
Красив! давж рослини, збереглися в небагатьох ра

йонах Полюся, Карпат I Люостепу. Ростуть у заболочених 
люах I на болотах.

Вс1 плауни — багатор1чн1 трав’янистт рослини. Вони 
мають довге сланке й розгалужене стебло. КЫц| пагожв 
здшмаються на висоту до 5— 25 см. Пагони густо вкрит! 
голчастими листками, схожими на хво'Гнки. Розмножу- 
ються плауни спорами.

Плющ

ПЛЮЩ
Зустр1чаеться в букових люах 
ЗамдноТ УкраТни. В Криму ха- 
рактерний для прських лкйв 

I Пвденного берега, окр1м степо-
ВИХ Д1ЛЯНОК.

В1чнозелена багатор1чна 
на. Кв1тки плюща др1бж й непоказж, 

31браж в зонтик. Плодики синьо-чорж. 
Ух охоче скльовують птахи, що сприяе 
розселенню рослини.

Плющ дуже тшьовитривалий. Пагони ще!в1чнозеленон 
льани досягають багат ьох метр'т завдовжки. Плющ 
спираешься на деревне стовбури й на скели Шд нас рос
ту вш  не обвиваеш ься навколо опори, а  прикртлюеть- 
ся повтряними коренями-присосками. Тому його ш д  
називат и не виткою, а  лазяною рослиною.
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Пролкки

Пюля цвгпння у плоднкоробочц! утворюеться нас1н- 
ня з м'ясистими придатками. Ц|»гостинц|» дуже люблять 

як1 сприяють розаюванню насшня пролюмв. 
Вл1тку надземна частина рослини в!дмирае.

РДЕСНИК КУЧЕРЯВИИ
Багатор1чна водяна рослина заввишки 30—40 см 

13 повзучим кореневищем. Листки 7— 11 мм завширш- 
ки, лш тно-ланцетж. Вони е смачним та поживним кор
мом для водоплавноТ птиц|, тож качки, гуси й нирки за- 
любки проводять час у вод| над заростями ще'Г 
рослини.

Н азва  рдесника походить вьд давньоруського слова  
«рдъти», яке означае «м айорш и». Ви61р саме такой 
назви  не випадковий, адж е довг1 звивист1 пагони рдес
ника майорять у  р[чковш вод1, наче таемнич1 тдводш  
прапори.

РОБ1Н1Я (Б1ЛА АКАЦ1Я)
У 19 стол1тт1 завезена в Укра- 

Т'ну з П|вн1чноТ Америки. Широко 
розповсюдилась завдяки своТй 
крас! та невибагливостг У  люо- 
посадках росте як чагарник.

У  вигляд! дерева досягае 
висоти 30 м. Рясно цв1те на по
чатку Л1та. Гарний медонос, 

мед 13 и квггок мае щлющ| влас
ти ВОСТ1.
Рсб1Н1я б1ла не лише не е родич- 

кою справжжх тр о тчн и х акащй, але 
навггь не схожа на них.

К вт уча  р о б ш я

Рогоза

РОГОЗА
Звична рослина на берегах водойм уае'Г краТни. 

Часто зустр1чаеться поряд з очеретом, займаючи б1льш 
замулеж та б ати ст! д1лянки.

Багатор1чна кореневищна вологолюбна рослина. 
Листя восени в1дмирае й заново в1дростае на

весж.
Вггрозапилювана рослина. Утворюе супл1ддя у ви

гляд! дуже характерного темно-коричневого початку. 
При достиганж насЫня пуховими летючками розносить- 
ся вггром.

РОДОДЕНДРОН ПМАЛАЙСЬКИЙ 
(РУТА ПМАЛАЙСЬКА)
Рододендрон —  один 13 небагатьох великих чагарни- 

К1в, прихильних до прсько-альпшського поясу. Його чу- 
дов1, яскраво забарвлеж квггки справляють н а стьки  
сильне враження, що рододендрон був уведений у куль
туру ще в давнину й дотепер е улюбленою декоратив-

Рододендрон г1малайський



ною рослиною. Славнозвюна «червона рута» Укра'Тн- 
ських Карпат —  це теж рододендрон. Його кв1тки 
вважалися приворотним з1ллям I користувалися над- 
звичайною популярнютю в романтично налаштованих 
молодих людей.

Це в1чнозелений чагарник заввишки 100— 180 см, 
квггки 31бран1 в числены суцвггтя. Вони бувають бш, 
рожев! або пурпурно-червож; внутршня поверхня 81- 
ночка др|бнокрапчаста. Цвгге рододендрон в1д березня 
до середини травня.

Батъшвщина цього виду — альтйський пояс Пмалат. 
Ниш рододендрон г1малайський широко культивуеть- 
ся в садах по всьому св1т 1 й представлений безлЫчю 
декоративных форм.

в  РОСИЧКА
Зустр1чаеться на сфагнових болотах Полюся, Карпат 

I Люостепу.
Невеликий трав’янистий багатор1чник, що досягае 

близько 5 см заввишки.
Округл! листки, з1браж в розетку, ваяж  червонува- 

тими волосками, на юнщ кожного розташовуеться про- 
зора крапелька клейкого слизу, схожого на росу.

Варто др|бнш комашиж присюти на такий листок, 
як вона прилипае. Кра'Г листка загинаються, I комаха 
перетравлюеться всередиж «зеленого хижака».

За к1лька дн1в листок знову розгортаеться I знову 
виблискуе крапельками клейкого слизу.

в рускус т д ’язиковий
Росте в тжистих вологих л1сах ГИвденного берега 

Криму. В1чнозелений кущик заввишки 40 см. Те, що 
зазвичай вважають листками, насправд! кладодм —  ви- 
дозмшеж стебла.

Росичка

Сальвшья плаваюча

Цвгге у кв1тж —травж, 
а плодоносить в1д липня 
до грудня.

Рускус т д’язиковий

3  САЛВВ1Н1Я ПЛАВАЮЧА
Зустр1чаеться по всш УкраУн! в стоячих I слабопро- 

точних заплавних водоймах. Р1зноспорова водяна па
пороть, спори розносяться птахами.

Однор1чна рослина завдовжки 10— 20 см. Через 
водний спос1б життя не мае корежв. Те, що вважають 
за кореж,—  це поводы листки. Розмножуеться спорами, 
як! достигають у серпж— вересн!.

СОЛОДУШКА ВЕЛИКОКВ1ТКОВА
Багатор1чна трав'яниста рослина, з кореневищем, 

оснащеним довгими лускатими выростками. Росте со-

Солодушка вел икокв1ткова



лодушка на степових д1лянках, що формуються над 
крейдяними в|дкдаденнями. Цвте в1д травня до липня. 
Боби сплющен!, зморшкуватК Найчаспше и можна зу- 
стр1ти серед заростей ковили й кострищ. Як I бмышсть 
елеменлв крейдяно'Г флори, солодушка —  рвдкгсна рос
лина, що потребуе охорони.

Н азва  цее'е рослини пояснюеться и споредненёстю ез 
солодкою  —  лёкарською рослиною, що м ае солодке ко
реш , корисне при захворю ваннях дихальних шляхев. 
Але найпометнешою т а найпезнаванешою частиною  
цееё рослини е не плоди, а суцвет т я  —  величезне, 
крем ово-бш , як у «белоеакаци», е таке ж  запашне. Се
р ед  крейдяного степу вони прост о враж аю т ь уяву  
мандревника.

26

СОН ШИРОКОЛИСТИИ 
(СОН-ТРАВА)

Сон-трава, що дшсно в давнину 
використовувалася для приготування 
снод1йних в!двар1в, у наш час е в пер

шу чергу дуже гарною I дуже р|дкюною 
кв1ткою, що ГГ зустр1ти стае дедал! важче. 

Рок1в 13 десять тому дешде ще можна було 
побачити темно-фюлетов! кв1тки, виставлет на 

продаж, але зараз, здаеться, збирати вже нема 
чого. Збирання квггок ще'Г рослини заборонене 

у 61льшост1 кра'Гн Свропи.

СОСНА ЗВИЧАЙНА
Одне з найважлив1ших люоутворюючих дерев кра'Г- 

ни. Невибаглива до кл1матичних умов. У посадках сосна 
широко розповсюджена по всш територи Украши.

Сосна звичайна

Сон иеироколистий

е«««ж

Сосна К едрова

Як I вс1 голонасшж, це в1трозапилювана рослина. 
В К1нщ весни в1дбуваеться и «ц в тн н я ». М|кростроб1ли 
(ЧОЛОВ1Ч1 шишки) утворюють величезну юлькють пил
ку, що в1тром розноситься на макростроб1ли (жшоч! 
шишки). Насшня достигав восени, а висипаеться 
в лютому.

в  СОСНА КЕДРОВА СВРОПЕЙСЬКА
Дуже р1дкюне й красиве дерево. Росте ильки в прських 

люах Карпат на висои 900— 1800 м. Висота —  до 25 м. 
Тонка хвоя завдовжки до 10 см, а шишки —  до 8 см.

Великим та поживним насшням ще'Г сосни ласуе 
6|льш1сть люових мешканшв. Росте пов1льно, починае 
плодоносити лише з 60 роюв.

Не витримуе конкуренци з ялиною.
Мае дуже цшну деревину.

в  СОСНА КРЕЙДЯНА
Величие дерево заввишки 30— 40 м 13 розкидистою 

овальною кроною, близький родич сосни звичайно'Г.
Ареал цього дерева дуже обмежений. Росте ильки 

в небагатьох мюцяхдолини Сверського Дшця, на крей- 
дяних схилах та обривах. Очевидно, е тдвидом  сосни 
звичайно'Г.

Це низькоросле дерево 13 кучерявою розкидистою 
кроною едине здатне рости на голш крейдк

Кора жовтогаряча, але менш яскрава. Хвоя корот
ка, завдовжки 2—4 см, хво'Гнки розташоваж парами на 
вкорочених пагонах, функцюнують 3— 5 рок1в.

Стигл! шишки дуже маленью, 2,5— 3 см завдовжки. 
Насшня розташоване т д  шишечною лускою парами, 
оснащене крильцями: шишка розкриваеться прямо на 
дерев!, I насшня, тдхоплене в1тром, летить освоювати
Н0В1 МЮЦЯ.



Сосна Станкевича

в  СОСНА СТАНКЕВИЧА
Збереглася лише на ГИвденному берез! Криму, рос

те на кам'яних схилах.
Рел1ктове хвойне дерево з розкидистою кроною. 

Висота —  до 25 м. Довжина хво'Тнок —  15 см, шишок — 
до 10 см.

в  СУНИЧНИК 
ДР1БНОПЛ1ДНИЙ

Рел1кт третинного перн 
оду. Збер1гся на ГНвден- 
ному берез! Криму. Не- 
високе  в 1чн о зе ле н е  

багатостовбурне дерево. 
Висота —  до 9 м. Цв1те 
у к в I тн I— тр а в ж . Плоди, 
справд! схож! на сунищ, 

достигають у жовтж.

Плодисуничника

СУСАКзонтичний
Багатор1чна водяна рослина з елегантним стеблом 

заввишки 50— 120 см I жжними рожевими кв1тками. 
Росте на берегах водойм, зазвичай таким чином, що 
його нижня частина занурена у воду. Але 1НОД1 його мож- 
на зустргги I у  б1льш посушливих умовах —  на лугу чи 
люовж галявиж, I це е в1рною ознакою того, що навес- 
ж в цьому М1СЦ1 стояла вода. Цв1те в травн1— вересн!. 
Пл1д —  багатолистянка.

До 60 % сухо! маси кореневищ ц1е! рослини складае 
крохмаль, 14 % —  61л о к, тож 13 них можна виробляти 
високояккне борошно, що йде на коржи млинщ тощо.

Сфагнум

в  СФАГНУМ (Б1ЛИЙ МОХ)
Р|д Сфагнум нал1чуе понад 300 вид1в мох1в, що роз- 

повсюджен! майже по вс1й П|вжчнш П1вкул1. Часто 
стр1чаються в УкраТнському Полюс1. Тут вони ростуть у во- 
логих мюцях I, на В1дм1ну в1д 1нших рослин, не осушують 
мюцину, а, навпаки, сприяють и подальшому заболо- 
ченню. Найб1льш розповсюдженими видами роду Сфаг
нум е сфагнум бурий, сфагнум оманливий та сфагнум 
сторчкуватий.

Сфагнуми — м’як1, ж жж , пгроскотчж  рослини, що 
утворюють велик! пухк! дернини, «кочки». Тхне стебло не 
мае Н1 кореня, Н1 нав1ть ризоТд1в I в м1ру старЫня просто 
в1дмирае знизу, продовжуючи рют у верхн1й частин!. 
Спороносн! структури (спорогони) сфагнума розвива- 
ються на верх1вках б1чних пагон1в по деюлька штук.

^ТИСЯПДНИЙ
Одна з найкрасив1ших голонас1нних рослин нашоТ 

флори.

Тис яг1дний



Росте в горах Карпат I Криму. 
ЕИчнозелене дерево заввишки 

не б1льше 30 м. Тшьовитривале, за
звичай займае другий ярус люу. 

Може доживати до в1ку в 4000 
роюв! Росте дуже пов1льно. Прир1ст 
складае не 61льше 10— 20 см на р т . 

Пл1д тису —  несправжня м'ясиста 
ягода (адже голонасшж рослини не ма

ють справжжх япд).
Рел1кт третинного перюду, живе най- 

довше серед ус1х живих оргажзм1в нашоТ 
природи —  до 4000 роюв. У природних умовах 

тис дае перше насшня лише на 70— 120-му рощ життя! 
Вид широко введений у культуру завдяки свош декора
тивности За дуже високояюсну тверду деревину в на
род! його називають негжй-деревом.

ТОПОЛЯ
У  дикому стаж по всш УкраТж росте 

два види топол1 —  чорна та б1ла. Ц| де
рева В1ддають перевагу заплавним л|- 

сам. Ростуть трупами або поодинцг 
Ыла мае широку розлогу 

крону I св1тлу, майже б1лу кору. 
За опушене знизу листя и шод| 
називають ср|блястою.

Чорна тополя, осоюр, мае трам1- 
дальну крону та видовжене гладень- 
ке листя.

Висота 30—45 м, окрем! екземпляри досягають ви
соти 60 м та д1аметру стовбура 1,5 м. Вггрозапилювана 

Цвте навесж, до розпускання листя.
Чолов1Ч1 сережки те ля  цвтння опадають. У жшочих 

достигав насшня з пуховими летючками, яке на початку 
Л1та розноситься вггром I проростае у Бологому грунл.

ТРУТОВИКИ
Це велика група гриб1в, що живуть на пнях I стовбу- 

рах живих I мертвих дерев. 1х можна зустр1ти всюди, де 
Т1льки ростуть дерева.

Основне лло  гриба —  мщелш, який проростае в де
ревин!. Зазвичай гриб заселяе мертву, гниючу дере
вину, вражае хворе або травмоване дерево. В одних 
вид1в трутовиюв утворюються однор1чн1 шапинки, а в ш- 
ших — тверд| багатор1чж плодов! т1ла.

ТРЮ Ф ЕЛЬ
Мало хто знав про тдзем ж  гриби, що мають назву 

трюфелг 1х в!дносять до особливого класу Сумчасп гри
би. Так званий зимовий трюфель росте в д|бровах Л1со-

е»Аи<ж

Трюфель

степу Правобережно)' УкраТни та Криму. Лггжй трюфель 
б1льш поширений.утомучисл! в дубових люах Люостепу 
сх1дних репожв кра'Тни.

Плодове т!ло утворюеться шд землею I зазвичай 
мае розм1р в1д люового гор1ха до велико)' картоплини. 
Зр1дка досягае маси 1 кг.

Мщелш трюфел!в утворюе м1коризу з коршням дуба, 
р1дше граба.

Зимовий трюфель утворюе плодове т1ло в1д листопа
да до березня, а лггжй —  у серпж— вересж. Як I вс! гри
би, трюфель розмножуеться спорами.

в ТЮ ЛЬПАНИ
Б|льшють вид1в —  жител! стетв , але е й таю, що рос

туть у люах I горах. Тюльпан люовий —  типовий мешка- 
нецьд|бров Люостепу. Тюльпан Шренка —  житель сухих 
сте тв  Криму та твденних репожв. Тюльпан Калье (дво- 
квггковий) —  ендем т П|вденно-Сх1дного Криму.

НайкрасивЫ  весняж квгги УкраТни. Так, тюльпан 
Шренка е родоначальником багатьох голландських сор- 
Т1 в. Вш дуже мшливий. Зустр1чаються окрем! рослини

Тюльпаны



з червоними, жовтими та строкатими кв1тками. Запах 
слабкий. Цв1туть тюльпани у квггт—тр а в т. Розмножу- 
ються насшням I вегетативно —  з допомогою цибулинок.

Дике тюльпани не витримують пересадки в  новеумо- 
ви, тож не т реба викопувати ист цибулини т а зрива- 
ти ёх на букети, ад  же все види цих рослин потребують 
охорони.

ХВОЩ
Росте по вс1й територи УкраТни. Невибагли- 

вий до ландшафту, проте потребуе вдосталь воло- 
ги. Мае дуже давне походження.

Багатор1чна рослина, розвивае довп т д -  
з е м т  кореневища. Висота надземних паго- 
нIв —  до 1 м. Листя збереглося у вигляд| ма
леньких лусочок.

Розмножуеться вегетативно та спорами. 
У польового хвоща спороност пагони з’явля- 
ються рано навеет, до появи вегетативних 
паготв, а в люового —  одночасно з ними.

Хвощ польовий

в  ЦИКЛАМЕН КУЗНЕЦОВА
Ендем1к Б1лопрського району Криму. Росте в ясе- 

ново-дубових прських люах.
Висота —  близько 10 см, кв1тки одиночен поникли 

Цвте в лютому— березнк

ЧИСТОТ1Л
Трав’янистий бага- 

тор1чник заввишки 
бтьш е твметра.

Цв1те протягом 
усього Л1та. Яскраво- 
оранжевий с1к чисто- 
Т1ла досить отруйний, 
тому дик1 копитн! тва
рини його не Ч1пають.

Звична рослина по вс1й тери
тори кра'Гни. 6 символом поруше- _  
ного людиною середовища. Росте Чистоты
в занедбаних I недоглянутих мюцях, на звалищахтощо. 
У природних люах його майже не бувае.

ЧОРНИЦЯ
Розповсюджена в люах Полюся та Карпат. Мюцями 

зустр1чаеться I в люостепових зонах Правобережно'ГУк
раТни.

Невеличкий чагарник заввишки 
15—40 см.

Ягоди чорнищ чорного кольору 
служать улюбленими ласощами 
для багатьох птах1в I зв1р1в. Це важ- 
ливе Л1тне харчування для глухар1в, 
борсуюв, олен1в та 1нших тварин.

ШАВЛ1Я Чортчя
Р13Н1 види шавлн (щонайменше чотири) поширен! 

по вс1й краТ'н1, особливо в степах I на луках, а та кож у св1т- 
лих I м1шаних люах.

Багатсрчна трав’яниста рослина заввишки почасти 
до 1 м. Листя багате еф|рними ол1ями, мае приемний 
аромат. Цв1те на початку л1та. Фюлетов! кв1тки, 31бран1
В К0Л0С0П0Д16Н1 СУЦВ1ТТЯ.

ШАФРАН ГЕЙФЕЛЯ (КРОКУС ГЕЙФЕЛЯ)
Мешканець високопрних лук1в Криму та Карпат.
Багатор1чна рослина заввишки 10— 20 см, 

тою бульбоцибулиною. Квггки велию, розм1ром 3— 5 см.
П1д час цвтння зав’язь перебувае т д  землею (!), 

однакдо дозр1вання плода п1дн1маеться над землею на 
подовженому стебл1. Цв1те в1д березня до травня. Пл1д — 
тригранна коробочка з безл1ччю круглих нас1нин.

ШИПШИНА
Дика троянда. Р1зт види можна зустр1ти по веш те- 

риторИ'УкраТни. Росте у форм1 колючого куща заввишки 
В1Д 0,5 до 2,5 м.

Цв1те на початку л1та запашними б1лими або роже- 
вими кв1тками.

Наприк1нц| Л1та достигають плоди черво
ного кольору, дуже поживж та бага- 
Т1 в1там1нами, ними годуються люо- 
В1 мешканщ.

Шипшина



ЯБЛУНЯ Л1СОВА
Звичне плодове дерево наших лгав.
Дерево другого ярусу, висота якого р1дко перевишуе 

10 м. Цвте у квггж—травж.
Розселенню яблуж сприяють тварини, як1 по'Тдають 

и плоди. М’якоть перетравлюеться, а насшня неушко- 
дженим потрапляе в грунт, де й проростае. Плоди дико'Г 
яблуж —  важливий осшнш корм для гризужв I копитних. 
Б|льш1сть хижих ссавщв також охоче живляться ними. 
В тих мюцях, де ще живе бурий ведм1дь, часпше зустр|- 
чаються яблуж з солодкими плодами. Це пов'язане з тим, 
що ведм1дь любить солодил плоди, а в1дтак I б1льше «по- 
С1е» насшня солодких сорт1в.

ЯЛИНА
Поширена в люах Карпат I Швжчного Полюся. Це 

пов’язано з в1дносною сухютю кл1мату краши, що пере- 
шкоджае природному в1дновленню ялини, насшня яко'Г 
проростае у добре зволоженому грунт1.

Досягае висоти 50 м. 
Вггрозапилювана голонасш- 

на рослина. Пилок утворюеться 
в чолов1чих шишках —  мтростро- 

б1лах. Насшня ж вистигае в Ж1- 
ночих—  макростроб1лах, що 
сягають 13 см завдовжки.

Дае б1льший урожай насш
ня, жж  сосна, тому в ялиновому 
Л1С1 —  рамеж —  тварини, яю жив
ляться ним, мають б1льше Уж1.

30

Я линазвичайна

ЯЛИЦЯ еВРОПЕИСЬКА
Поширена лльки в прських л1сах Карпат. Дуже кра- 

сиве струнке та мщне дерево заввишки до 65 м.
Нижня частина сплощено’Т хво'Т бтуватого кольору, 

тому 17 ще називають ялицею б1лою.
Досить швидко росте. На В1дмшу В1Д схожоУ на 

неУ ялини, шишки не висячи а сидять на плках вер
тикально.

в ЯЛОВЕЦЬ високий
Збер1гся лише на Швденному берез! Криму. 
В1чнозелене хвойне дерево заввишки 12 м.
Росте трупами, утворюючи мальовнич! заростк 

Живе довго —  500— 1000 рок1в, та виростае дуже по-
В1ЛЬНО.

Плоди ял1вцю схож1 на ягоди. Проте це типово голо- 
нас1нна рослина, тож його плоди краще називати шиш-

е « « ж

Яловець високий

коягодами, осюльки це справд| м’ясист! шишечки з на- 
С1нням. Шишкоягоди охоче по'Тдають птахи та зв1р|, що 
сприяе поширенню ял1вцю.

ЯСЕН ВИСОКИЙ
Одне з найважлив1ших л1соутворюючих вид1в дерев 

у Л1сах Л1состепу. Широко розповсюджений у Полюа, 
Карпатах I Прському Криму. В Степу зустр1чаеться в р1ч- 
кових долинах.

Св1тлолюбне дерево першого ярусу, що досягае ви
соти 45 м. В1дзначаеться швидким ростом у В1Ц1 20— 
40 роюв.

Цвте навесн!, до розпускання листя. Насшня ясена 
у вигляд| крилаток охоче поУдаеться багатьма птахами 
та др1бними гризунами.

ЯСЕНЕЦЬ КАВКАЗЬКИЙ 
(НЕОПАЛИМА КУПИНА)
Поширений у Люостепу, 

Степу та в Криму. Росте на со- 
нячних галявинах, узлюсях, 
сухих лугах I в степах.

Трав’янистий багатор1ч- 
ник заввишки до 80 см.

Кв1ти ясенцю кав- 
казького п1д час спеки 
вид1ляють велику 
к1льк1сть еф|рних олш, як1 
можуть спалахнути в1д 
вогню. При цьому полум'я 
не шкодить самш рослиж. 
Недарма ясенець кавказький 
в народ| влучно назива
ють неспалима купина. Ясенець кавказький





Актитя кшська

АКТИН1Я КШСЬКА
Водиться в прибережних районах Чорного моря. 

Зустр1чаються особини з червоними, зеленими та сиш- 
ми щупальцями.

Д1аметр вшчика може досягати 4—7 см.
Др|бн1 особини живляться планктоном, велик! — 

креветками та др1бними рибками. На щупальцях е особ
лив! жалю кл1тини. Вони мютять отруту, яка парал1зуе 
здобич. Розмножуеться брунькуванням та яйцями, 
з яких виходять маленью полти.

АРТЕМ1Я
Зустр1чаеться в озер| Сиваш. Довжина ГГ т а  — 1 см.
Живиться м1кроскошчними водоростями. Здатна 

жити й розмножуватися в надзвичайно солонш води
При пересиханн! водойми артем1я гине, але в мул1 

залишаеться величезна юлькють ГГ яець, яю можуть рока- 
збер1гатися в сухому виглядк Як т1льки дощ| знову на- 

повнять водойми, там одразу ж з’являеться безл1ч рачыв.

АФАЛ1НА
Мешканець прибережних райошв Чорного моря. 

Довжина — до 2,3 м, рекорд — 3,1 м. Живиться рибою.

Артем 1я
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Афалти

За здобиччю може трнати на глибину до 174 м I зали- 
шатися п1д водою до 15 хвилин.

Товариська тварина, живе невеликими трупами, 
мае багату «мову» стлкування.

Застосовуе ультразвукову ехолокац1ю.
Навесш самка народжуе одне дитинча завдовжки 

до 1 м. Молоком годуе довго — почасти до твтора року.

Здатнесть до навчання в дельфЫв-афалш вища, н'т 
в шших дельфпшв ни навт ь собак, проте нижча, н'т 
у  людинопод1бних мавп. Саме афалша — головний ак
тор у  делъфшарьях.

Збер1гся на сход| кра'Гни, де живе на ц1линних д|- 
лянках 31 степовою рослиннютю. 1нша назва — сурок 
степовий.

Довжина — близько 50 см. Маса доросло'Г тварини 
досягае 6 кг. Живиться молодими листочками, пагона- 
ми, кв1тками та насшням трав.

Утворюе колони, де кожна а м ’я займае глибоку впо- 
рядковану нору.

Бабак



Бабка

Самка народжуе 4—6 дитинчат, яю доросл1шають 
лише через 3 роки.

На зиму запаав 1‘ж1 не робить, а залягае в сплячку 
на 7 М1СЯЦ1В.

БАБКА
Поширена в ус1х репонах УкраТни. Довжина — в1д 

3  до 8 см. Живиться др1бними комахами, яких ловить 
у пов1тр1. Самка вщкладае яйця у воду. Личинки розви- 
ваються 1—3 роки (залежно в1д виду). Вони полюють 
на др1бних водяних тварин. Бабки чудово лпвють I мо- 
жуть заселяти В1дкрит1 водойми навпъ у посушливш 
мюцевосп.

5  БАЛОБАН
Водиться в Степу, Люо

степу та в горах Криму. Зу- 
стр1чаеться в передпр'ях Кар
пат I в Закарпаттк Великий 
сок1л, мае розмах крил до 130 см 
I масу — до 1300 г. Полюе на др|бн1- Балобан
ших птах1в I ховрашюв.

Дотримуеться постшно'Г пари. Сам гжзд не будуе, 
займаючи чуж1, а Ыод| влаштовуеться просто на голому 
Грунт! скельних карниз1в.

У клади,! бувае до 3—5 яець.
Спочатку самець полюе, годуючи самку з пташеня- 

тами. Згодом б1льша за розм1ром та сильнша самка 
починае полювати сама.

5  БДЖОЛА-ТЕСЛЯ Р
НаселяеЛ1состеп, Степ I Крим.
Довжина — до 28 мм. Живиться нектаром I пилком 

кв1ток. У деревин! сухого дерева влаштовуе ком1рки для 
майбутнього потомства. У кожний В1дс1к бджола кладе 
«хл1бець» 13 кв1ткового нектару та пилку, на який В1дкла-

Бджола-тесляр

даеться яечко. Коли з лялечок вийде нове поколшня 
бдж1л-тесляр1в, кожна особина прогризае соб1 вих1д на
зови!.

Беркут

в  БЕРКУТ
Цей чудовий птах гшздиться 

лише в Карпатах. У твденних реп- 
онах УкраТни лльки зимуе.

Довжина Т1ла — до 1 м, розмах 
крил — 2 м, маса почасти досягае 
5 кг. Це найбтьший I найдужчий 
орел П1вн1чноТ п1вкул1!

Полюе на ховрашюв, бабаюв, 
зайц1в, великих птах1в, не нехтуе 
I стервом. Пара беркут!в своТ вели- 

чезн1 гн1зда 13 г1лля будуе на скелях 
або кронах високих дерев.

У кладш — 2—3 яйця, проте 
лого В1ку досягае найчас^ше т1льки 

одне пташеня беркута.
Узимку беркути широко кочують 

по ВС1Й територи УкраТни.

Ш  Б1ЛКА ЗВИЧАИНА
Люова мешканка, нин1 вона широко роз- 

селилася й у парках УкраТни.
Довжина Т1ла — до 2 8  см, хвют 

може досягати 20 см завдовжки.
Чудово лазить по деревах, здатна 

робити стрибки на юлька метр1в, до- 
помагаючи соб1 при цьому хвостом.

Живиться переважно 
насЫням рослин, грибами, 
ягодами, фруктами, бруньками 
дерев, а також комахами.

Быка звичайна
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БIлуга на полюванш

Влаштовуе запаси Гж1 на зиму.
Самка ДВ1Ч1, а то й трич! на р т  приносить по 4—8 го- 

лих I сл1пих б|лченят.
Займае уособлену територш, на я км будуе гжздо ку- 

форми — гайно. Може зайняти дупло або шпаювню.

Не ловть биок, ховраштв, бабак1в та шших грызу шв 
у  природу щоб тримати !х удома. Це заборонено зако- 
нодавством — серед них можуть бути й р1дк1сш види. 
А  кр1м того, у  гризушв можуть бути шфекцшш захво- 
рювання, як1 передаються людыш.

в  Б1ЛУГА
Живе в Чорному та Азовському морях. Рекордна дов

жина — 5 м, маса —1230 кг! Молодь спочатку живиться 
к1лькою та хамсою, поступово переходячи до б1льш ве- 

В|д весни до осен1 нерестуе в нижжй течи 
Дунаю, Днютра та Днтра, на Д1лянках 31 швидкою теч1ею 
та галечниковим дном. Пл1дн1сть дуже велика —до 7 млн 
1кринок. Мальки першого ж Л1та скочуються в море.

БЛАГОРОДНИЙ 
ОЛЕНЬ

На початок 20 сто- 
Л1ття збер1гся Т1льки в го

рах Карпат I Криму. Нин! 
його широко розселено, зокре- 

ма олен1 з’явилися I в штучних Л1- 
сопосадках Степу.

Довжина лла — до 270 см, ви
сота у холц| може перевищувати 

1,5 м.
Живиться травою, молодими паго

нами та зеленими плками дерев I купив.

Благородный олень

Самки, пов’язан! родинними в1дносинами, утворю- 
ють невелик! стада. Самц| за винятком шлюбного пер|- 
оду — гону — тримаються осторонь.

Самка народжуе одне плямисте оленя, яке перш! 
тижн! лежить, причаТвшисьу чагарнику. Мати приходить, 
Т1льки щоб його нагодувати. До кжця л1та плями в оле- 
няти зникають, I воно стае однотонним.

БОБЕР
Населяе береги р1чок, струмюв, озер I м1сцями во- 

доймищ Полюся, Л1состепу та Степу.
Довжина — до 160 см, маса — до 30 кг. Це найб1ль- 

ший гризун УкраТни.
Живиться корою та плками осики та верби, а також 

р13номан1тними водяними рослинами.
Живе ам'ями. Самка народжуе 3—5 добре розви- 

нених бобренят, яж ще два роки залишаються разом 31 
своТми батьками.

Бобри влаштовують на маловодных струмках загати 
з колод I хмизу, як1 обмазують глиною та мулом, регу- 
люючы такам ныном ревень води.
У  перюд загот1вл1 корму на зиму бобри шоди валять 
досить еелик1 дерева. Пот'ш в1дгризають велык1 г и 
ки  / стягують 1х тд воду, де вони й збериаються до 
весни.
Ураз1 необх1дност1 бобри риють глибом р1внаки гид сво- 
го житла до найблыжчих деревных заростей. Цыми ка
налами вони можуть без перешкод сплавляти соб1 Хжу.

БОГОМОЛЗВИЧАЙНИЙ
Житель трав’янистих, р|дше чагарникових заростей 

Люостепу, Степу та Криму. Хижа тварина. ГИдстер1гае 
в зас1дц| р1зноман1тних комах I павушв, хапаючи 'Тх 
передыми жжками. Довжина самки — до 7,6 см, сам- 
ця — не б1льше 6 см.

Бобер



Самка в1дкладае 100— 
3 0 0  яець, «упакованих» 
у капсулу.

Н аве ет з них виходять 
личинки, як1 одразу ж по- 

чинають полювати на 
комах. Вони дуже схож! 
на дорослих комах 

I в1др1зняються в|д них лише меншими розм1рами та 
В1дсутн1стю крил. Д|тати здатж лише доросл! самц| бого
мола.

При терт| надкриль по т1лу комаха видае звуки, схож! 
на ш итння змм.

Богомолзвичайний

БОЛОТЯНА СОВА
Зустр1чаеться по вс1й територи УкраТни. В1ддае пере- 

вагу В1дкритим заболоченим мюцевостям, лю в уни
ка е.

Довжина т а  — близько 40 см, розмах крил — до 
100 см, а маса зазвичай не перевищуе 400 г. Ловить 
переважно гризужв, у першу чергу пол1вок. Гжздиться 
завжди на земли Кладку з 5—10 яець в1дкладае на до- 
сить убогу тдстилку. У с тх  вирощування потомства за- 
лежить в1д к1лькост1 гризужв. Якщо здобич! багато, то 
батьювська пара вигодуе вс1х пташенят. Якщож'Гж! буде 
обмаль, то старш! пташенята з’Тдять молодших. Це зда- 
еться жорстоким, але при нестач! Тж! великий ризик, що 
взагал! вс1 пташенята загинуть або виростуть нежитте- 
здатними та хворобливими.

БОРИВ1ТЕР
Ареал охоплюе всю Укра'Тну, нав1ть велик! та мал1 

мюта.
Довжина лла — до 35 см, маса — до 240 г. Живиться 

великими комахами, ящ1рками, др|бними гризунами 
та пташками.

Здобич ловить на земли

Болотяна сова

Боривтер

Гжзд не будуе, займаючи чуж1, особливо сорочи 1но- 
д| в1дкладае яйця прямо на карниз! будинку. У кладш 
бувае до 4—6 яець.

Зимуе в кра'Тнах Середземномор’я, на Близькому 
Сход! та в П1ВН1ЧН1Й Африц|.

С о ки  боривтер в1дзначаеться характерною манерою 
зависати в повтр[, трточучи крилами й видивляю- 
чись на земле здобич, зведки й отримав свою украёнську 
назву.

в  БОРСУК
Населяе всю Укра'Тну. Потребуе мюць, зручних для 

риття ж р.
Довжина Т1ла з хвостом досягае 110 см, маса — до 

24 кг. Годуеться др|бними тваринами, ягодами, фрукта
ми, коршцями р1зних рослин.

Рие велик! розгалужеж нори.
Самка народжуе 2—4  дитинчат, як1 живуть т д  о т - 

кою дорослих понад р1к. У сувор| морозж зими залягае 
в сплячку.

Борсуки
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Бурий ведмёдь

Борсуки завжди дотримуються своёх найулюблешших 
% месць. Досл'юження показали, що деяке борсуче местеч

ка виникли ще кёлька тисячолетъ тому.

в  БУРИЙ ВЕДМ1ДБ
Збер1гся лльки в прських люах Карпат. Зр1дка зустрь 

чаеться влюахдеяких репожв Пол1сся.
В Укра'Гж маса зв1р1в не перевищуе 300 кг.
Все'Тдна тварина. Живиться переважно рослинною 

Тжею — зеленню, фруктами, гор1хами, доповнюючи ГГ 
найр1зномажтжшою тваринною. Дуже любить мед ди
ких 6ДЖ1Л.

Кожен зв1р займае шдив1дуальну територш.
На зиму робить барл1г I засинае, проте спить досить 

сторожко, може прокинутись I блукати в пошукахТжк 
Серед зими в барлоз! самка народжуе 2—3 слтих 

ведмежат завдовжки близько 20 см I масою до 500 г, 
яких годуе молоком до осеж. Самостшними вони ста- 
ють за т  втора року.

Грайливе ведмежата енодё ведходятъ далеко вед матерI 
в пошуках ёжи Якщо ведмедиця побачить беля них лю- 
дину, вона здатна атакувати. Але частееие вона з де
тьми текае вед людей.
В  Укра'ене скорочуеться келькесть великих тварин, 
оскельки кожн 'ей ез них для життя потребна досить 
велика кормова територея, на якей зв 'ер не терпить 
присутносте конкурентев. Площе ж незайманих деля
нок лесев е стешв рек у  рек зменшуються.
Умесе}ях проживания бурого ведмедя чи диких кабанев 
не можна залишати неяких харчових ведходев. Звикле 
до дармового харчу звере енколи педходять ближче до 
людських помееикань, а це загрожуе небезпечним зетк- 
ненням.

ВЕДИ КА Б1АА
ЧАПАЯ
(ЧЕПУРА ВЕЛИКА)
Поширена в долиж Д н т- 

ра, сх1дних та твденних репо- 
нах УкраТни.

Довжина — до 105 см, маса — до 1,5 кг. 
Живе на берегах р1зних водойм. Живиться во- 
дяними безхребетними, рибою, пуголовками та 
жабами. Гжздуе колоыями на верх1вках дерев 
або в очерет!. У кладш —4—5 яець. Зимуе 
в П1ВН1ЧН1Й Африц! та в Аравм.

Велика бела чапля

ВЕЛИКА СИНИЦЯ
Населяв всю територш УкраТни. У мютах живе там, 

де багато сад1в I парюв. Живиться насшням I кома
хами.

Велика синиця за сезон дае 2—3 виводки пташенят, 
у кладц| бувае 10—20 яець.

По сус1дству з нею можна зустр1ти ТУ меншу родич- 
к у — голубу синицю, яка мае не чорну, як у велико'Т, 
а блакитну «шапочку».

Гжздяться синиц| в дуплах дерев або в людських 
спорудах. Пташенят вигодовують комахами.

в  ВЕЛИКИЙ П1ДКОВОН1С
Цей кажан зустр1чаеться в Закарпагп та на твдж  

Криму, у Степу й Люостепу.
Довжина — до 71 мм, маса — до 27 г.
Живиться великими комахами, яких ловить у пов1- 

тр|. Селиться величезними коложями в печерах, гротах, 
на горищах. Самка тдковоноса народжуе 1—2 кажанят, 
яких деякий час носить 13 собою.

Зиму проводить у тдземних печерах.

Великий педковонес



Великий тушканчик

Одним 13 р|дк1сних кажажв е вухань, який в1дзна- 
чаеться своер|дною будовою великих вух, схожих на 
загнут! р1жки.

ГИдковотс отримав свою назву за шшрясту облям1вку 
на мордочщ у  фюрм1 тдкови. Така незвичайна будова 
пов’язана з тим, що в1н видае ультразвуки тздрями.

в  ВЕЛИКИЙ ТУШКАНЧИК
Населяе степов! д1лянки з невисоким травостоем, 

пасовища та пустир! Люостепу та Степу Л1вобережно'Т 
УкраТни. Зустр1чаеться в Нижньому Приднтров’Т та 
в Криму. Найб|льший представник родини Тушканчи
ков!. Через це часто 1менуеться земляним зайцем.

Довжина — близько 25 см, не рахуючи довгого хвоста.
Живиться нас1нням, бульбами, цибулинами та кома

хами.
Живе поодиноко в глибоких норах. Самка раз на р1к 

народжуе 3—4 малят.
На зиму впадае в сплячку. Запаав корму не робить.

Великий тушканчик може скакати двометровими 
стрибками з1 швидкктю 40, а то й 50 км за годину, 
миттево змшюючи напрямок. При цьому його «зна- 

мено» — чорно-бма китичка на хвост'и— коли- 
ваючись 13 боку в б1к, допомагае збити хижака 
з пантелику.

ВЕЛИ КИИ ЯСТРУБ
Зустр1чаеться в люах I люопосадках по 

вс!й УкраТж, кр!м Степового Криму.
Довжина — до 66 см, маса — до 1,5 кг. 

Живиться переважно птахами. Полюе 13

Великий яструб

Вечьрниця велетенська

заадки, найчасттше на ворон I дрозд!в. Р1дше добувае 
качок, фазажв, а почасти й невеликих хижих птах1в. В|- 
дом! випадки нападу яструба на б1лок I навггь зайц1в.

Утворюе постшну пару, що займае певну мислив- 
ськуд1лянку. Гжздо будуе в глибин! крони великих дерев. 
П1дрослий молодняк часто зал!тае в населен! пункти.

У мютах I селах в1д|грае роль «сажтара», виловлю- 
ючи хворих птах!в.

3  ВЕЧ1РНИЦЯ ВЕЛЕТЕНСЬКА
Населяе широколист! л1си Центрально! та Сх1дно'Т 

УкраТни, а також Криму. Веде жчний споаб життя. Дов
жина Т1ла — понад 10 см, розмах крил — до 4 6  см, 
маса — до 76 г. Це найб1льший 13 кажажв бвропи. Пере- 
Л1тний вид кажана.

Живиться жуками й великими жчними метеликами. 
Користуеться ультразвуковою ехолокащею. В перюд 
М1грац1й та на зим1вл1 часто полюе на др|бних пташок.

Прихистком служать дупла дерев.
У червж самка народжуе 1—2 дитинчат, яких спер- 

шу весь час носить 13 собою на грудях. Поряд 13 веч1р- 
ницею часто можна зустр1ти н1чницю ставкову — дуже 
р|дкюний вид кажана. Довжина т1ла — 6—7 см. В Укра'Т- 
н! заф1ксовано не б1льше к1лькох десятк1в особин.

Ш ВИДРА
Живе на прибережних д1лян- 

ках водойм по всш Укра'Тн!, за 
винятком Криму. Дуже рухлива 
тварина.

Довжина — до 1,5 м, маса — 
понад 10 кг. Живиться рибою, 
жабами, раками. Тй вистачае 1 кг 
Тж1 на добу.

Веде усамггнений спос1б життя.

Видра
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Самка приводить 2—4 малююв, як1 стають дорос- 

лими лише на третш р!к. До цього вони весь час живуть 
разом 13 мат1р'ю.

Видра — дужеенергшна тварина, тому досл'ьдники час
то бачать и в р1зних мьсцях I вважають, що видр на 
певнш дыянщ быьше, тж насправди 
Взимку, коли водойми замерзають, видри в пошуках 
риби можуть переходити по криз1 та сшгу до шших. 
При цьому вони долають за день 15—20 км. Щкаво, що, 
спускаючись /з крутого схилу, видра притискае лапи 
/ зУжджае вниз просто на черевI, залишаючи на сшгу 
характерный сл1ду вигля/н жолоба.

вовк
Невибаглива до ландшафту тварина, розповсюдже- 

на по вс1Й УкраТы, кр1м Криму.
Рекорды розм1ри: довжина т а  — до 2 м, маса — до 

80 кг. Зазвичай значно др|бн1Ш1. Полюе на копитних 
тварин, проте часто по'Тдае гризун1в I стерво. Утворюе 
с1мейн1 групи. Потомство приводить т1льки подруга во
жака. Вона народжуе 5—6 слтих вовченят, яю залиша- 
ються з батьками до 2 рок1в.

Вовк ставиться до людини вкрай боязко (якщо, зви- 
чайно, вш не хворий на сказ) I наеш ь не намагаеться 
захистити сво!х вовченят. Може напасти т ыьки  
в запаль полювання на свшську худобу.

ВОРОНА С1РА
Ареал охоплюе всю УкраТну.
Все'Тдний птах. Живиться др1бними тваринами, стер- 

вом, а також насшням I плодами рослин.
Г-пздуе переважно в кронах дерев. Самка в1дкладае 

3—6 яець, котр| насиджуе 18—21 день, а самець про- 
тягом цього часу годуе ГГ.

Вовк

ВУХАТА СОВА
Ареал охоплюе всю УкраТну. Часто гыздиться в селах 

та мюьких парках.
Мае довжину до 4 0  см, розмах крил близько 90 см, 

а масу лише 330 г. Живиться мишопод1бними гризуна- 
ми. Для гыздування найчаслше займае гызда граюв, 
ворон I сорок. У кладщ — 5—7 яець. Насиджування три- 
вае 26— 28 джв.

Вухата сова

Вуж водяний

У гн13довий пер1од птахи 
зустр1чаються переважно парами 
в л1сових масивах, а взимку вони 
звичн! б1ля людського житла.

ВУЖ водянии
Населяе твденж  репони кра'Т- 

ни. В|ддае перевагу прибережним Ворона ара
д1лянкам.

Не мае парних плям на голов!, як у звичайного вужа. 
Довжина — до 130 см. Живиться жабами та др|бною 
рибою, яку майстерно ловить шд водою. В|дкладае до 
25 яець у шк1ряст1й оболонцг Новонароджен! зм1йки 
одразуж починаютьсам! полювати на мальюв рибта пу- 
головк1в. Не отруйний.



Гага звичайна (самець / самка)

в  ГАГА ЗВИЧАЙНА (ПУХ1ВКА)
Зр1дка гжздиться в Швжчному ПричорноморТ, ра- 

жше и в Укра'Гж не було.
Довжина — до 71 см, маса — до 3 кг. Годуеться 

в мор1, виловлюючи молюск1в I р13номажтних ракопо- 
д|бних.

Пари утворюе Т1льки в шлюбний перюд.
Самка вистеляе гжздо ужкальним теплим пухом, 

який вискубуе в себе на череви У кладш — 5—6 яець. 
Щойно пташенята вилупляться й обсохнуть, мати веде 
Гх у море.

ГАДЮКИ
Звичайна гадюка поширена в люах Полюся та Кар

пат.
Довжина — до 75 см. Живиться переважно гризуна- 

ми та бурими жабами.
Яйцеживор1дна тварина. Самка народжуе 10—15 

добре сформованих дитинчат, яю незабаром почина- 
ють самостшно полювати.

В люах Правобережного та Мвобережного Люосте
пу часпше зустр1чаеться гадюка Школьського. Довжина 
Т1ла досягае 90 см. ГГ було знайдено й описано вченими

Гадюки Школьського

пор1вняно недавно — у 1973 роц|. Ражше вважали, що 
це чорн1 особини звичайно'Г гадюки.

Науковий опис було зроблено за особинами, ви- 
ловленими на околицях Харкова. Гадюка Школьського 
мае 1нший склад отрути. Смертельж випадки укусу лю
дей не заф1ксоваж.

ГАЛКА
В Укра'Гж повсюдно живе 

в мютах I селах.
Довжина — до 35 см. Наймен- 

ший представник роду Воронов!.
Живиться комахами, шшими 

др|бними тваринами, а також пло
дами та насшням. Утворюе постшж 
пари.

Гжздуе невеликими коложями.
Мостить свое гн1здо в потаемних 

мюцях людських споруд (П1ЧН1 дима- 
р|, горища, карнизи дзв1ниць). Утеп- 
люе його шерстю, яку вискубуе у свш- 
ськихтварин.

У кладш — 6—8 яець.
Пташенят вигодовуе комахами. 3  настанням осеж 

починае кочувати в пошуках Тж1.

в  ГЛУШЕЦЬ (ГЛУХАР)
Ареал обмежений люами Швжчного Полюся та Кар

пат.
Довжина Т1ла — до 90 см, маса — до 6,5 кг. Це най- 

б|дьший у С вр о т представник ряду Куропод1бж. 0с1лий 
птах, дотримуеться обрано'Г територ|'Г. Живиться насш
ням I ягодами рослин, бруньками та хвоею сосни, 
не утворюе. Самка в1дкладае 5—9 яець. Пташенят ви
годовуе комахами.

Глухар славиться весняними ствам и  самця, т д  час 
яких птах тимчасово глухне. Зв1дси й походить його на- 
зва.
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Гоголь (селезень)

в  ГОГОЛЬ
Збер1гся подекуди в Швжчному Полюа та в долиж 

Д нтра. Належитьдо ниркових качок.
Довжина — до 50 см, маса — до 1,5 кг.
У пошуках Тж1 часто трнае  т д  воду.
Гжздуе в дуплах дерев, дно яких самка вистеляе пу- 

який вискубуе в себе на черевцк 
У кладш — 7—12 яець. ГНсля появи на СВ1Т каченята 

одразу вистрибують 13 гжзда на землю. Вони швидко 
ростуть I вже за 10 джв стають самостшними.

в  ГОРНОСТАЙ
Живе на б1льш1й частит УкраТни в л1сах, горах I р1ч- 

кових долинах, за винятком крайнього твдня.
Довжина — 22—28 см, маса — 350 г.
Хижак, живиться рибою та др|бними гризунами, 

яких спритно виловлюе в тдземних ходах Тхжх жр.
Одиночна тварина. Самка народжуе 4—8 голих I сл1- 

пих дитинчат. Вони доросл1шають уже в три мгсяцк
На зиму хутро стае сжжно-б1лим, чорним залиша- 

еться лише кшчик хвоста.

Г0Р0БЦ1 (ХАТН1Й I ПОЛЬОВИЙ)
Зустр1чаються по всш територи УкраТни, звичж пта

хи в мютах I селах.

Горностай

Живляться насшням 
культурних рослин 
I бур’яжв.

У кладш — 5—6 яець. 
Пташенят вигодовують 
комахами. За сезон бувае 
по два виводки пташенят, 
а на п1вдн1 — й по три. Хат ш  горобщ

Хатж горобц! живуть на мюьких вулицях I у дворах, 
а польов! — переважно в парках I передм1стях.

У  самця хатнього горобия чорно-с1ра «шапочка» I чор- 
на «краватка», самка однотонна сера. У  польового го- 
робця самка й самець однаково забарвлеш: коричнева 
«шапочка» й чорш плями на свт лих щоках.

ГОСТРОМОРДА ЖАБА
Широко розповсюджена в люовш I люостеповш зо

нах. Швденжше, по р1чкових долинах доходить до зони 
степ I в.

Довжина Т1ла бувае до 8 см.
Живиться р13номажтними комахами та шши- 

ми др|бними безхребетними. Веде наземний споаб 
життя. Зимуе на суходол! (у норах гризужв, т д  мохом 

тощо), пробуджуеться т д  час танен- 
ня сжгу. Навесн! можна бачити, 
як гостроморда жаба стрибае по 

льоду. Нереститься в др|бних сто
ячих водоймах одразу теля зим1влК 
У цей час самц| набувають дуже гар

ного бузково-блакитного забарв- 
лення. Одна самка може викидати 

Гостроморда жаба до 2000 1кринок.

ГРАК
В Укра'Тж населяе поля, що перемежовуються з л1со- 

посадками. Живиться комахами, черв’яками, молюс-

Грак



Гребшчастий тритон

ками та др|бними хребетними тваринами, часто году- 
еться насшням рослин. Гтздиться колотями у гаях, 
люосмугах, парках, а також на опорах ЛЕП I зал1зничних 
мостах. Самка в1дкладае 3—6 яець, як1 насиджуе про- 
тягом 18—22 д тв . Пташенят вигодовуе переважно ко
махами та 'Гхтми личинками. На зиму до нас прилтае 
багато грак1в 13 ШвночК

ГРЕБШЧАСТИЙ ТРИТОН
Дуже поширений у др|бних водоймах люово'Г та люо- 

степово'Тзон.
Досягае 14—20 см загально'Г довжини. Один 13 най- 

б1льших хвостатих земноводних УкраТни. Мешканець 
Л1С1В, В1ддае перевагу вологим Д1лянкам.

Гребжчастий тритон — хижак. Кр1м черв'яюв, мо- 
люск1в, др1бних ракопод|бних I комах, часто нападае 
нав1ть на б|льш др|бних тритотв шших вид!в. Зимуе на
СУХОДОЛ1, у  ЛЮ0В1Й П1ДСТИЛЦ1.

1з зим1вл1 виходить дуже рано. Нер1дко бачать, як вш 
повзе по льоду до водойми, де в1дбуваеться розмножен- 
ня тритотв. Пот1М у невеликих стоячих водоймах 13 чи
стою водою починаються Гхж шлю бт танцк При цьому 
в самщв з'являеться розюшне шлюбне вбрання у ви
гляд! гребеня на сп и т  та хвосл.

Самка викидае 150—200 тринок, з яких виводять- 
ся личинки 13 зябрами.

Вл1тку тритони переходять до тчного способу життя 
на сунн.

ДЕЛЬФ1Н-Б1ЛОБОЧКА
Поширений б1ля узбереж I у в1дкритих водах Нор

ного моря. Довжина т1ла досягае до 2,6  м, маса — до 
100 кг.

Прнаючи, може залишатися т д  водою до 5 хвилин. 
У погон! за здобиччю здатний, роз1гнавшись, розвивати 
швидюсть до 55 км за годину. Це один 13 найшвидкют- 
ших вид1в дельф1Н1в.

Живиться др|бною рибою — в першу чергу хамсою, 
галькою та 1ншими зграйними видами, ор1ентуючись тд

Делыфти-бмобочки

водою з допомогою ультразвуковоТ ехолокацм. Завдяки 
ехолокацм тварина збер1гае здатнють ловити рибу та 
ухилятися В1д перешкод, навггь втративши 31р.

Тримаеться стадами по галька сотень, а то й тисяч 
особин.

Самка народжуе одне дитинча, якого твроку годуе 
молоком. Малюк стае дорослим лише в 4 роки.

ДЖМ1ЛБ
Для фауни УкраТни характеры 38 вид1в джмел!в, 13 

них 10 — р1дкюн1, занесен! до ЧервоноТ книги УкраТни. 
Довжина Т1ла р1зних вид1в — у межах 2—3 см.

Влаштовують т д  землею гтзда, найчаслше в по- 
кинутих мешканцями мишачих жрках. Перезимовуе 
самка-засновниця й н авее т сама починае збирати 
нектар I кв1тковий пилок, будувати соти й годувати пер
ших личинок.

Згодом на св!т з ’являються велига робоч! комахи, 
як! беруть на себе вс! «хатж клопоти».

Пюля осшнього парування самш гинуть, а молод! 
самки йдуть на зим1влю в тдземж схованки.

в  ДИБКА СТЕПОВА
Зустр!чаеться в Степу, сх!дному Л1состепу та подеку- 

ди в Криму. Довжина цього коника — 6—8 см. Мешка
нець трав’янисто-чагарникових заростей.

Дибка степова



Простягнувши ыжки, П1дстер1гае в заадш р1знома- 
н|тних комах. Хижа тварина, нападае не лише на др|бну 
здобич, але нав1ть на богомол1в!

Самщв немае. (Розмноження самок називаеться 
партеногенез.) Яйця В1дкладаються в грунт I перезимо- 
вують, а навесы з них виходять маленьга самочки.

в  ДРОФА (ДРОХВА)
Типовий житель стетв  та шших 

В1дкритих простор1в. Найб1льший 
птах УкраТни. Довжина самця пе- 
ревищуе 1 м, маса — 20 кг.

Живиться рослинною 'Гжею, 
комахами та шшими др1бними 

тваринами.
Пар не утворюе. В кладш бувае 

лише 2 яйця. Насиджуе та виховуе пташе- 
нят самка. Вигодовуе малят комахами. 

Доросл1шають шзно: самки в 2—4 роки, 
Дрофа самц| — лише у 5—6 рогав.
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в  ЖОВТА ТРИГЛА (МОРСЬКИЙ ШВЕНЬ)
Живе в прибережних районах Чорного моря, Кер- 

ченсько'Т протоки та прилеглих д1лянках Азовського 
моря. Веде придонний споаб життя, дотримуючись гли- 
бини 10—60 м.

в  ЕМБ1Я СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА
Поширення ще'Г комахи обмежене Швденним бере

гом Криму.
Довжина — 1 см. Живиться пр1лими залишками рос

лин, 1нод| нападае на комах.
Навесы живе в поверхневому шар| Грунту. Ходи ви- 

стеляе павутинням, утворюючи довп розгалужеы тру
бочки, в яких комаха однаково спритно пересуваеться 
як уперед, так I назад. У цей час часто тримаеться тру
пами.

3 настанням спеки переселяеться глибше — почас
на глибину до 1,5 м.

0НОТОПОД1БНИЙ СОБАКА
Цього мешканця Далекого Сходу в 20 столггп 

широко розселили в Сврот. Тепер вш став зви-

Емб1я

ЕнотопоЫбний собака

чайним мешканцем наших лгав. Почасти зустр1чаеться 
в Прському Криму.

Живиться коршням, ягодами, плодами та будь- 
якими др|бними тваринами.

Довжина лла з хвостом у енотопод|бного собаки до
сягае метра, маса може перевищити 10 кг.

Живуть подружыми парами. Самка приводить за
звичай 6—7 сл1пих малят, але Тх бувае I 16! Самець до- 
помагае подруз! у вихованы потомства.

До характеру мюцевосл невибагливий, але В1ддае 
перевагу р1чковим долинам, де заплавы луги переме- 
жовуються з люистими д1лянками. Восени енотопод1бн1 
собаки дуже жир1ють. Це единий представник родини 
Собач1, котрий у районах 13 морозними та сн1говими зи
мами впадае в зимову сплячку. П1д час в1длиги нер1дко 
прокидаеться й починае блукати, а з поверненням мо
розно!' погоди знову засинае. У момент небезпеки часто 
намагаеться врятуватися, вдаючи з себе мертвого.

ЖАБА ОЗЕРНА
Живе в будь-яких водоймах.
Довжина лла — до 18 см. Цей вид жаб мае найгуч- 

ыший голос серед ус1х земноводних тварин 
нашо'Т кра'Тни.

Живиться переважно комахами 
та шшими др|бними тваринами.

Розмножуеться у водК Про- 
дуктивысть самки досягае 16 ти- 

сяч 1кринок. Личинки (пуголовки) 
живляться детритом I ф1топланктоном. 

Жабаозерна Зимуе завжди у водоймах.

е«««ж



Жовта тригла

Довжина т1ла досягае до 75 см, маса — 5,2 кг. Не
реститься ВЛ1ТКУ.

Самка викидае до 14 тисяч 1кринок на кам'янисте 
або шщане дно.

ЖУК-ОЛЕНЬ (РОГАЧ)
Житель дубових лю в Люостепу та Криму. 

Довжина самця досягае 8 см, самка дещо 
'менша за розм1ром. Це один 13 найб1льших 
жуюв Сх1ДН0'Т Свропи.

Личинка 5—6 рок1в розвиваеться 
в порохнявш гнил1й деревиж дуба, най- 

частние — в старих пнях. Останню зиму пере- 
зимсвуе на стадн лялечки. У червы почина- 

^  еться шлюбний лгг жуюв. У цей час вони 
годуються лише соком на стовбурах дерев. 

Жук-олень Пюля В1дкладання яець, у липж, вс1 жуки в1д- 
мирають.

в  ЖУРАВЕЛЬ СТЕПОВИЙ
Поширенийутвденно-сх1Днихрепонах,атакож1всте- 

пах Криму. Заселяе в1дкрит1 простори з водоймами I на- 
впъ школи — агроландшафти.

Живиться рослинами, насшням, комахами.

Журавель степовий

Заець-русак

Довжина Т1ла — 90—100 см, маса — 2—3 кг, розмах 
крил —165—185 см. Найменший журавель фауни Укра
Тни. Гжздиться окремими парами.

По боках голови мае довп ошатн! пучки б1лого п1р’я, 
як1 надають птахов! неповторност!.

На зиму журавл! в1длггають на П1вдень, утворюючи 
кутопод|бн! згра'Т.

здець-русАк
Поширений по вс1й Укра'Тж. Охоче в1дв1дуе с1льсько- 

господарськ! земл1, уникае лише глухих Л1С1в I бол1т.
Довжина — до 6 8  см, маса — до 6 кг. Швидюсть 

б1гу — до 70 км за годину. Живиться трав’янистою рос- 
линнютю, охоче годуеться корою та г1лками кущ1в, в са
дах обгризае плодов! дерева.

Живе поодинц!. Самка дв1Ч1, а за сприятливих умов 
I трич! на р1к приводить 3—4  добре розвинених I зрячих 
зайченят. Мати залишае дитинчат десь у потаемному 
мюц| й нав1дуе зр1дка, лльки щоб нагодувати молоком.

Хижаки не можуть знайти зайченят у густш 
осюльки Т1 практично не мають запаху. За два тижж 
вони стають самостшними.

ЗВИЧАЙНИЙ (ЖАК
Поширений по всш територи УкраТни, у люах, степах 

I горах. Уникае лише сущльних густих Л1С1В I бол1т.
Довжина — до 30 см, маса — до 1,3 кг.
Основу харчування складають комахи та молюски. 

Також по'Тдае жаб, яшТрок, змш I др1бних гризун1в.
Одиночна тварина. П1д кушем або кор1нням дерева 

самка раз на р1к приводить 3—8 голих слтих дитинчат. 
Уже в перш! години життя в них на голов! та спиж 
з’являються м’яю голки.

Веде присмерковий споаб жит
тя. Восени влаштовуе гжздо 
в нор|, п1д в1троломом або в ко- 
ренях дерев I залягае в сплячку.
Запас1в на зиму не робить.

Звичайний т ак



Один 13 найдосконалших гшздових паразитьв. Шдки- 
даючи яйце в гтзда др1бних птах1в, зозуля 1нод1 вики- 
дае зв1дти одне яйце господар 'т. Вилупившись, слте 
зозуленя виштовхуе за меж1 гтзда пташенят або яйця 
господар1в, шакше птахи навт ь удвох не зможуть 
його вигодувати.

ЗОЛОТОМУШКА ЖОВТОЧУБА (КОРОЛЬОК)
Зустр1чаеться в горах I люах Криму, в Карпатах I По- 

люс1. Це найменша пташка хвойних лгав нашо'Г краТни.
Т1ла з хвостом не перевищуе 11—25 см, 

маса — не б1льше 8—10 г. Живиться переважно кома
хами.

Гжздо д1аметром 8—10 см пара корольгав будуе ви- 
соко над землею.

У кладц| бувае 8—10 крихпних яечок. За лто король
ки встигають вигодувати по два виводки. Взимку Ц1

Золотомушка жовточуба

Зозуля звичайна

ЗОЗУЛЯ ЗВИЧАЙНА
Ареал охоплюе територш вае'Г УкраТни.
Довжина — до 35 см, маса — близько 100 г. 
Живиться р1зними комахами, втомучисл! й волоха- 
гус1нню, яку обминають майже вс! шш1 види птах1в.
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пташки широко кочують I часто в пошуках Гж( зал1тають 
у М1ськ1 парки.

в  ЗУБР
У давн1 часи населяв Карпати, Полюся та Л1состеп. 

По р1чкових долинах потрапляв I в Степ. В УкраТы був 
повн1стю знищений. 1з початку 20 стол1ття завдяки М1Ж- 
народним зусиллям чисельн1сть ще'Гтварини поступово 
в1дновлюеться. Любить в1дкрит1 л1сов1 галявини.

Досягае висоти в холц| до 2 м I маси до 1000 кг. Це 
найб1льша наземна тварина европейсько'Г фауни. До
бре б1гае, може долати перешкоди заввишки до 2 м.

Живиться, пагонами та корою дерев I кущ1в, а також 
Р1зними травами.

Самки з телятами ведуть стадний спос1б життя, 
а стар| бики тримаються поодинцк Самка приводить 
одне теля, котре одразу сл1дуе за малр’ю.

IВОЛГА (ВИВ1ЛБГА)
Населяе св1тл1 л1си, парки та сади по всш Укра'Гн!. 

Довжина — до 25 см, маса — близько 100 г.
Живиться великими комахами, волохатою гусшню, 

соковитими ягодами. Г-пздо 
шдв1шуе на тонких плках 
високих дерев. У клад- 
ц| бувае до 4—5 яець.

Гучна мелодшна П1сня 
схожа на звук флейти. В кшщ 
серпня в1дл1тае на зим1влю до 
ТРОП'чно'Т Африки. 1волга

ЙОРЖ
Водиться в ус1х р1чках та озерах УкраТни, кр1м Кри

му. Любить Д1лянки з пов1льною теч1ею.
Довжина — до 20 см. Живиться др|бними водяними 

тваринами.



Карась золотий

Карпатський тритон дуже чутливий до забруднення 
води ядох1м1катами. Не виносить вт I пересихання 
або промерзания тимчасових водойм.

КАТРАН
Ця акула поширена в Чорному морК Довжина — до 

2 м, маса — до 15 кг.
Виявляе присмеркову активнють. Живиться рибою, 

крабами й креветками.
Яйцеживор|дна тварина. Протягом 18 мюящв у Т1Л1 

самки розвиваються до 29 яець. Добре розвинеж аку-

Нерестуе навесж й на початку лгга. Самка викидае 
до 45 тисяч 1кринок.

У водоймах нашоТ кра'Тни зустр1чаеться його близь- 
кий родич — б|рючок, або бобир. Вж характерний для 
центральних I сх1дних репожв УкраТни.

КАМБАЛА-КАЛКАН
Населяе прибережж д1лянки Чорного моря до гли- 

бини 90—100 м. Веде виключно придонне життя.
Довжина Т1ла почасти досягае 85 см, маса — 15 кг.
Хижак, живиться рибою. Здатжсть змжювати за- 

барвлення в1дпов1дно до навколишнього фону робить м 
практично невидимою на морському дж.

Самка викидае в1д 2,5 до 13 м1льйожв 1кринок.

КАРАКУРТ
Живе на крайньому твд ж  краТни та в Криму. 
Довжина самки — до 20 мм, а самця — 7 мм. 
Основу харчування складають коники. Здобич ло

вить тенетами, як1 споруджуе у заглибинах грунту.
Июля парування самка розм1щуе 

в потаемному мющ кокони з майбут- 
жм потомством. Восени самки 

в1дмирають, а з кокожв 
навесж виходять павуче- 

нята, як1 широко розселяються 
з допомогою тдхоплених в1тром 
павутинок.

Каракурт

КАРАСЬ ЗОЛОТИЙ
Поширений по вс1й Укра'Тн!, за винятком Криму. В|д- 

дае перевагу водоймам 13 стоячою водою. Заселяе вс1 
придатн! для 1снування мюця, нав1ть найменш! водо
йми, в яких Т1льки може жити риба.

Довжина лла — 45 см, маса — до 3 кг.
Живиться водяною рослинжстю, безхребетними та 

детритом (поживною частиною мулу). На початку л1та 
проходить нерест. Пл1джсть самки — до 300 тисяч 1к- 
ринок. 1кра викидаеться порц1йно, невеликими 
ками.

в  КАРПАТСЬКИЙ ТРИТОН
Ендем1к прських лю1в 

Карпат. Любить волог! мю
ця. Зустр1чаеться поблизу 
струмюв та озер на полони- 
н а х — пIд кам1нням I л1совою 
п1дстилкою на висот! 200—4 0 00 м. 
Довжина — до 10 см. Живиться др1б- 
ними ракопод1бними.

Зимуе на суш1, а пюля танен- 
ня сн1гу переходить у М1ЛК1 водо
йми. В|дкладае 1кру на стебла водя- 
них рослин. Личинки розвиваються
У  ВОД1.

Пюля виходу на сушу веде жч- 
НИЙ СПОС16 життя.

Карпатський
тритон



Катран

ленята завдовжки до 33 см народжуються взимку або 
рано навесж. Доросл! акули тримаються зграями в гли- 
биж моря та часто з’являються й б1ля поверхж. Живуть 
до 25 рок1в.

КЕФАЛЬ
У прибережних водах мор1в УкраТни зустр1чаеться 

п’ять вид1в кефаль Найб1дьша з них, лобань, досягае 
90 см завдовжки I може мати масу понад 6 кг. Кр1м 
того, досить поширеж види — синпль та гостроносик. 
В останж роки в наших морях акл1матизовано й дале- 
косх1дний вид кефад| — тленгаса.

Основу харчування кефал! складае детрит (пожив- 
ний мул) I перифггон (рослинне I тваринне обростання 
п1дводних скель I споруд). Нереститься у червж—серпж. 
1кру кефал! у вигляд| слизьких грудочок, що плавають 
б1ля поверхж води, можна зустрпи й у в1дкритому мор|, 
проте молодь, яка виводиться з 1кринок, незабаром 

до берепв.

Уа види кефаль добре плавають I можуть здшснювати 
мираци, однак чаетше це осыа риба. Вони дуже рух- 
лив1 й, потривожеш, здатш вистрибувати з води.

Кефаль
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Ют л1совий

в  К1Т Л1СОВИЙ
Збер1гся лише в глухих передпр’ях Карпат I в гирл! 

Дунаю.
Довжина — близько 60 см, маса — 7 кг. Слух I з1р 

розвинут! чудово, а от нюх у кота досить слабкий.
Полюе на гризужв I пташок. Доросл! коти ведутьуса- 

м1тнене життя. Самка приводить 3—6 слтих кошенят. 
Самець не бере учасп у вихованн! потомства.

До зими молодняк уже стае щлком самослйним.

Л1совий к т  не може наздогнати зайця або пташку на 
в'ьдкритому простора Тому вш с понатку вистежуе Хх, 
тдкрадаеться якомога ближне, а потьм робить мит- 
тевий стрибок — I здобич спшмано.

КОЗУЛЯ (САРНА СВРОПЕЙСЬКА)
Ця грацюзна тварина живе в ус1х репонах, де е люи 

або захисж люосмуги. Висота в холц| — до 1 м, маса — 
65 кг. Живиться травою, листям I пагонами кущ1в. 

Тримаеться поодинщ та невеликими трупами. 
Самка народжуе двох плямистих дитинчат, як1 перил 

дж лежать, прича'Гвшись у чагарнику. Мати в1дв1дуе Гх, 
Т1льки щоб нагодувати молоком.

Дитинча козуль



Коник зелений

КОНИК ЗЕЛЕНИЙ
Поширений по вс1й Укра'Тж. Полюбляе луки з пиш- 

ною трав’янистою рослиннютю. Довжина — до 3,5 см.
Живиться переважно др|бними комахами, проте 

охоче вживае й соковиту рослинну 'Гжу, а також висохл! 
трави.

Сюрчить самець, приваблюючи самку. 3 допомогою 
довгого яйцеклада самка В1дкладае в грунт 70—100 яець. 
Навесж з них виходять личинки.

КРАСНОП1РКА
Населяе бтышсть водойм УкраТни, за винятком Кри

му. Довжина т а  — до 36 см, маса може досягати 1,5 кг.
Живиться переважно водяною рослиннютю та др|б- 

ними безхребетними. Нерест проходить навесж й на 
початку Л1та. Самка викидае понад 200 тисяч 1кринок.

КР1Т
Населяе люи, луги й р1чков1 долини в б1льшост1 ре- 

пожв УкраТни.
Довжина — близько 15 см. Через тдземний спос1б 

ж и т т я  мае дуже маленьк! тд сл ту в а л  оч1. Рие велик! 
розгалужеж тунел! завдовжки до сотень метр1в!

Живиться переважно земляними черв'яками, кома
хами та личинками.

Раз на р1к самка приносить 4—5 дитинчат.
Активний протягом усього року.
Кр1т — великий ненажера. В1н не в1дмовиться з’Тсти 

мишу, жабку, яшТрку або маленьку зм1йку, якщо зустрЫе 
Т'х у п1дземелл1. Позбавлений Тж1, вЫ може за- 

гинути вIд голоду вже за 12 годин.
Мускусж залози крота вид1ля- 
ють особливу речовину, запах 

яко'Т приваблюе земляних 
черв’як1в, як1 сповзаються 
до його тдземних галерей. 
Тож протягом ц1лого року 
кр1т забезпечений 'Тжею.

Куниця кам’яна

КУНИЦЯ КАМ’ЯНА
Живе у скелястих ландшафтах, часто селиться на 

горищах будинюв. На В1дмшу в1дл1сово'Ткуниц|, мае гор
ло та груди б1лого кольору.

Довжина Т1ла — до 55 см, хвоста — до 30, маса — 
близько 2,5 кг.

Полюе на др|бних гризужв, птах1в I плазужв. Охоче 
Тсть ягоди та фрукти. Займае уособлену територ1ю. Сам
ка народжуе 3—6 слти х малят, як! до осен1 стають само- 
стшними.

КУР1ПКА С1РА
Живе по краях В1дкритих м1сцевостей, в тому числ1 

й б1ля с1льгоспупдь.
Довжина — до 41 см, маса — до 600 г.
На в1дм1ну В1Д б1льшост1 1нших куропод|бних птах1в 

ночуе т1льки на земл1, прича'Твшись у заростях бур'яну. 
Живиться насжням, брунькамита молодими пагонами 
трав, а також комахами та Тхжми личинками.

Утворюе пост1Йн1 пари. У кладщ бувае до 20, 1нод| 
навггь до 25 яець. Це рекорд серед наших птах1в.

Самець допомагае самщ виховувати пташенят.
ГИдросл! пташенята залишаються з батьками аж 

до весни.

Куртка ара
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Ласка

ЛАСКА
Може жити практично в будь-якому ландшафт!. Дов

жина лла самця — до 26 см, самки — до 21 см, маса — 
4 100—150 г. Це найменший у с в т  представник ряду 

хижих ссавщв.
Живиться пол1вками та мишами, легко проникаючи 

в нори гризужв завдяки вузькому ллу.
Одиночна тварина. Самка народжуе 5—10 слти х 

дитинчат.

ЛЕБ1ДЬ-ШИПУН
Ареал охоплюе всю УкраТну.
Довжина лла — до 160 см, розмах крил — майже 

2,5 м, маса — до 15 кг.
Живиться переважно водяними рослинами. Гжз- 

диться на заломахтор1шнього очерету. Кладку з 4—6 яець 
насиджуе самка. Самець пильно охороняе и та пта- 
шенят. Зимуе скр1зь, де е спокшж незамерзаюч! во-

Зр|дка на твденнихузбережжях можна зусгргги зи- 
муючого в УкраУж лебедя-кликуна, який в1др1зняеться 
В1Д свого родича жовтим (а не червоним, як у шипуна) 
дзьобом I гучним трубним голосом.

Лебьдъ-шипун

Лин

ЛИН
Населяе р1ки та озера УкраТни, кр1м Криму. 
Довжина — 60 см, маса — до 7,5 кг.
Живиться водяними черв’яками, др|бними молюска- 

ми та рачками, а також м’якою водяною рослиннютю.
Веде досить потаемне життя, уникаючи яскравого 

свггла.
Навесж та на початку лгга самка викидае на водяж 

рослини до 4 0 0  тисяч др1бних кринок.
В И ТР И В Э Л И Й  ДО НИЗЬКОГО  ВМ Ю ТУ КИ СН Ю  у  ВОД1.

лисиця
Зустр1чаеться в найр1зномажтжших ландшафтах 

УкраТни.
Довжина лла — до 90 см, хвоста — 60 см, маса — до 

10 кг. Здатна б1гти 31 швидкютю до 48 км за годину 
I стрибати у висоту на 2 м.

Живиться гризунами та Ышими др|бними тварина
ми, а також соковитими ягодами та фруктами. Одиноч
на тварина. Паруеться лише на шлюбний перюд. Для 
потомства рие глибоку нору або займае чужу. Самка 
народжуе 5—6 слти х лисенят, а самець годуе м та ма-
ЛЮК1В.

Лисиця



Л 1со в а куниця

Л1С0ВА КУНИЦЯ
Житель хвойних, мшаних I широколистих лгав По- 

л1сся, Карпат I Люостепу. Довжина т1ла — до 58 см, хвос
та — 28 см, маса — 1,8 кг.

Дуже схожа на кам’яну куницю, але В1др1зняеться 
В1Д не! жовтим забарвленням горла I грудей. За це и 
називають жовтодушкою.

Чудово стрибае й лазить по деревах. 3 ус1х хижагав 
УкраТни це найспритжший дереволаз.

Живиться переважно гризунами. Гжздо влаштовуе 
в дупл1 дерева або займае чуже. Самка народжуе 
3—5 сл1пих дитинчат. Самець не бере учасп у вигодову- 
ванж потомства.

в  ЛОСОСЬ ЧОРНОМОРСЬКИЙ
У Чорному мор| зустр1чаеться досить р|дко. 6  близь- 

ким родичем сьомги.
Довжина Т1ла досягае 1 1 0  см, маса — до 24 кг. Жи

виться переважно др|бною рибою. На нерест заходить 
у р1ки з лютого. Пара риб нерестуе на д1лянках 31 швид- 
кою теч1ею та кам'янистим дном. Пл1днють — близько 
5,5 тисяч! 1кринок. Личинки та мальки до 3—4 роюв жи- 
вуть у р1чках, пюля чого скочуються в море.

ЛОСЬ
Населяе люи Полюся та Люостепу. Самець досягае 

висоти в холц| до 2 м I маси до 500 кг. Це найб1льший 
з олежв. Завдяки довгим ногам 13 широкими копитами 
лось легко долае болота I глибок! сн1ги. Б1льшу частину 
року живиться пагонами, корою та листям дерев. Узим- 
ку кормом служать пагони та хвоя.

Вл1тку живуть поодинц|, а взимку збираються не
великими трупами. Самка народжуе 1—2 лосенят, яга 
спочатку лежать, прича'Гвшись, у гущиж Л1су, та неза- 
баром починають сл1дувати за нею.

Гарем1в у ЛОС1В не бувае. Восени, у пору веаль, сам- 
ц| б’ються за кожну самку окремо.

Лосиха с лосятами

Спеку лос1 переносять погано. Це тварини прохолод
ного кл1мату. Тому влггку вони тримаються б1ля люових 
водойм, багато часу проводять у водЬ ласуючи водно- 
болотяною РОСЛИНН1СТЮ.

Ш  ЛЯРРА АНАФЕМСЬКА
Ця комаха 13 родини Оси риючк Зр|дка зустр1чаеться 

в Л1состепу, Степу та Криму. Довжина — близько 3 см. 
Живиться нектаром I кв1Тковим пилком.

Яйце самка в1дкладае на груди капустянки, яку вона 
розшукуе в П1дземнихходах I парал1зуе уколом яйцеклада. 
Пюля цього вона в1дл1тае, а з яйця виводиться личинка, 
яка з'Гсть капустянку й т1льки п1сля того стане лялечкою.

л я щ
Живе в р1чкових заводях I затонах, а також в озерах 

I водоймищах УкраТни, за винятком Криму. Довжина 
Т1ла може досягати 50 см, маса — до 5 кг.

Живиться черв’яками, молюсками та 
ми. Нереститься навесж на залитш повжню прибереж- 
нш рослинносл. Шд час шлюбних 1гор лящ| шумно хлю- 
пощуться на м1лководд|. Продуктивн1Сть самки — до 390 
тисяч 1КРИНОК.



МЕДУЗИ
Медузами зазвичай називають тварин, яю плава- 

ютьу морськт вод| у вигляд! прозорих драглистих пара- 
сольок. Часпше за Ыших у Чорному та Азовському мо
рях зустр1чають вухату медузу, або ауред1ю. Д|аметр и 
«парасольки» не перевищуе 40 см.

Р|дше тут можна побачити б1льшого I красив1шого 
Цих великих медуз називають сцифо'Гдни- 

ми. Рот у них розм1щуеться т д  ковпаком I оточений 
ловчими щупальцями, оснащеними жалкими кл1тина- 
ми. Ц| клггини впорскують у т о  здобич! отруту, що вби- 
вае м.

Аурел1я живиться др|бним планктоном. Тому для лю- 
дини ця медуза абсолютно безпечна. Коренерот може

Медуз и

Др1бж особини маютьср1блястезабарвлення, вели- 
ю значно тем н Ы , 13 золотим вилиском.

в  МАХАОН (КОСАТЕЦЬ 
КОРОТКОХВОСТИЙ)

Зустр1чаеться на луках, узлю
сях та в степах 13 багатим I р1зно- 

мажтним травостоем.
Розмах крил почасти досягае 

10 см. Це один 13 найб1льших денних 
метелиюв ввропи! Досить добре л1тае.

Доросл! особини живляться нектаром 
кепок, ГуС1НЬ —листям рослин родини Зон-
ТИЧН1.

Махаон

в  МЕДИЧНА П’ЯВКА
В УкраТ'Н! населяе м1лководн| тих! водойми.
Довжина ила — до 10 см. Живиться кров'южаб I ве

ликих ссавщв. Мускулиста глотка мае три гостр| щелепи, 
тварина прор1зае шмру жертви. Кожна особина 

е гермафродитом (одночасно самцем I самкою). Кокон 
з яйцями В1дкладае на берег водойми. Крихггж п’явки 
можуть нападати лише на жаб та пуголовюв. Доросл1- 
шають вони за три роки.

е«««ж

Миньок

досить в1дчутно обжалити плавця, але особливоТ шкоди 
В1д нього немае.

Тривал1стьжиття медуз не перевищуе року. Вони е да
лекими родичами ПОЛ1П1В I актин1й. Ус1 ц| тварини утво- 
рюють в1докремлений тип Кишковопорожнинн!.

МИНЬОК
Зустр1чаеться в твж чних репонах УкраТни. бдиний 

прюноводний ВИД ряду ТР1СКОВ1.

Довжина — до 120 см, маса — до 24 кг. Хижак. Жи
виться др1бною рибою, зр|дка — безхребетними.

Холодолюбна риба. Влггку малоактивна, а з осеж по- 
чинае активно годуватися. Нереститься взимку п1д кригою.

в М1ДЯНКА
Широко розповсюджена у горах I на р1внин1.
Довжина — до 65 см. Живиться яшТрками, зр|дка — 

молоддю мишей та пол1вок.
Яйцеживор1дна зм1я. 10—15 яець розвиваються втш 

самки, а народжуеться молодь у прозорт оболонш, яку 
одразу ж розривае й починае полювати.

Агресивна тварина. Потривожена, М1дянка шипить 
I робить кидки. Для людини безпечна.

в М1НОГА УКРАШСЬКА
Поширена в басейж Дн1стра, Дн1пра та С1верського 

Д|нця.
Довжина — до 21 см. Ця дивна тварина належить 

до дуже давнього класу Круглоротк Вона мае рот, але 
не мае щелеп! Доросл! особини мшоги взагал! не жив
ляться й пюля нересту гинуть.

Рано навесж самка викидае до 6 тисяч тринок, 
13 яких виходять личинки-пюкорийки. Личинка зарива- 
еться в мул, живлячись р1зномажтними др|бними орга- 
н1чними частинками та водоростями.



Мшоги

Восени, за 5—6 рогав вона перетворюеться на до- 
рослу мшогу.

МГСЬКА ААСТ1ВКА
Живе по вс1Й Укра'Гж, гжздиться на мюьких будинках 

та 1нших спорудах.
Довжина т а  — до 13 см, маса — 60—70 г. Ловить 

комах високо в повггрк
Схож1 на кулю гтзд а з вузьким отвором, злшлеж 

з розмоклого Грунту, розташовуе т д  карнизами будингав. 
У кладщ — 4—6 яець. Насиджування тривае два тижж. 
Пташенята залишаються в гжзд| до вильоту ще 20 джв. 

В|дл1тае на зим1влю в середин! серпня.

в МОГИЛЬНИК
Зустр1чаеться на сход| та 

тв д ж  УкраТни, в Закарпагп 
та Прському Криму.

Довжина — до 8 4  см, 
маса — близько 3 кг.

Один 13 найбкьших орл1в 
Свропи.

Полюе на ворон, качок, ку
р то к  та на великих гризужв, 

ховрашгав.
Утворюе постшну пару. Гжздиться переважно на 

верх1вках високих дерев. У кладщ — 1—3 яйця, та пта
хам зазвичай удаеться виростити лише одне орленя. 

Зимуе на Близькому Сход| та в Африщ.

Молодий
могильник

МОКРИЦЯ (СТОНОГА)
Ц| наземж ракопод|бж поширен! по всш кра'Гн!. При- 

смерков! тварини. Вдень ховаються у вологих мюцях. 
Довжина — до 18 мм.
Живляться рослинними рештками.

Морський коник

Самка виношуе у виводковш сумщ галька десятгав 
яець, 13 яких виводяться маленьга мокрищ.

Засвоюе кисень 13 повпря зябрами.

в МОРСЬКИЙ коник
Поширений у Чорному та Азовському морях. В|ддае 

перевагу густо зарослим прибережним д1лянкам.
Довжина лла — до 12 см.
Живиться др1бним зоопланктоном.
В|д 10 до 200 1кринок самка викидае в спещальну 

виводкову сумку на черев! самця. Пюля появи мальгав 
“татусь» |ще деякий час оп1куе малят, ховаючи Гх у сумку 
в раз1 небезпеки.

в МОРСЬКИЙ КРАБ
К1лька вид1в зустр1чаеть- 

ся б1ля берепв Криму.
Довжина карапакса 

(щита головогрудей) зазви
чай не перевищуе 9 см.

Живляться краби др|бни- 
ми морськими тваринами та орга- Морський краб 
н1чними рештками. Самки виношу- 
ють по к1лька тисяч яець. 1з них виводяться личинки, яга 
спершу ведуть планктонний споаб життя, а згодом пе- 
ретворюються на маленьких крабигав.

в МОРСЬКИЙ ЧОРТ
Житель Чорного моря, друга назва — европейський 

вудильник. Живе та полюе на глибиж 50—200 м.
Довжина — до 1,5 м, 13 них 1 м припадае на голову! 

Маса почасти може досягати 20 кг.
Нерухомо чатуе на здобич на морському дж. Вору- 

шиться Т1льки його вудка-еска (видозмжений спинний 
плавець), приваблюючи необережних риб.



Морський чорт зё здобиччю

Нереститься на глибиж до 2000 м. Самка викидае 
до 3 м1дьйон1в тринок. Незважаючи на це, вид дуже 
р|дкюний. В|ропдно, це пояснюеться тим, що на глибиж 
понад 200 м води Чорного моря мають високу концент- 
рац1ю отруйного газу арководню й практично не при- 

для життя.

МОРСЬК! ГУБКИ
У Чорному мор| живе 28 вид1в цих невеликих за 

розм1ром тварин.
Живляться планктоном I розчиненими у вод| оргажч- 

ними речовинами. В1д1грають важливу роль як жив! ф1ль- 
три морсько'1 ВОДИ. Являють собою КОЛО Ж  Ю  КЛ1ТИН — про- 
М1жну форму М1Ж одно- та багатоклггинними тваринами.

ОЗЕРНА ЧАЙКА 
(МАРТИН)

Населяе долини р1чокта 
озера УкраТни.

Довжина — близько 40 см, маса — 
до 400 г.

Живиться др1бними водяними 
тваринами.

Гжздиться коложями у важко- 
доступних прибережних мюцях, 

на земл1. У кладц| — 3 яйця. Пташенят вигодовуе кома
хами та земляними черв’яками.

Тримаеться досить великими зграями.

ОКУНЬ
Населяе майже в а  прюж водойми на територи 

УкраТни, утворюючи в них дв1 форми. Др1бна форма 
живе на м1лководних дтянках, живиться переважно 
черв’яками, рачками, личинками комах.

ВеЛИК1 ОКуЖ ПОЛЮблЯЮТЬ ГЛИ6ИНН1 М1СЦЯ. Вони по- 
части досягають 50 см завдовжки й маси 1,5 кг.

Живляться др|бною рибою.

е « « ж

Окунь

Обидвё форми окуня нерестяться навеет. Пл1дшсть 
самки велико!форми досягае 200 тисяч тринок. У  дрёбно! 
форми бувае лише по киька десятые тисяч гкринок.

ОМЕЛЮХ
Невеликий птах розм1ром 31 шпака. В наинй кра'Тж 

зустр1чаеться по ВС1Й територИ', але т1льки прольотом — 
восени та навесж. Гжздиться на П1вноч1, в Тайзк

Живиться р1зномажтними плодами I ягодами, зо- 
крема омелою, за що й отримав свою назву.

У гн1зд| — 3—7 яець. Тх насиджуе самка, самець годуе 
й охороняе ТТ. Пташенят омелюхи вигодовують кома
хами.

Ц| птахи приемно та мелодшно ствають. 

ОНДАТРА
Завезена в Укра'Тну у 20 стол1гп заради шнного ху- 

тра. Живе по веш територи кра'Тни, в1ддаючи перевагу 
берегам тихих водойм.

Довжина — до 25 см, маса — до 1,5 кг. Живиться 
переважно р1зномажтними водяними рослинами. 
Живе поодинц! та амейними трупами.

Ондатра



У високих берегах р1чок рие нори, на низьких будуе 
затишж хатки з виходом т д  водою.

Самка ДВ1Ч1 або трич1 на р1к приводить по 6—7 ди- 
тинчат. У твденних репонах розмножуеться I взимку, 
вигодовуючи за р1к 4—5 виводюв.

ОСЕЛЕДЕЦЬ ЧОРНОМОРСЬКИЙ
Населяе басейни Чорного та Азовського мор1в, дуже 

поширений вид.
Досягае 30 см завдовжки. Живиться др|бною ри- 

бою I планктонними ракопод1бними. Н авеет великими 
зграями заходить у р1чки на нерест. Самка викидае до 
50 тисяч шринок. На зиму покидае Азовське море й зи- 
муе у водах Чорного моря.

ОСИ
Р13Н1 види паперових, або 

складчастокрилих ос населяють 
ус1 репони кра'Гни.

Довжина оси — 2 см, 
а шершня — до 3  см!

Доросл! особини збирають нектар к в тв , падь по- 
пелиць, фрукти тощо. Личинок годують комахами. Пюля 
шлюбного лету самщ гинуть, а самки йдуть на зи- 
М1ВЛЮ.

Свое гжздо оси будують 13 пережованих деревних 
волокон, як| склеюють слиною. Виходить груба подоба 
справжнього паперу. Зв1дси й назва цих ос — папе-
РОВ1.

ПАВУК-ХРЕСТОВИК
Зустр1чаеться в садах I парках по всш 

Укра'Гж. Проте найчаспше його можна 
побачити в люк

Довжина лла самки досягае 2,5 см, 
самця — не б1льше 11 мм.

Забарвлення р1зномажтне, на че- 
ревш е хрестопод|бний малюнок.

Хижак, який ловить тенетами 
комах, нав1ть великих. Наприклад, 

осу павук спритно обплутуе липким 
павутинням I вже тод| «береться до 
об1ду».

Кладка яець «упаковуеться» в павутинн! кокони, як1 
самка ховае в потаемних мюцях.

хрестовик

в  ПЕЛ1КАН И
Рожевий та кучерявий пел1кани живуть у понизз! 

великих р1чок I в приморських репонах.
Маса кучерявого пелтана — до 10 кг, розмах крил — 

до 3,5 м. Рожевий трохи менший.

Пелькан рожевий

ПЕРЕГНАНА
Мешканка в1дкритих ландшафт1в по вс1й 

УкраТни. Л1С1В уникае.
Довжина лла — до 16 см, маса — до 134 г. 
Живиться насшням, бруньками та пагонами трав, 

а також комахами 11'хжми личинками.

Перетлка, яка висиджуе яйця

Живиться рибою. Рибалить зграями, почасти об’ед- 
нуючись 13 бакланами та шшими птахами.

Гжздуе на островах I в тор1шн1х очеретах. У кладщ 
2—3 яйця. Насиджують I вигодовують потомство обое 
батьк1в.

в  ПЕРЕГУЗНЯ
Пор1вняно невеликий зв1рок, мешканець сухих сте- 

П1в твденно'Г частини УкраТни. У горах зустр1чаеться на 
альп1йських луках.

Довжина Т1ла — до 3 5  см, хвоста — 16—20 см, 
маса — 300—500 г. Живиться др|бними гризунами, пта
хами та Гхжми яйцями, ящ1рками, а також соковитими 
плодами I ягодами.

Навесн! самка приводить 8—12 дитинчат, як! швид- 
ко ростуть I стають самост1йними.
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в  ПАЯМ ИСТА САЛАМАНДРА
Ареал обмежений прськими л|- 

сами Карпат.
Довжина — до 28 см. Жи

виться комахами, молюска- 
ми, черв’яками. Наземна 
яйцеживор|дна тварина. Сам
ка народжуе у воду прського 
струмка 2 5 -3 0  добре розвине- Плямиста
них личинок 13 жабрами. саламандра

Секрет шюрних залоз досить токсичний. Траплялося, 
що гадюка, вкусивши саламандру, гинула в1д и отрути!Розкрита мушля псрлёанищ

Пар не утворюе. Будуе гжздо, насиджуе кладку I во
дить пташенят самка. У клади! — до 20 яець. Пташенят 
вигодовуе комахами.

Зимуе в краТнах Середземномор’я.

ПЕРЛ1ВНИЦЯ ТА БЕЗЗУБКА
Двостулков! молюски, поширеж у прюних водоймах 

УкраТни. Довжина мушл1 перл1вниц| — 15 см, а беззуб
ки — до 20 см. Ф1льтруючи воду, живляться фггопланкто- 
ном I розчиненими в жй оргажчними речовинами.

Перл1вниця мае досить товстостшну мушлю. Вона 
В1ддае перевагу р1кам та озерам 13 тщ аним дном. Без
зубка — мешканка ставюв I водоймищ 13 мулистим 
дном — маетонкостЫну мушлю. Ц| молюски живор|дж. 
ТхнI личинки-глох1дм схож! на сво'Тх батьюв.

[Ччко/й перлтнищ можуть зрюка утворюпати перли
ни, якщо яка-небудь тщинка потрапить усередину 
мушли Щоб угамувати подразнення, молюск пидИляе 
перламутр шар за шаром, доки тщинка не перетво- 
риться на справжню перлину.

ПЛ1ТКА (ПЛОТВА)
Живе у водоймах по вс1й Укра'Тж, кр1м Криму. 1з р|- 

чок, що впадають у море, проникае в солонуват! води 
прибережних заток. Довжина т1ла плотви — до 30 см, 
маса -  до 800 г.

Живиться р1зномажтними водяними безхребетни- 
ми, переважно молюсками, мушл| яких роздроблюе 
м1цними глотковими зубами.

Самка плотви навесж викидае до 100 тисяч {кри
нок, а самка тараж — вдв1Ч1 бтьше. Утворюе пбридж 
форми з краснотркоюта лящем, що мають трохи жший 
зовжшжй вигляд.

Прох1дна форма плотви — тарань —живе в опр1сне- 
них Д1лянках Чорного та Азовського мор1в. Вона може 
досягати маси 1 кг I 50 см завдовжки.

ПОДАЛ1Р1Й 
(КОСАТЕЦЬ 
ДОВГОХВОСТИЙ)

Живе на узл1ссях та л1сових 
галявинах, у садах I парках по вс1й 
територи УкраТни.

Розмах крил — близько 9 см. 
Живиться нектаром квггок. 

Подалёрш Гус|нь 05 -|Дае листя терну, гло-
ду, сливи тощо. Зимуе в стадн ля- 

лечки. Метелики вилггають у травж—1червж. Друге по- 
кол1ння — в липж—серпн!.

ПОЛЬОВИИ ЛУНЬ
Поширений на в1дкритих 

просторах степово'Т зони 
УкраТни та прир1чкових луках.

При розмаху крил близько 
метра маса луня р1дко пере
вищуе 4 0 0  г.

Красиво планеруючи, 
лунь обл1тае сво'Т упддя, ви- 
дивляючись у трав! мишей 
I пол1вок. Часом переходить 
на низький бриючий пол1т, 
коли птах жби ковзае над самюнькою травою. Здобич 
може схопити лише на земл1, тому птахи вкрай р|дко 
потрапляють йомудо пазур1в.

Гн1здиться т|льки на земл1, серед високо'Т трави.
У кладщ бувае 3—6 яець. Насиджуе самка, а самець 

полюе для того, щоб прогодувати ам'ю.
Коли самець 31 здобиччю тдлтае до гжзда, самка 

злггае йому назустр1ч. У лун1в заведено передавати Т'жу 
на льоту в пов1тр|.

Польовий 
лунь (самець)

Св1тло-сизе, майже бгле забарвлення мае тёльки са
мець. Зв1дси походить вираз — «сивий, як лунь». У  сам
ки шше, биьш  темне забарвлення.



Попелиця

П0МП1ЛА
Ця оса зустр1чаеться в у ш  репонах нашо'Т краТни.
Доросла оса-помтла живиться квпковим пилком 

I нектаром.
Пюля шлюбного лету самка вирушае на полювання. 

В1дшукавши павука певного виду, вона парал1зуе його 
уколом жала просто в рот. А пот1м ховае свою здобич 
у жрщ, де в1дкладае яйця. Осгальки павук залишаеться 
живим, то личинки оси, вилупившись 13 яець, матимуть 
св1жу поживу.

ПРУДКА ЯЩ1РКА
Поширена по всш Укра'Гж, населяе луки й степи, Л1- 

сов1 галявини та узлюся, сади I парки.
Довжина Т1ла з хвостом — 

28 см. Живиться р1зними павука- 
ми та комахами. Пара займае 

територ1альну д1лянку, де
викопуе нору або займае 
чужу.

У Грунт нори закопують 
10—15 яець у шгаряспй шка- 
ралуш. Молодь з’являеться 

на св1т наприкшщ л1та й одразу ж починае полювати 
на комах.

Прудка ящ1рка (самець)

Одним ьз захисних засоб'т прудко! яийрки е автотомья 
хвоста. Схоплений хижаком хв кт  вьдкидаеться рез
ким скороненням хвостово! мускулатуры. В1дламаний 
хвкт  деякий час звиваеться, вьдволькаючи увагу на- 
падника. Згодом у  ящерки в1дростае новий хвкт . Вш  
помтно в1др1зняеться в 'й) попереднього I вже не здат- 
ний до автотоми.

в ПУГАЧ
Зр1дка зустр1чаеться на в1дкритш мюцевосп — в го

рах чи на р1внин1 по всш територи УкраТни.

Довжина т а  пу
гача досягае 72 см, 
маса — до 3,5 кг. Це 
найб1льша з уах сов свн 
тово'Тфауни.

Додержуеться постшноТ 
пари.

Гжзд не будуе. В березж 
кладка з 2—3 яець розм1щуеться 
просто на голому Грутт, десь у потаем- 
ному М1СЦ1. Пташенята понад три мюящ по- 
требують батьгавськоТ отки.

Характеры крики пугача е його територ1альними 
сигналами, що позначають мисливську територ1ю пта
ха. 3 Тх допомогою пара тдтримуе М1ж собою контакт 
на великих в1дстанях. Тх чути на багато к1лометр1в до- 
вкола, I дехто побоюеться цих жчних крик1в. Проте жя- 
ко'Гзагрози вони в соб| не мютять.

РИБА-ГОЛКА (1ГЛИЦЯ ПУХЛОЩОКА)
Мешканець прибережних райожв Чорного та Азов- 

ського мор1в. Любить Д1лянки з солонуватою водою, 
проникае в прюж водойми.

Довжина — до 20 см. Живиться зоопланктоном. Юль
ка десятгав 1кринок В1дкладаеться у виводкову сумку на 
черев! самця. Там же вш згодом носить I мальгав.

55

^ Р И С Ь
Водиться лише у хвойних I М1шаних люах Карпат, 

а також подекуди в Полюси
Довжина т а  — до 90 см, маса — до 20 кг.
Головна здобич — зайц| й козули Часто полюе на ве

ликих птах1В I молодь копитних. Може ловити 
гризушв.

Живе поодиноко. Приводить 2—4 кошенят, якими 
оп1куеться до року т ь к и  самка.

Рись



Краще за вс1х кшок пристосована до пересування по 
глибокомусжгу. Цьомусприяютьдовп ноги та широю лапи. 
У багатосжжж зими часто пересл1дуе лисиць або Ыших, 
др|бн1ших зв1р1в, заганяючи Тх у високому пухкому сн1гу.

Р1ЧКОВИЙ РАК
Дуже поширений у водоймах 

УкраТни.
Довжина — до 16 см. 
Живиться рослинами, р1зни- 
ми др1бними тваринами 
I стервом.

Кожна особина рие 
власну нору.

У кладш — до 6000 яець, як1 самка до п1вроку носить 
на черевних жжках. 1з них виводяться не личинки, а ц1л- 
ком сформован! маленью рачки.

в  РОЖЕВИЙ ШПАК
На В1дм1ну вIд звичайного шпака, рожевий гжздуе 

Т1льки на Керченському жвостровк
Довжина — до 23 см. Живиться великими комаха

ми. 3 к1нця Л1та часто годуеться р1зноманггними яго
дами.

Гжзда будуе великими коложями на схилах пр та 
пагорб1в, у норах або м1ж камшням. У кладщ — 4—7 яець. 
Пташенят вигодовуелльки комахами.
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РУДА А1СОВА МУРАХА
Живе в люах Пол1сся та Люостепу. ГТ велию куполо- 

под1бн1 мурашники складен! 13 сухо'ТхвоТта плочок. 
Довжина в межах 5—8 мм. 
Мурашникзакладаесамка-засновниця п1сля шлюб- 

ного лету. Вона рие жрку, В1дкладае яйця, сама доглядае 
перших Л1чинок, 13 яких виходять робоч! мурахи.

Мурахи живляться р1зними комахами та збирають 
падь (солодю вид1лення) попелиць. При цьому самих 
попелиць мурахи обер1гають, як власну худобу.

Руда лкова мураха
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Гнездо рудое полевки

Незважаючи на свою назву, руда полевка живе не в поле, 
а в лесе. А  ось иблизька родинка ондатра — найбельша 
з полевок — е взагале обрала соб1 для життя береги ре- 
нок та озер е веде напевводний спосеб еснування.

РУДА ПОЛ1ВКА
Звичайний житель Л1С1В Карпат, Пол1сся та Люостепу 

Правобережно'Т УкраТни.
Довжина Т1ла з хвостом — до 18 см.
Живиться переважно пагонами, кореневищами, 

бульбами та настням  трав’янистих рослин. Може об- 
гризати кору молодих дерев. Робить невелик! запаси на 
зиму, сприяючи розселенню трав.

Тримаеться парами та амейними трупами, приводить 
по 10 малят ДВ1Ч1, а за сприятливих умов I трич! на р1к.

Активна I взимку, прокладае П1Д сжгом довп й роз- 
галужен! ходи.

САЗАН
Дикий короп, якого одомашнили в бвр о т та Кита'Т. 

Нин! це звична риба водойм УкраТни, кр1м Криму. Чудо- 
во почуваеться в солонуватт вод|.

Довжина — до 1 м, маса — до 60 кг. Живиться рос- 
линною I тваринною Тжею.

Сазан



Сарана

Легко дробить мушл! молюсгав I перетирае водяж 
рослини м1цними глотковими зубами. Нереститься лль- 
ки в прюжй вод|. Самка викидае в1д 600 тисяч до 1,5 
м1льйона 1кринок. Швидко росте й до ганця першого 
року життя досягае маси 350—400 г, тому його широко 
розводять у ставках.

САРАНА
Стадж види кобилок, або 

коротковусих прямокрилих, поши- 
реж в Криму, Степу I репонах По- 
люся та Люостепу.

Найб1льший вид — середньоруська пе- 
рел1тна сарана, що зустр1чаеться в Полюа, — досягае 
60 мм завдовжки!

Вс1 види сарани живляться виключно рослинною 
Тжею.

У  спекотне й посушливе л т о  [ноЫ трапляеться масо- 
ве розмноження сарани, яка в пошуках ш /  починае м1- 
грувати у  величезних киькостях, знищуючи всю зелень 
на своему шляху. Цим вона завдае значшп шкоди сиь- 
ському господарству.

СВИНЯ ДИКА (КАБАН ДИКИЙ)
Живе в люових ландшафтах УкраТни, уникаючи над- 

то в1дкритих територ1й.
Довжина — до 1,8 м, маса — до 250 кг. Живиться ко- 

ршцями, цибулинами та бульбами рослин, як1 викопуе 
рилом 13 земл1, а також стервом I залишками здобич! 
великих хижак1в. Самки з поросятами тримаються стада
ми. Самц| приеднуються до них лише в шлюбний перюд. 
Самка народжуе 4—6 смугастих малюгав, для яких будуе 
з хмизу гжздо з дахом. Доросл! тварини бурого кольору.

СЕВРЮГА
Ця риба — мешканець м1лководних 

д|лянок Чорного та Азовського мор1в.

Самка дикого кабана з поросятами

Досягае довжини 2,2 м I маси до 300 кг. Живиться 
рибою, молюсками та рачками.

в  СИНЯВЕЦЬ МЕЛЕАГР
Невеликий денний метелик. Житель щлинних луюв, 

стетв  I сухих узлюь уае'Г кра'Гни.
Розмах крил почасти досягае 3,5 см.
До родини Синявш належить к1лька вид1в метелигав, 

яга заселяють степов! ландшафти, надаючи Ум не- 
повторно’Г краси.

СИП Б1ЛОГОЛОВИЙ
Живе лльки в горах Криму, хоча в ми- 

нулому СТОЛ1ТТ1 зустр1чався й на твден- 
ному заход| — в долиж Дн1стра.

Довжина — 1 м , маса — 8 кг.
Живиться виключно стервом.

У пошуках поживи ширяе в неб|, 
на велик1й висоп. Пари пост1ЙН1.
Масивне гн1здо з плляк будуе 
Т1льки на скелястих карнизах.
У кладш -  1 яйце. Пташеня почи- Сип биоголовий 
нае лтати не ран1ше як за 3  мюяцк

в  ОСИПУХА
Живе переважно в зах1дних репонах УкраТни. 
Полюе на мишей I щур1в.
Гн1здуе лльки поблизу людини — на горищах, дзвЫи- 

цях, у старих покинутих будинках тощо.
У кладш — 5—8 яець. Пташенят вигодовуе близько 

2 мюяц1в.
Веде н1чний або присмерковий спос1б життя.
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СИЧ ХАТН1Й
Населяе всю УкраТну. Полюбляе в1д- 
критий ландшафт.

Довжина — до 28 см, маса — до 
180 г.

Полюе на великих комах, ми
шей, пол1вок, щур1в. У нас гжздуе 
в людських буд1влях, р1дше — се
ред ру'Тн та в дуплах дерев.

У кладщ — до 8 яець.
хатнш  

С1РА ГУСКА
Живе переважно у важкодоступних, густо зарослих 

осокою та очеретом водоймах твдня УкраТни. Довжина 
лла досягае до 90 см, маса — до 6 кг.

Ж ивиться соковитою  рослиннютю, взимку часто В1Д- 
В1дуе пасовища та поави озимини.
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Сёра ропуха

Утворюе пост1Йн1 пари. Самка будуе гжздо й наси
джуе кладку з 5—7 яець. Самець охороняе ГГ та пташенят 
I допомагае оптувати й годувати потомство.

Зиму проводить у кра'Гнах Середземномор’я та За- 
х1дно'Г бвропи.

С1ра гуска — предок уах европейських св1йських гусей.

С1РА РОПУХА
Характерна для лгав Карпат, Полюся та Люостепу. 
Довжина Т1ла — до 13 см.
У природ! живе до 15, а в невол! — й до 40 роюв! 
Живиться черв’яками, слизунами, павуками, кома

хами тощо. В1дкладае до 7 тисяч кринок у вод|, у ви
гляд! шнура. Решту часу проводить виключно на суш!, 
в нижньому ярус! листяного люу. Веде жчний споаб 
життя. Зимуе на суш!, у сво'Гх норах.

в  СКЕЛЯР СТРОКАТИЙ
Житель пр Карпат I Криму. В|ддае перевагу скеляс- 
мюцевост!13 заростями чагарника.
Довжина — до 20 см. Живиться ягодами та др1бни- 

ми безхребетними. П1д час сезону гжздування самець 
голосно ствае.

У кладщ —4—5 яець. Пташенят вигодовуе виключно 
комахами.

Зимуе в Тротчнш Африщ.

Скеляр строкатий

Доросла сколёя-гкант

в  СКОЛ1Я-Г1ГАНТ
Ареал охоплюе б1льшу частину Л1состепу, Степ, а та

кож Крим.
Довжина — до 4 см. Найб1льша перетинчастокрила 

комаха бвропи.
Доросла скол1я живиться переважно нектаром р1з- 

номажтних квггок.
Для продовження роду вона закопуеться в Грунт 

у пошуках личинок жука-носорога, на яю В1дкладае сво'Г 
яйця. 3 кожного яйця виходить личинка. З'Твши личинку 
жука, личинка сколи стае лялечкою й перезимовуе. На- 
ступного року вона вил1тае в пошуках кв тв .

СКОПА
Гжздиться в небагатьох мюцях Полюся, до- 

лини Д н тр а  та С1верського Дшця. Жи
виться виключно живою рибою.

Утворюе постшж 
пари. Величезне 
гжздо скопа розм!-
щуе на вершинах Скопа
високих дерев. на полюванш

У кладш зазвичай бувае 2—3 яйця.
3 осеж в1дкочовуе на швдень, аж до морських 

узбереж.

^ С К О Р П Ю Н  КРИМСЬКИЙ
Поширений т ь к и  в Криму. Населяе кам’янисп мю- 

цевосп 13 заростями чагарника.
Веде жчний споаб життя.

Довжина — до 4 0  мм. 
Скортон Полюе на др1бних безхре-

бэтних 13 допомогою отруйного 
жала, яке розм1щуеться на к1н- 

ц| тельсона — «хвоста». 
Яйцеживор1дна тварина. Мо
лодь з ’являеться на св1т в емб- 

рюнальнш оболонщ.



Слтак

СЛ1ПАК
Характерний мешканець Степу й Люостепу. Живе 

там, де збереглися нерозораж д1лянки лугав та стетв. 
Зустр1чаеться й на узлюсях 13 багатим травостоем.

Довжина — 25 см. Живиться кореневищами, буль- 
бами, цибулинами та насшням. Веде шдземний споЫб 
ж и т т я , тому, на в1дмшу в1д крота, оч1 в нього В1дсутж 
взагалк Одиночна тварина. Раз на р1к самка приводить 
2—4 дитинчат. Активний протягом усього року.

Слт акрие землю... зубами. Лапами вш лише в1дкиб)ае 
розрихлений грунт. Опинившись у  тупику, вш здат- 
ний миттево дати «заднш х1д». При цьому в галереI 
нори слтак однаково впевнено рухаеться як уперед, 
так I назад.

СОЛОВЕЙКО СХ1ДНИЙ
Зустр1чаеться по в ш  УкраУ, за винятком Криму й Кар

пат, де поширений уже шший вид — соловейко зах1дний. 
Довжина лла — до 19 см, маса — не б1льше 25 г. 
Живиться павуками та комахами, шод| др1бними 

молюсками. Восени охоче годуеться ягодами.
Гжздо розм1щуе на земли в густих чагарниках. У клад- 

Ш — 4—6 яець. Пташенят вигодовуе комахами. Чудовий 
ствак.

Соловейко схгдний

Сольпуга звичайна

в  СОЛЬПУГА ЗВИЧАЙНА
Поширена Т1льки в Криму та в деяких репонах на 

тв д ж  УкраТни (1нод| м неправильно 1менують фалан
гою).

Довжина — до 5 см. Шчний хижак. Живиться жука
ми, павуками та Ышими др1бними безхребетними.

Личинково'Т стади немае. 3 яець, в1дкладених 
кою, виходять шлком сформован! тваринки.

Звичайна сольпуга не отруйна!

СОМ ЗВИЧАЙНИЙ
Населяе р1ки та водоймища вс!еТ УкраТни.
Довжина —1,5—2 м, шод| бувають пганти завдовж

ки 5 м, масою до 300 кг. Живиться рибою та шшими 
доступними йому за розм1ром тваринами. Самець бу
дуе й охороняе гжздо, в яке самка викидае до 480 тисяч 
1кринок. Кожна особина мае свою мисливську д1лянку 
зулюбленими схованками.

Сом — найбиьший хижак серед риб. Вш  любить жити 
б1ля пташиних колонш, де живиться рибою, що губ- 
лять птахи, / пташенятами, як1 випадають /з гтзда. 
В1дом1 випадки нападьв сома на свшських гусей I собак, 
котр1 перепливали рьчку.

СОРОКА
Зустр1чаеться по всш Укра'Гж. Звична пташка нав1ть 

у великих мютах.
Живиться комахами, др|бними хребетними твари

нами, пташиними яйцями та пташенятами, а також р1з- 
ним насшням дерев I трав'янистих рослин.

Живе парами. У кладц! — 3—
7 яець. Насиджуе самка протягом 
17—2 0  джв, а самець и годуе.
Пташенят вигодовуе переважно ко
махами та Тхжми личинками.

Сорока



Сорокопуд-жулан

СОРОКОПУД-ЖУЛАН
Ареал охоплюе всю УкраТну.
Довжина лла — до 17 см.
Полюе на великих комах, почасти на яонрок, птах1в 

I др1бних гризушв. Здобич наколюе на шипи рослин. 
Гшздуе в заростях чагарник1в або на невисоких дере- 

У кладц! — 4—7 яець. Хижак1в в1дважно В1дганяе 
В1д свого гжзда.

Зимуе в Тротчнш АфрицК

СТЕПОВИИ ОРЕЛ
Степового орла недарма так 

назвали. Вш зустр1чаеться т1льки на 
в|дкритих р1внинах степово'Т зони.

Його т о  разом 13 хвостом завдовж
ки досягае 60—85 см, а важить вш до 

5 кг. Гжздо будуе просто на земли 
Живиться гризунами.

Вважаеться дуже корисним пта- 
хом, тому в Укра'Гж охороняеться законом.

Степовий орел

&  СТЕПОВИЙ ТОВСТУН
Належить до найбмын р|дкюних 

I незвичайних комах бвропи. Рашше 
цей великий, завдовжки до 7 см, ко
ник був широко розповсюджений 
у степах УкраТни. Через сущльне 
розорювання с т е т в , можливо, 
вже зовам зник. Живе у степах 
П1вдня УкраТни.

Живиться соковитою рослиннютю, може хижачити, 
по'Тдаючи шших комах. Товстун живе одне л1то. Мае 
низьку для комахи плодючють. За лгго самка в1дкладае 
не б1льше 70 яець (зазвичай менше). Кладка степового 
товстуна розвиваеться в Грунт! п'ять роюв! Ильки пюля 
цього навесш на св1т з'являються маленьк! личинки.

Степовий
товстун

е««ж

Степовий тх1р

в  СТЕПОВИЙ ТХ1Р
Ареал охоплюе б1льшу частину територи УкраТни, за 

винятком Карпат. Лю1в уникае, населяе будь-як1 в1дкри- 
Т1 м1сця — узлюся, луки, схили вибалюв.

Довжина — до 56 см, маса — 2 кг.
Його здобич — ховрашки, слтаки та хом’яки. Кр1м 

того, полюе на жаб, ящ|рок, змш (нав1ть отруйних) I пта- 
XIв. Узимку 1нод| нападае на бабагав, проникаючи в Тхж 
нори. Живе поодинц|. Самка приводить до 12 сл1пих 
дитинчат. Самець не бере жякоТ'учасп у вихованж сво
го потомства.

^ С Т Е Р В Я Т Н И К
Зр1дка зустр1чаеться в горах Кри

му, нин1 майже зник.
Довжина Т1ла досягае 75 см, 

маса — приблизно до 2,5 кг.
Живиться стервом I р1зними 

м’ясними выходами. Вм1е роз- 
бивати знайден! пташиж яйця, 
кидаючи в них камшням.

Утворюе пост1йн1 пари. 
Гн1здиться переважно на 
скельних карнизах та серед 
ру'Тн старих буд1вель. У кладщ 
найчаст1ше бувае 1—2 яйця.

На зиму В1длггае на Швдень.

Стерв'ятник

в  СТЕРЛЯДЬ (ЧЕЧУГА)
Ражше зустр1чалася в б1льшост| р|чок УкраТни.
Довжина — до 1 м, маса не б1льше 2 кг. Це наймен- 

ший осетер бвропи.
Живиться др|бними молюсками, рачками, личинка

ми комах I др1бною рибою. Нереститься т1льки в чистих 
Р1чкахз1 швидкоютеч1еюта кам’янистим або тщаним 
дном. Замулен! д1лянки для нересту не тдходять.

Самка викидае до 140 тисяч 1кринок. Самець стае 
дорослим у 4  роки, а самка — лише у 5—9 рок1в.



Фазан-самець

СУДАК
Живе в р1чках, озерах та водоймищах УкраТни, кр1м 

Криму, не уникае й опрюнених д1лянок мор1в, особливо 
Азовського. Довжина — до 120 см, маса — до 20 кг.

Живиться р13номан1тною рибою. Нереститься ш ь- 
ки в прюнш вод|. До 1,5 м1льйона 1кринок викидае на 
водя ж рослини або в гжздо у вигляд! ямки. Самець 
охороняе 1крута молодь в1дхижак1в, поки мальки неза- 
лишать гжздо.

ФАЗАН
Один 13 найкрасивших птах1в нашо'Тфауни. Пошире

ний у гнвденних репонах УкраТни, у Криму та Карпатах, 
по р1чкових долинах проникае I в Степ. Живиться рос- 
линною Тжею. Самець завб|льшки 31 свмського твня.

Маса Т1ла — в1д 1 до 1,5 кг. Тримаеться на шдив1ду- 
альжй Д1лянц|.

У ГН13Д1 — 8—14 яець. Пташенят виводить I откуе 
самка.

ТАРАНТУЛ
Широко розповсюджений по всш територи УкраТни. 
Мешканець В1дкритих ландшафт1в р1зного типу з не- 

високою трав’янистою рослиннютю.
Довжина — до 3,5 см. Це найб1льший павук бвропи.

Вдень чатуе на комах б1ля входу до 
свое'Т жрки, а вноч! виходить на полю- 

вання. Здобич тарантул хапае отруй- 
ними хел1церами (гачкуватими при

датками навколо рота).
Самка робить кладку яець у ку- 

лястому павутинному кокот. Пюля 
вилуплення павученят самка розно- 

сить Т'х довкола.
Тарантул отруйний, але для люди ни 

Тарантул небезпеки не являе.

УСТРИЦ1 ТА М1ДМ
Молюски дуже поши- 

реж в Чорному, а М1дн—
I в Азовському морях.

Живуть В1Д зони прибою до 
глибини 80 м, м1цно прикр1плюючись М1Ыя
до р13номан1тних п1дводних предмелв, але 
за бажанням можуть В1дчтлятися й перем1щуватися 
на 1нше м1сце. Довжина мушл1 — до 12 см. Самки устри- 
ц| за сезон дають до 500 м1льйожв др|бних яець. Плава- 
юч1 личинки швидко розселяються на великш площ|. Ховрашок крапчастий

ФОРЕЛЬ СТРУМКОВА
Житель ЧИ СТИ Х I ХОЛОДНИХ прських струмюв I Р1ЧОК 

Карпат I Криму.
Довжина — до 35 см, маса — до 500 г. Рел1кт льодо- 

викового перюду.
Полюе на комах, рибу, жаб I нав1ть невеличку зв1ри- 

ну, що потрапить у воду.
Молодь живиться ракопод1бними оргажзмами, во

дяними комахами та 1'хжми личинками. Нереститься 
восени або взимку, закопуючи в донний грунт до 1,5 ти-^ 
СЯЧ1 1кринок.

ХОВРАШОК КРАПЧАСТИЙ
Живе на щлинних д1лянках Степу 

й Люостепу.
Довжина Т1ла — до 25 см, хвоста — 

близько 5 см.
Живиться листям, бруньками, квггка- 

ми та насшням трав’янистих рослин. 
Утворюе коложальж поселения, проте 
б1льшу частину життя проводить у но

рах поодинц|. Самка приводить 5—8 сл1- 
пих дитинчат. Вони швидко ростуть I до 
к1нця Л1та стають самостшними.

Денна тварина. Наприкжщ л1та 
впадае в сплячку до весни.



Хохуля

в  ХОХУЛЯ
Дуже давня тварина. Рел1кт третинного перюду. 

Живе в заплавних озерах I старицях.
Довжина — близько 40 см. Живиться водяни- 

ми молюсками та рачками, шод| — др|бною рибою 
й жабами. Живе в глибоких норах, що мають вих1д 
П1Д водою. Самка приводить 3 —4 малюк1в. Узимку 

полювати пIд кригою. Часто гине, потрапляючи 
в рибальськ! С1тки.

ЦВ1РКУН польовии
Звичайний мешканецьлуюв I стетв.
Довжина лла — близько 2,6  см.
Живиться соковитими рослинами й др1бними без- 

хребетними. Кожна особина живе у власнш жрцк
На початку л1та самщ »ствають» на пороз! свого 

помешкання, запрошуючи самку. Самка вюкладае в грунт 
500—600 яець. 1з них виходять личинки, схож1 на дорос- 
лих, але без крил.

“  ЧЕРЕПАХА БОЛОТНА
Населяе всю УкраТну. 

Любить тепловодж водо- 
йми з густо за росли ми 

берегами.
Довжина панцира — понад 

Черепаха болотна 25 см. Живиться р1зномантни- 
ми др1бними тваринами I стервом.

У травж в1дкладае 5—10 яець у вапнянш шкаралут, 
для цього йде подал! в1д водойм. Зимуе у вод| т д  кри
гою, зазвичай б1ля джерел.

ЧОРНИЙ ГРИФ
Збер1гся лише в найб1льш важкодоступних горах 

Криму.
Довжина Т1ла —100—110 см, розмах крил —до 3 м, 

маса — до 12 кг. Живиться тушами мертвих тварин.
Утворюе постшж пари. Сво'Т величезж гжзда влаш- 

товуе на деревах. Сдине яйце насиджуе майже два мюяц|.

е « « ж

Полм ще 3—4 М1сяц| пташеня потребуе оп1ки. Свое дитин- 
ча грифи вигодовують натвперетравленим м’ясом.

в  ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА
Збер1гся лише в глухих люах Полюся та Карпат I Л1со- 

степу. Ран1ше жив по всш Укра'Тн1.
Маса не б1льше 3 кг, розмах крил — 1,5—2 м.
На болотах I вологих люових лугах полюе на великих 

комах, жаб, яшТрок, змш I др1бних ссавц1в.
Свое велике гжздо влаштовуе на високих деревах 

або на скелястих карнизах. У кладц| — 4—5 яець. На- 
сиджують I годують пташенят обое батьгав. Зимуе в тро- 
т к а х  Африки. На В1дм1ну в1д б1лого лелеки, уникае лю- 
дини.

ЧОРНИЙ СТРИЖ
Гжздиться п о  в с т  Укра'Гж.
Довжина — до 16 см, маса — до 45 г. Швидкють по- 

льоту — понад 100 км за годину. Свое життя проводить 
виключно в пов1тр1. По земл! вш т1льки повзае, нав1ть 
злет1ти з не'Т не може через надто коротк! лапки та дов-
ГИЙ ХВ1СТ.

Живиться др1бними комахами. П'е в повггр|, ловлячи 
крапл! дощу або тдхоплюючи воду з поверхн! водойми.

Гжздо 31 склееного слиною пуху будуе на горищах, 
п1д дахами або в тр1щинах ст1н. У кладш — 2—3 яйця, 
котр| насиджуються 18 джв. Пер1од вирощування пта
шенят тривае 35 джв.

У кшц| серпня в1дл1тае на зим1влю до Троп1чноТ Аф
рики.

ЩУКА
Живе в ус1х р1чках, озерах, водоймищах I ставках 

УкраТни. 3 ус1Х пр1сноводних риб св1ту вона мае най- 
б1льше поширення.

Довжина — до 1,5 м, маса — до 55 кг.
Хижак. Живиться рибою, шод| — водяними птахами 

та др1бними ссавцями.
Нереститься рано навесж, викидаючи на залиту по- 

В1нню траву до 200 тисяч 1кринок. Достов1рне довго- 
л1ття щуки не перевищуе 3 0 —4 0  роюв.

Щука
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Верба тритичинкова (б1лол1з)...... 8
Верес.................................................9
Верожка д|бровна..........................9
Весжвка дволиста...........................9
@  В1дкасник.................................... 9
В1льха а р а ........................................ 9
в  Водяний гор1х (чил1м)..............10
Герань лучна.................................. 10
Глечики жовт1................................. 10
Гл1д.................................................... 10
в  Горицвп весняний (адоню).... 10
Горобина.........................................11
Горошок мишачий.........................11
Граб европейський.......................11
Груша...............................................12
Грушанка круглолиста.................. 12
в  Дзвоники карпатськ!............... 12
Дивина ведмежа (ведмеже

вухо)............................................12
В  Др1ада восьмипелюсткова.... 12
Дуб черешковий............................13

змют
Еритрожй собачий зуб ................ 13
Ефедра.............................................13
Жовтець Гдкий................................13
Журавлина..................................... 14
Калина звичайна..........................14
Кизил (дерен).................................14
Китятки крейдяж...........................14
Кшський каштан...........................15
Клен гостролистий........................ 15
Клен ясенолистий ....................... 15
а  Ковила....................................... 15
Комиш.............................................16
Конвал1я травнева....................... 16
Конюшина повзуча...................... 16
Копитняк европейський..............16
Королиця звичайна..................... 17
Кропива дводомна...................... 17
Купина л та р сь ка ..........................17
Латаття б1ле.................................... 17
Левкой запашний......................... 18
Липа серцелиста...........................18
Л1щина.............................................18
Лотос гор1хоносний...................... 18
Льон укра'Гнський..........................19
Маки................................................19
Малина звичайна..........................20
Мигдаль...........................................20
Миколайчики плосю..................... 20
В  Модрина польська.................. 20
Нарцис вузьколистий................... 21
Ожина..............................................21
В  Орх1де'Г....................................... 21
Осика...............................................21
Осока...............................................22
Очерет звичайний........................ 22
Папорот! ........................................ 22
Перстач гусячий (гусяча

лапка)........................................ 22
в  ГПвожя вузьколиста

(воронець).................................23
В  ГПвожя кримська.................... 23
В  Плауни....................................... 23
Плющ...............................................23
Пролюки..........................................23
Рдесник кучерявий ..................... 24
Роб1жя (б1ла акашя)..................... 24
Рогоза..............................................24
Рододендрон пмалайський

(рута пмалайська)................... 24

в  Росичка..................................... 25
в  Рускус т д ’язиковий................ 25
@  Сальв1жя плаваюча................ 25
Солодушка великокв1ткова........ 25
Сон широколистий

(сон-трава)................................26
Сосна звичайна.............................26
в  Сосна Кедрова

европейська.............................26
В  Сосна крейдяна....................... 26
в  Сосна Станкевича................... 27
в  Суничник др1бнопл1дний........ 27
Сусак зонтичний............................27
в  Сфагнум (б1лий мох)................ 27
П  Тис япдний................................27
Тополя..............................................28

Хвощ ................................................29
в  Цикламен Кузнецова..............29
Чистота............................................29
Чорниця...........................................29
Шавл1Я.............................................29
Шафран Гейфеля (крокус

Гейфеля).................................... 29
Шипшина........................................29
Яблуня люова................ ................ 30
Ялина.............................. ................ 30

Бабка...............................................33
В  Балобан..................................... 33
&  Бджола-тесляр...........................33
в Беркут.........................................33
Ш  Б1лка звичайна.........................33
&  Ылуга..........................................34
Благородний олень...................... 34
Бобер...............................................34

Трутовики....
Трюфель......
^Тю льпани

Ялиця европейська
в  Яловець високий..................... 30
Ясен високий.................................30
Ясенець кавказький (неспалима 

купина).......................................30

ТВАРИНИ
Актина кжська..............
Артем1я ............................

.............. з г

............... 32
Р Афалша...................... ............... 32
Ш  Бабак.......................... ............... 32



Богомол звичайний...................... 34
Болотяна сова................................35
Боривггер....................................... 35
В  Борсук........................................ 35
В  Бурий ведм1дь...........................36
Велика б1ла чапля (чепура

велика)...................................... 36
Велика синиця...............................36
В  Великий тдковоню................. 36
В  Великий тушканчик................. 37
Великий яструб..............................37
В  Веч1рниця велетенська..........37
@  Видра..........................................37
Вовк.................................................38
Ворона а р а .................................... 38
Вуж водяний .................................38
Вухата сова.................................... 38
В  Гага звичайна (пух1вка)..........39
Гадюки.............................................39
Галка................................................39
В  Глушець (глухар)....................... 39
В  Гоголь..........................................40
В  Горностай.................................. 40
Горобш (хатнш I польовий)..........40
Гостроморда жаба........................ 40
Грак.................................................. 40
Гребшчастий тритон..................... 41
Дельф1н-б1лобочка........................ 41
Джм1л ь.............................................41
В  Дибка степова..........................41
В  Дрофа (дрохва)........................ 42
В  Емб1я середземноморська....42

собака................. 42
Жаба озерна.................................. 42
В  Жовта тригла (морський

тв е н ь )....................................... 42
В  Жук-олень (рогач).................... 43
В  Журавель степовий................. 43
Заець-русак.................................... 43
Звичайний Тжак.............................43
Зозуля звичайна............................44
Золотомушка жовточуба

(корольок)................................. 44
В  Зуб р ............................................44
1волга (вив1льга)............................44
Йорж................................................44
Ка мбала-калка н ............................45
Каракурт..........................................45
Карась золотий..............................45
В  Карпатський тритон................ 45
Катран.............................................45
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Кефаль.............................................46
В  Кгг Л1Совий................................. 46
Козуля (сарна европейська)...... 46
Коник зелений...............................47
Краснотрка................................... 47
Кргг...................................................47
Куниця кам'яна.............................47
Куртка а р а ................................... 47
Л аска...............................................48
Леб1дь-шипун.................................48
Лин................................................... 48
Лисиця.............................................48
Л|СОва куниця................................ 49
В  Лосось чорноморський..........49
Л ось................................................. 49
^ Л я р р а  анафемська................. 49
Лящ .................................................. 49
В  Махаон (косатець

короткохвостий)........................50
В  Медична п’явка........................50
Медузи.............................................50
Миньок............................................50
В  М1дянка..................................... 50
В  Мшога укра'Гнська................... 50
Мюька ласлвка.............................51
В  Могильник................................. 51
Мокриця (стонога).........................51
В  Морський коник...................... 51
В  Морський краб.........................51
В  Морський чорт..........................51
Морсью губки................................ 52
Озерна чайка (мартин)................52
Окунь...............................................52
Омелюх............................................52
Ондатра...........................................52
Оселедець чорноморський.........52
Оси................................................... 53
Павук-хрестовик............................53
В  Пел1кани.................................... 53
В  Перегузня.................................. 53
Переп1лка........................................53
Перл1вниця та беззубка...............54
Плггка (плотва)...............................54
В  Плямиста саламандра............54
В  Подал1р1й (косатець

довгохвостий)...........................54
Польовий лунь...............................54
П ом тла...........................................55
Прудка ящ|рка...............................55
В  Пугач...........................................55
Риба-голка (1глиця пухлощока)....55

В  Ри сь............................................55
Р|чковий рак..................................56
В  Рожевий ш пак..........................56
Руда люова мураха...................... 56
Руда пол1вка................................... 56
Сазан...............................................56
Сар ан а............................................57
Свиня дика (кабан дикий)...........57
В  Севрю га.................................... 57
В  Синявець мелеагр.................. 57
В  Сип б1логоловий....................... 57
В  Оси пуха...................................... 57
Сич хатнш....................................... 57
С1ра гуска....................................... 57
С1ра ропуха.................................... 58
В  Скеляр строкатий ................... 58
В  Скол1я-пгант..............................58
Скопа...............................................58
В  Скорпюн кримський...............58
С л т а к ..............................................59
Соловейко сх1дний....................... 59
В  Сольпуга звичайна.................. 59
Сом звичайний..............................59
Сорока.............................................59
Сорокопуд-жулан...........................60
Степовий орел...............................60
В  Степовий товстун.................... 60
В  Степовий тх1р............................60
В  Стерв’ятник...............................60
В  Стерлядь (чечуга)..................... 60
Судак................................................61
Тарантул..........................................61
Устриш та м1дм...............................61
Фазан...............................................61
Форель струмкова........................ 61
Ховрашок крапчастий................. 61
В  Хохуля.........................................62
Цв1ркун польовий..........................62
В  Черепаха болотна................... 62
Чорний гриф..................................62
В  Чорний лелека......................... 62
Чорний стриж................................62
Щ ука................................................62

Умовш позначення:
В — вид, занесений до ЧервоноУ 
книги УкраТни
Ш  — вид, занесений до перелту 
М1жнародноТстлки охорони 
природи
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Н аш а енииклопед\я розпов'цае про рхзномаш т т ст ь ж иво* природы У краш и. 

К ож ном у виду рослин < тварин присвячено окрему ст ат т ю , в якш  у захопливш

I дост упнш  форм\ дано в\дпов\д\ на безл'/ч ди т яч и х запит ань. Ц\ знания ст анут ь  

у пригод'1 юному читачев\ тд час навчання у школ'1.


