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Любий друже! 

Ця книга розповість тобі про найцікавіших тварин світу. Ти познайо

мишся з тваринами, які мають дивні пристосування, дізнаєшся про їх 

унікальні здібності, про дивуючу кмітливість. 

Цікавими будуть сторінки про тварин, які зустрічаються тільки на 

Австралійському континенті, познайомишся із птахозвірами - живи
ми свідоцтвам'и життєво важливого етапу еволюції, які дають безцінну 
інформацію про процес еволюції. 

Не менш цікавими будуть сторінки про сумчастих - типових пред
ставників тваринного світу Австралії. 



Планарія - плоский черв'як, який розселився по всьому світу: він зустрі
чається у морях і прісноводних річках, у моху тропічних лісів. Строкаті, 
різнокольорові «стрічки» довжиною з ніготь або долоню, наче сковзають зі 

швидкістю кілька метрів на годину по слизькій доріжці, яку завчасно самі 
підкладають. 
Живляться равликами, дощовими черв'яками, яких навіть не ковтають, 

а міцно «обіймають» своїм плоским тілом і сприснувши кишечним соком, 

перетравлюють. 

Цікаві планарії тим, що здатні до виключно складної регенерації . (віднов
лення): якщо обрізати голову, то скоро ця голова відновить тулуб, а тулуб, 

який залишився без голови, - отримає нову голову. Навіть якщо розрізати 
планарію на сто дрібних шматків, то кожний шматок відновить частину за 
частиною всі відсутні органи. 

Замість одного з' явиться сто 
черв'яків. 

Дивна здатність планарії поля
гає втому, що ця тварина може 

місяцями обходитись без «кор
МУ». Коли навколо немає їжі, 
планарії поїдають себе. Кліти
на за клітиною їх органи добро-

~ ЦікаСо! ~ 
Під час небезпеки планарія сама себе розриває 

на шматки й перед здивованим ворогом 
замість одного живого черв' яка залишається 

10-20 завмерлих слизьких грудок. 
Коли небезпека минає, кожна грудочка регенерує 

орган за органом і позбавлені життя частки 

перетворюються у черв' яків. 

вільно «відправляються» у кишечник і 

перетравлюються. Спочатку вони з'їда
ють статеві органи, потім м'язи. Та ніко
ли, навіть коли в собі все з'їдено, він не 
пожирає мозок і нерви. 

Відомі випадки, коли планарії голоду

вали по півроку й з 'їдали 6/7 власного 
тіла, тобто у сім разів ставали коротши
ми. Та коли їм давали вдосталь їжі -
швидко росли і набирали вагу. 
Планарії вважаються шкідливими. Во

ни знищують дощових черв'яків, які зба
гачують свіжим перегноєм виснажений 
r'PYHT, розпушують його і водночас удоб
рюють своїми виділеннями. 
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~«~$~ 1.. СИIГОВIЧЕ,Вt RКI1 ) "~-"fj~~ 
у льодовиках гір Кавказу, Аляски, Канади 

зустрічається черв'як, який відразу тане наче 

сніжинка, якщо його покласти на долоню, і пе
ретворюється на водяну краплю. Температура в 

їхньому життєвому середовищі ніколи не пере

вищує нуля градусів. У крові та протоплазмі 
цих істот багато гліцерину, солей інших сполук, 
ЯКІ значно знижують температуру замерзання. 

Ферменти травлення снігового черв'яка при

стосовані до роботи при мінусових температурах. 
Найцікавіше те, що ферменти перетравлюють своїх господарів, оскільки їх . . . 
аКТИВНІСТЬ значно ПІДВИЩУЄТЬСЯ, якщо температура вища нуля градУСІВ. 

Живляться дивні черв'яки мікроскопічними водоростями, грибками, бак
теріями, які живуть на поверхні льоду. А самі стають жертвами дрібних 
птаХІВ. 

" ИАI1АОВWI ЧЕ,ВtRКI1 СВІТ' 

Черв'яки-паразити, яких знаходили у 
черевах китів, іноді сягали 40 м. Черв'як
непаразит, який вільно мешкає у морсь

ких просторах, - ЛІнеус - вважається 

найдовшим у світі. Його середня довжи
на - 15 м. Та зустрічаються екземпляри 
довжиною до 35 м. 
Найтонші серед тварин - лінеус немер

тина. Ширина їх тіл відноситься до довжи

НИ, Я;К 1:40, а іноді 1:1000. Лінеуси бувають неймовірно красивими: червони-. . 
МИ, жовтими, зеленими, коричневими, строкатими, ІЗ яскравим ВІзерунком. 

Полю ють черв'яки за допомогою тонкого хоботка з гострим стилетом, на 
кінці якого знаходиться отруйна залоза. У деяких немертин хоботок біль
ший за довжину тіла. Як правило, він прихований у роті. Настигнувши здо

бич, черв'як викидає його і втикає у жертву - кільчастих черв'яків і на
віть, у дрібних риб. 

Медична п'явка цікава тим, що може обходитись без їжі 2 роки. У її ки
шечнику є особливі бактерії, які обробляють кров так, що вона довгий час 
залишається свіжою. Тому п'явки живляться приблизно раз у півроку. За 
одне живлення ця порівняно невелика істота (12 см) може висмоктати до 50 г 
КРОВІ. 

Слинні залози п'явки виділяють речовину, яка не дає крові згортатися. 
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НАИВІ".WА КІ".КІСТ. ОЧЕИ 
у панцирних молюсків величезна кількість « очей», які розміщені на 

черепашці. Звичайно вони дрібні, примітивні й зовсім не схожі на людські. 
«Очі» молюсків - світлочутливі клітини, які з поверхні вкриті прозорою 

«кришечкою», під якою знаходиться двоопукла світлозаломлююча лінза та 

сві т лопог линаючий пігмент. 

у міру зростання пластинок черепашки 
молюска по їх краях утворюються нові очі. 

Оскільки молюски ростуть протягом усьо
го життя, то й кількість очей постійно збіль

шується. У дорослої особини може налічу

ватися понад 11 ООО очей. 

Майже всі гребінці можуть досить швидко пере
суватися на значні відстані. Рухаються вони стриб

ками. Стулки черепашок, якими вкриті тіла гребен
ців, то розкриваються, то різко стулюються, а краї 

мантії то розгортаються, то щільно притискуються. 

Внаслідок цього вода з силою виштовхується дво

ма потужними струменями з мантійної порожнини. 

Ці потужні струмені й штовхають молюска ,черев

ним краєм уперед. 

Великі гребінці здатні стрибати на півметра, а іноді й далі. 

ЦІКАВЕ ПРО РИВ 

у багатьох існує думка, що риби не чутливі й мовчазні створіння. Та фа

хівці встановили, що насправді риби дуже чутливі до запахів, звуків, здатні 
розрізняти смак їжі, гратися, сумувати, деякі з них навіть піддаються дре

сируванню. 

у них, як і в людей, бувають різні характери, вони 
розмовляють, товаришують, сваряться, турбуються про 

майбутнє потомство і підкоряються своїм законам. 
Крім того риби здатні створювати навколо себе елек

ТРИЧНІ поля. 
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",~~~ ЧОМ, 'НіН КАWnИIOТЬ 4'~-"В~~-
Фахівці встановили, що кашель риб - нор

мальний стан дих~льного циклу. Розрізнюють . 
два види кашлю: 

1) передній - коли струмінь води виштовху

ється назад через рот . Цей кашель виникає з а 

рахунок руху нижньої щелепи; 

2) задній - коли струмінь води виходить назад 
із зяберної порожнини при її відкриванні, але 

не повільно, як при звичайному диханні, а різ

ким поштовхом. 

Кашляють риби для того, щоб прочистити зя
бри. Адже водорості, які потрапляють зі стоком 
води у зябри, намагаються там закріпитися. 

у Південній Африці на берегах річки Ріо-Нег

ро (в перекладі Чорна ріка) зустрічаються близь
ко 40 видів риб, які незначний час можуть зна
ходитись на СУШІ. 

На цій території дерева не ростуть у повну си-
11«--0 ... ''-

лу, оскільки тут бувають щорічні паводки, які . 
тривають кілька місяців. Тому берегові пляжі 

завжди вкриті опалим листям. Саме таке середо
вище обрали собі « сухопутні » риби. 

Серед великої кількості риб зустрічаються схо

жі на лезо - ножетелки. Вони згинають свій 
єдиний черевний плавник, щоб пролізти у най

вужчі щілини між листям. Ножетелки, як і їх 
родичі електричні вугрі, знаходять здобич, орієн
туючись на ЗМІНУ електричного поля, яке вони 

створюють навколо свого ТІла. 

Елахохоракси мають черевний та хвостовий 

плавники, які перетворились на подобу ніг. За 

їх допомогою риби здатні пересуватися по листю. 
Креницихли стережуть здобич, ховаючись у 

листі й кидаються на неї, відштовхуючись хвостом . . 
Одні види риб віддають перевагу відкритим 

місцям і маскуються під довколишнє середовище, 

інші - живуть у воді, а під час небезпеки шу

кають порятунку на суші. Деякі хижі риби ви
стрибують з води і хапають здобич на березі~ 
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«~~ 'нвн, ЯКІ "А3ЯТ. по АЄ'ЄВАХ ~~ 
Значну частину часу проводять на 

суші мулясті стрибуни. Це невеликі 
рибки довжиною 10-20 см. 
Особлива будова гребних плавників 

дозволяє їм швидко стрибати як по 

воді, так і по суші. По коріннях ман
грових дерев та кущів стрибуни мо

жуть ПІДНІматися на значну висоту. 

При цьому вони користуються не тіль
ки плавниками, а й хвостом. Особли

вий присосок на грудях дає можливість триматися на стовбурах навіть у вер
тикальному положеННІ. 

Живляться стрибуни дрібними крабами, черв'яками, комахами. Самі стають 
жертвами хижих птахів, змій. Місцеві жителі полюють на мулястих стрибу
нів не за допомогою вудочки та сітки, а використовують спеціальні бамбуко-

ВІ пастки. І'!!!!!\ 
Серед цих дивних африканських риб ви _ А ІІІ ІНАЄТЕ. ЩО .••• \~) 

діляється стрибун сріблястий, який гине, Деякі риби пристосувались до життя 
коли його довго тримають у воді. у гарячих джерелах Каліфорнії. Вони 

чудово почуваються 

1. при температурі +520с. 
'НВА -МІСЯЦ. . ~ ~ у звичайних риб руйнуються клітини 

Риба-місяць має велетенські розміри. Дов
жина тіла - 3 м, маса - 1500 кг. 
Наприкінці минулого століття в Атлан

тичному океані біля берегів США було спій

мано екземпляр. довжиною 5,5 м. На жаль, 
маса залишилась невідомою, бо не було 
можливості зважити рибу. 

Риба-місяць - поганий плавець. Вона . . 
плаває дуже ПОВІЛЬНО 1 не здатна подолати 

сильну теЧІЮ. 

Живиться велетень зоопланктоном, різ
ними дрібними ракоподібними, кальмара

ми. Сама вона рідко стає жертвою. Її рятує 
не тільки розмір, а й незвичайно товста міц

на шкіра, яка вкрита дрібними кістковими 
виступами. 

Риба-місяць - чемпіон із відкладання ік
ри. Лише одна самка відкладає до 3 млн. . . 
ІКРИНОК, з яких далеко не ВСІ зможуть до-

сягнути дорослого ВІКУ. 
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тіла та порушується діяльність 

сердця навіть при температурі 

+30 градусів. 
Деякі вчені вважають, що 

в організмі риб, які живуть у гарячих 

джерелах, є особливий 
жарознижувальний апарат. 

Але який - загадка. 



~~~i C~SO'AI1HAqIR :\~~~~~ 
Субординація - підкорення молодших старшим, яка спирається на пра

вилах дисципліни. Qубординаціюможна спостерігати в деяких тварин, особ
ливо у зграях ссавців. Серед риб це явище рідкісне. 
В індійських зграйних риб даніо малабарікус шляхетні особини плавають 

горизонтально. Особини другого рангу плавають під кутом 20 градусів, а рух . 
риб найнижчого рангу має зовсім чудернацький вигляд - вони пливуть під 
кутом 35 градусів до горизонту . . 
Це пов'язано з тим, що шляхетні особини володіють центральними, бага

тими на корм ділянками, куди периферійним рибкам вхід строго заборонений. 

Тропічні великороті риби - опістогнатові, - які 

зустрічаються біля східних берегів Центральної Аме

рики, здатні рити глибокі нери у 'морському кам'я
нистому дні. 

Своїм великим ротом, наче ковшем eKCK~BaTopa, 
риба набирає грунт й викидає на поверхню. Так во
на будує собі гніздо. Після влаштування домівки, ри
ба обов'язково розрівнює Грунт навколо своєї споруди. 
У день, знаходячись біля входу в нору, риба п·о

лює. Уночі або під час небезпеки вона ховається 
у норі, затуляючи вхід черепашкою або невеликим 
каМІнцем. 

Рот «екскаватора» - не тільки будівельний «ківш», 

пастка для жертви, а й сумка для виношування маЙ- · 

бутнього потомства. Протягом кількох тижнів ікра, 

а пізніше мальки, знаходяться у ротовій порожнині. 

На цей час самка зовсім відмовляється від їжі. 

Усім відомо, що планктоном живиться велика кількість морських тварин. 

Та вияв~лось, що пл анк тон - не тільки їжа. 
Американські та англійські вчені встановили, що планктОн відіграє важ

ливу роль в охолодженні атмосфери, сприяє регуляції клімату на Землі. 

Планктон частково проникає в атмосферу, де в процесі хімічної реакції 

перетворюється в аерозольні частки, haBKO-!ІО яких конденсується водяна па-

ра й утворюються хмари. . .. 
У свою чергу хмари відбивають сонячне світло і запобігають перегріван

ню Землі. 3 іншого боку, надмірне охолодження призводить до зменшення 
планктону, що сприяє підвищенню температури. Таким чином планктон ви

конує функцію термостата нашої планети. 
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~ ~ l n'ОТОnТЕ' ~ ~ ~~ 
Для клімату тропічної Африки характер

на зміна посушливих та дощових сезонів. 
у дощові періоди бурхливі тропічні річки роз
ливаються й утворюють тимчасові водойми. 

Тут оселяється велика кількість усіляких 

риб, серед яких найцікавіша - протоптер. 
Довжина тіла риби - 90 см. 
Коли настає посушливий сезон, риби, ря

туючись від загибелі, повертаються у річки. 
Інакше поводить себе протоптер. Він залиша
ється. Коли рівень води падає до 5-10 см, 
протоптер споруджує «спальню» - риє ро

том гніздо. Довжина гнізда іноді сягає 2 м. 
М'який мул риба засмоктує в рот і з силою 
виштовхує разом із водою через зяберні отво

ри. Коли риба натикається на твердий грунт, 
то спочатку вигризає шматки глини, пережо

вує їх, а потім через зябри викидає. 
Коли гніздо досягає необхідної глибини, 

то нижню його частину протоптер розширює, 

щоб можна було скластися навпіл, повернувшись головою догори. 

3 часом рівень води падає і досягає краю гнізда. Протоптер починає част
ково всмоктувати рідкий мул, таким чином закупорюючись. До того, як ця 

пробка висохне, риба, тикаючись у неї рилом, ущільнює ЇЇ й трохи піднімає. 
Вода в норі стає в'язкою від великої кількості слизу, який виділяє протоп
тер. Та й вона поступово починає в~сихати. Слиз твердіє й утворюється дуже 
тонкий кокон - 0,05 мм. Він запобігає висиханню риби, яка весь посушли
вий сезон (7-8 місяців) безтурботно спить. 
у такому стані протоптер може знаходитись 4 роки. Звичайно, якщо йо

го не знайдуть жителі, які охоче ласують смачним м'ясом цієї незвичайної 

риби. 
Є ще цікава особливість у протоптера. На противагу всім іншим хребет

ним тваринам, які впадають у сплячку, протоптер витрачає не жирові запа

си, а власні м'язові тканини. Тому після сплячки стає значно меншим. 

А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО ... ~ 
«Золота рибка» , яка мешкає 

у Китаї, · живе протягом 40 років. 
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Ви знаєте, що чисельність комах на Землі визначається мільярдом мільяр

дів. Ентомологи (фахівці, які досліджують життя комах) порахували, що на 
кожну людину припадає не менше 250 млн. цих дрібних тварин. 

~ ~~ ~ ОЧІ КПІЩІК ~ . .. ~~ ~~ 
Серед багатьох видів кліщів є витрішкуваті, 

плоскоокі, а є кліщі, які зовсім не мають очей. 
Під час дослідів виявилося неймовірне: у 

тих, хто вважався сліпим, гострота зору кра

ща, ніж в окатих. Зорові центри в мозоку 
безокових кліщів й нерви, які ведуть до ньо-. . . 
го, розвинеНІ краще, НІЖ у ВИТРІшкуватих. 

Для науковців залишається загадкою: чим 

дивляться і бачать кліщі, які не мають очей, . . . . . 
І наВІЩО ІНШИМ КЛІщам ОЧІ, якщо можна 

краще бачити без них. 

Учені встановили, що в блохи є щось схоже на катапульту - еластична 
грудочка білків, яку вчені називають резилином. Ця речовина може стиска
тися і розпрямлятися краще за будь-яку гумку. 

Коли блоха готується до стрибка, вона присідає - резилин стискається. 
При цьому задні лапи складаються. На внутрішньому боці задніх ніг є особ
ливі тверді виступи-защіпки, які зчеплюються, не даючи можливості рези
лину завчасно розпрямитися. 

Учені порахували, що прискорення при зльоті блохи 

у 30 разів більше, ніж його зазнають космонавти під час 
запуску ракети. 

Блоха здатна стрибати на відстань, яка в сотні разів 

більша за довжину власного тіла. Вона без зупинки мо
же стрибати 3 доби, здійснюючи до 600 стрибків на го
дину. Якби людина мала такі здібності, то вона б із лег-

'lI'WI'J'""LI" кістю стрибала на висоту 260 м, тобто могла б перестриб
нути будин:ок у 85 поверхів. 
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~-----« €f{'z~ ,.l.М'.АWIИ. :\ ~ ~Jm "М.~ 
Велику роль у житті комах відіграє феромон - пахуча речовина, яку ви-

діляють мурашки. Це ніби мова, завдяки якій комахи отримують інформа
цію. Та не тільки на феромони покладаються мурахи. Вони вміють орієнтува
тися за сонцем. Якщо воно сховалося за хмари, то вони запам'ятовують непо
мітну для людського ока поляризацію променів на небосхилі. Навіть нічна 
темрява не стає перешкодою на шляху мурашки, яка спізнилася. Невідомим 

«штур~а~ським» відчуттям ~они знаходять шлях ДOДOM~. I~ 
ФаХІВЦІ встановили, щО ОЧІ мурашок Ц.каСо! ~ 

здатні розрізнювати кольори, а в темря- В особин однієї сім'ї очі влаштовані 
ві гострота їх зору збільшується у 70 ра- по-різному. Це залежить від розміру 
зів. На мерехтіння світла мурашки реагу- голови. Чим більша голова, тим більше 
ють при 75 спалахах на секунду. Це оз- фасеток в оці комахи, тим воно 

більше й довше. 
начає, що якби мурах дивився телеві-
зор, то навіть мотоперегони здались би 
їй переривчастими й повільними. 

Фахівці встановили, що саме такі 

«головасті» мурашки найрозумніші 

в колонії і швидко орієнтую-ться. 

В Аризонській пустелі мешкають два види мурашок: амазонки-загарбники, 
мурашки-формики. Амазонки не здатні будувати мурашники і годувати своє 
потомство. Тому тричі на тиждень вони відправляють розвідника на пошуки 

багатотисячних колоній мурашок-формиків. Розвідник запам'ятовує місце 
знаходження чужого житла і спішно сповіщає про це родичів. І вже через 

кілька хвилин тисячі воїнів-загарбників вирушають за здобиччю. 
Розбійники миттєво проникають у всі щілини мурашника формиків, все 

навколо сприскують своєю рідиною, запах якої нагадує мускатний горіх. 

Приголомшена королева з роду формика, її робітники спішно втікають та за
лишають молодих мурашок, яких захоплюють загарбники. Частину полоне
них амазонки з'їдають, а тих, кого залишили живими, роблять рабами. 
Королева-самозванка спішно відкладає яйця в чужому гнізді. Вона впев

нена, що тисячі рабів будуть цілодобово забезпечувати її всім необхідним, 
1 вигодують потомство. 

Залишається загадкою, як загарбникам удається «вмовити» 
IJUIJ~D працювати на них і яким чином 

12 

законні господарі житла по
переджають свою господиню

королеву про неможливість 

повернення в рідний дім. 



ЖИВ. КОМОРИ 
у сім'ях пустельних мурашок-бігунків, 

каМПОНОТУСІВ, .В американських та австра

лійських медових мурашок є робітники, 
які виконують функцію зберігачів меду. 

Вони ніколи не залишають гнізда й не ви-
, трачають час на пошуки їжі, а чекають, 
, доки мурашки-постачальники повернуться 
додому з повним волом солодких виділень 

попелиць або рослин. 
«Постачальники» віддають «зберігачам» 

здобич. День у день вони приймають данину. 

Скоро їх черевце роздувається до неймовірних розмірів. Крізь тонкі оболон

ки просвічуються вола, які наповнені цукристою рідиною - медом. 
Жива «комора» вже не може рухатися. У спеціальній камері, міцно при

чепившись до стелі, великими компаніями вони довгі дні чекають, коли їх 
запаси знадобляться мурашиній сім'ї. Якщо така медова діжечка падає на 
підлогу, черевце не витримує і розривається. 
у великих мурашниках налічується кілька сот таких живих «комор». Ли

ше одна така мурашка може забезпечити їжею 1 ОО дорослих особин протя-
гом місяця. 

" НЕ3ВИЧАИНА КОНК'РЕНЦ'JI 

у пустелі Сонора зустрічаються два види мурашок. 

Одні проявляють активність з пізнього вечора до ранку. 
Вони віддають перевагу (рунту, температура якого не 

вища200с. 
Інший вид мурашок активний з б-ої години ранку до 

полудня, коли температура (рунту сягає 400с. 
Обидва види живляться однаковою їжею - насінням 

сухостійних трав, багаторічних рослин, деякими кома
хами. Оскільки в пустелі їжі не багато, то мурашки першого виду заклада
ють грудками (рунту або дрібним камінням входи і виходи сусідів. Забарика-

довані . сусіди змушені А 8И ЗНАЄТЕ. ЩО ••• 
витрачати дорогоцінний 
час на те, щоб звільни
тися і значно запізню
ються на годівлю. 
Перший вид мурашок 

використовує й хімічну 
речовину, що відлякує 
конкурентів, які ведуть 

відновлювані роботи. 

Весною, коли ще не скрізь розтанув сніг, мурашки noкидають 

мурашники . гріються на сонечку. Та це не відпочинок. 
Так мурашки зігрівають своє житло. Нагріється 

мурашка на сонечку і спускається у підземну частину 

. домівки. Охолоджується й знову вибирається 
на поверхню «збирати тепло». 

Зустрічні потоки розігрітих і тих, хто вже охолонув, 

носіїв можна порівняти з циркулюючою парою (водою) 

у трубах опалення сучасних будинків. 
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,.. ГОА'ВА".НИКИ ТЕ'МІТІВ ~ ~ 
Термітів іноді називають білими мурашками. Та 

це не мурашки, а особливі комахи, хоча й мають ба
гато СПІЛЬНОГО з ними. 

Терміти - справжнє лихо тропічних країн. У їх 

ненаситних шлунках зникають тонни дерев. Вони 

їдять деревину -" продукт малопоживний. Як їм 
удається все це перетравлювати, досить довго зали

шалось загадкою. 

3ацікавившись цим, фахівці зробили дивовижне 

відкриття. Виявилось, що у череві термітів є відгалуження кишечника, щось 

на зразок кишені, у якій знаходиться неймовірна кількість мікроорганіз

мів - інфузорії, джгутиконосці, бактерії. Лише джгутиконосців понад 200 
видів. Маса всіх мікроорганізмів іноді становить більше третини всієї маси 

терміта. Саме мікроорганізми і перетравлюють t ~ 
деревину, перетворюючи її на цукор, який по- . Цікаво! ~ 
тім засвоює організм комахи. Був проведений цікави.Й дослід. 
Термітам постійно не вистачає й білкової їжі. Термітів позбавили мікроорганіз-

Тоді їх шлунок частково перетравлює своїх «го- Miв~ Комахи продовжували 
дувалЬНИКІВ » • 

Сім' я термітів 

Свіmлячки можуть прогнозувати погоду. 

Якщо влітку ввечері навколо «розсипані» яскраві 

вогники світлячків і світять вони яскраво. то 

наступна ніч буде теплою. тихою. без опадів. 

Тому світлячків можна вважати 

комахами-синоптиками. 
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енергійно живитися. але вже на 

10-14 добу їх чекала неминуча 
загибель. Бо терміти не могли 

самостійно перетравлювати їжу. 

Та як тільки їх знову заражали 

мікроорганізмами. вони знову 

ставали бадьорими й здоровими. 
доживали до старості. 

До речі. живуть терміти 
протягом 1,5 року . . 

1 - самка-цариця; 

2 - самець-цар; 

3 - великий воїн; 

4 - малий воїн; 

5 - носатий воїн; 

6 - великий робітник; 

7 - малий робітник. 



~«~i ~ l ,. МІМІІ'ІJI ,. :\ ~ ~ 
Усі знають про вміння комах чудово маскуватися. 

Комахи і рослини - два світи, що вражають казковим 

багатством форм і барв, і пов'язані нерозривними уза-
ми взаємодопомоги. 

Гусениця метелика 

n' ядениці зеленої. 

п аличник-листовидка 
не помітний серед 

листя. 

м етелик-носатка. 

Диявольський 

богомол. 

Й ого вигляд нагадує 
квітку. 

П аличник-бацилюс 

схожий на гілку. 

ЦікаСо! ~ 
Найбільша комаха у 

світі - сингаnурський 

nаличник-фібалозома. 

Довжина тулуба - 27 см, 
а довжина звитягнутими 

кінцівками - 40 см. 
У такій позі комаху 

важко помітити серед 

гілок дерев та кущів. 

«Магіцикада септендецим» - наукова назва цикади, яка зустрічається в 

Північній Америці. У перекладі з латинської це означає «сімнадцятирічна 

чаРІвна цикада». 

Цікаво, що ці комахи з' являються з землі лише раз на 1 7 років. Спарю
ютьс~, відкладають яйця й вмирають. Личинки, які вилуплюються, відразу 

ховаються в землю. Там вони розвиваються, а через 17 років виходять на п~ 
верхню, щоб продовжити рід. 

~i ~ і,. tEA3 • • :\., ~~ 
х то не знає про докучливих гедзів, які смок

чуть кров домашніх тварин, а іноді, особливо бі
ля водоймищ, боляче кусають людей. 
Фахівці встановили, що гедзі-самці - .миролюб

ні створіння. Вони, як і самці комарів, живлять-
- . 
ся нектаром І соками рослин. 

Самки теж більшість часу ласують рослинним 
соком, та після шлюбного періоду для продовжен
'ня роду їм необхідне білкове питво. Саме кров ба
'гата білком. 
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~ ~ l ЦІКАВЕ ПРО С",Х 4' /~ 
«Вуха» комах мікроскопічні. До того ж у різ~ . . . . 

них ВИДІВ комах вони значно ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 1 РОЗ-

міщені в різних частинах тіла. 

Сарана чує черевом, комар - антенами, цвір

куни - КОЛІнами. 

Органи слух:у комах - звукосприймаюча 

нервова клітина-рецептор - сенсила. Як пра

вило, вона кріпиться до мембрани, що колива
ється під дією звукових ' хвиль, сприймає ці ко

ливання й передає інформацію у мозок комахи. 

~ ~ ЯК ' Сnl"К~IОТ.СЯ КОМАХИ4' ~ 
Цвіркуни та коники розмовляють за допомо

гою крил: труть одне крило об інше. Хижий 
кліщ -резувій пиляє хоботком по гребінчастому 
відростку на грудях свого панцира. КЛОП-ВОДО

мірка, який мчить по ВОДІ, наче ковзаняр по 

льоду, «розмовляючи» З родичами, тупоче по 

ВОДІ лапками. 

Терміти-воїни, попереджаючи про небезпеку, 

б'ються головами об стінку гнізда. Жук-точиль
ник теж б'ється головою об дерево. Таким чи
ном ВІН кличе подругу. 

А ВИ JИАЕТЕ. ЩО ••• 

Деякі види метеликів бачать за допомогою 

примітивних датчиків, які знаходяться 

на органах розмноження. 

Звичайна міль має унікальний нюх. 

Самці здатні вловлювати запах феромонів, 

які виділяє самка, на відстані до 11 км. 
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МАnlOКИt JlКI rOA'IOT. 6АТ.КI8 ~---
Оси живляться нектаром квітів, будують стіль

ники. Та заготовляти корм не вміють. 

Оса, яка прилітає' у гніздо зі здобиччю, від
правляється до стільників, щоб нагодувати зго
лоднілих дитинчат-личинок. Вона їх годує 
«м'ясною» їжею, яку сама не їсть. Личинка, 
перетравлюючи м' ясну « кот летку », виділяє 
спеціальний багатий білком і цукристою речо
виною сироп. Це улюблена їжа дорослих особин. 
Наситившись сиропом, робоча оса працює 12 

годин. Навіть якщо личинку зовсім не годува

ти, то і в цьому разі вона тиждень виробляти
ме поживний сироп. Навіть за перші 4 доби го
лодування личинка виробляє сиропу так бага
то, що здатна прогодувати дорослу осу. Це ду

же важливо, адже несприятливі погодні умови для ос можуть стати згубни

ми. Залишившись без їжі, за добу гине половина ос . 

с# 

ОСИ-ХАЗJlИКИ 

Дивовижна оса амофіла своїх личинок годує « м' ясними консервами », які 
готує з гусениць нічних метеликів. Спіймавши здобич, оса паралізує їі, роб
лячи гострим жалом укол у нервовий центр. Потім затягує гусеницю у гли

боку піщану нірку, де відкладає на тілі жертви яйця, й засипає схованку піс
ком. Гніздо маскує. Узявши у щелепи маленький камінець, вона трамбує на
сипаний поверх гнізда пісок. 

У такому гнізді гусениця жива, але нерухома. Личинки оси, які з'явля
ються з яєць, багато днів живляться паралізованою гусеницею. 

i ·~ t ""'* 6ArATOOKI "",* -J/ .. ~ 
у джмелів та бджіл на голові добре помітні 

пара очей. А ви знаєте, що насправді у цих ко
мах 5 очей. Троє непомітних очей, які знахо
дяться на панцирі голови, можна побачити тіль
ки під збільшувальним склом. 
Три маленьких ока не виконують самостій

ної функції, а допомагають крилатим трудів

никам орієнтуватися у часі та просторі. Додат

кові очі - рецептори інтенсивності освітлен

ня. Завдяки їм комахи легко визначають час 
доби і повертаються додому у цілком певний 
час. 
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· 
~ ак ВАЖОnН ОХОnОАЖ'IОТIа жнтnо . ~ 

У гнізді зимуючих бджіл найвища температура там, де знаходиться їх най-
більша кількість. Тут розміщується «тепловий центр», температура в яко

му не опускається нижче 24-280С. Від «теплового центру» до периферії во
на поступово знижується. Розігрівання повітря у гнізді досягається у резуль
таті активізації грудних м'язів комах. Вони сильно притискаються одна до од
ної - таким чином зберігають більше тепЛа за рахунок зниження обміну повітря. 
Коли довколишня температура підвищується - щільність гнізда зменшу

ється, а потім бджоли й зовсім розповзаються по всьому житлу. Якщо насту
пає перегрівання у домі - бджоли провітрюють його частими змахами кри
лець. Чим вища температура, тим більше бджіл беруть участь у провітрюван

ні і частіше змахують крильцями. 

Деякі бджоли приносять воду в житло і розбризкують її. Випаровування 

води збільшується завдяки діяльності бджіл-провітрювачів. Гніздо швидше 
охолоджується. 

~ ~t'~; ~ ~ ~ ІВІАКИ 6ЄРЄТ .. СI МЄА ., ~~ 
Усі знають, що бджоли готують мед із нектару квіток. Та не всі знають, на

скільки складна ця справа. Бджола-збиральниця принесений нектар віддає 
бджолі-приймальниці, яка деякий час зберігає нектар у медовому шлуночку. 
Тут нектар зазнає досить тривалої і досі недослідженої обробки. Особливи
ми залозами медового шлуночка з нектару частково висмоктується вода, а 

нектар насичується ферментами, вітамінами і речовинами, які знищують мі

кробів - відбувається стерилізація. Тому мед довгі роки зберігає свіжість 
І не псується. 

Бджола-приймальниця, потримавши нектар деякий час у медовому шлу
ночку, випускає його назовні, а потім знову ковтає. Таку операцію вона здій
снює до 250 разів, а потім поміщає свій солодкий напівфабрикат у комору 

-(\) Ц." , стільника. Та це ще не все. Після цьо-
......... ~ Іка".. . . б '-~. Щ б го ІНШІ ' джоли починають переносити 

о приготувати рідкий напівмед-напівнектар в інші ко-
1 ОО г меду. бджола-збиральниця повинна 
зібрати нектар майже з 1 млн. квітів, мірки доки він не стане густішим. По-

Для цього Їй необхідно зробити тім нектар «випаровують » . Бджоли ста-
приблизно 15 ООО вильотів. ють над комірками з нектаром і тріпа-

Фахівці підрахували, що бджола пролітає ють крилами, створюючи вітерець, який 
відстань, яка дорівнює довжині сприяє видаленню зайвої води. За одну 

Земної кулі по екватору. хвилину бджола робить 26 400 помахів 
І вся ця велетенська робота необхідна 
для приготування тільки 1 ОО г меду. крильцями. 
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~ А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО ••• 

Часто колонії мурашок, термітів, бджіл порівнюють із 

суперорганізмом, у якому кожна особина виконує свою функцію. 

Я кщо ізолювати окрвму комаху - вона загине. Адже ізольована 

особина не здатна до самостійного життя. Знаменитий еколог 

Ремі Шовен зробив цікаве порівняння, суть якого полягає у тому, 

що суспільство комах - це організм, а кожна окрема 

особина - це клітина цього організму. Та «міжклітинний» 

зв' язок тут значно слабкіший, ніж у тілі людини: «клітини» 

(комахи) можуть тимчасово віддалятися від організму 
(на пошуки їжі, на боротьбу з ворогом та ін.). 

~~~ ~ ,.. 60ГOMO""' ~ 4' ~~ 
Богомол - велика хижа комаха. Його маленька трикутна голова дуже рух

лива. На ній над основою вусиків розміщені три простих ока. Будова перед
ніх ніг нагадує леза складного ножа. До того ж вони вкриті шипами. 
Полюючи на комах, богомол викидає передні лапки й стискає жертву між . . 

стегном І ГОМІЛКОЮ. 
у вигляді комахи хижак живе 1,5-2 мі

сяці - значно коротший час, ніж його ли

чинки. 

Личинки линяють 4 рази. Вони справжні 
ненажери. 3а час розвитку личинка збіль
шується у масі порівняно з першим линян-

ням у 20 ООО разів. ~ 

А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО ••• ..." ~ 

Найбільший у світі метелик -
південноамериканська агриnіна. Довжина 

тіла - 9 см, розмах крил комахи 27 см. 
Вона активна тільки вночі. 

Найменші метелики у світі належать до 
родини молей, а саме до роду молей маленьких, 

що мають розмах крил 3-5 мм. 

Гусениця метелика-данаїд живиться отруйни

ми рослинами. Отрута поступово накопичується 

у її організмі, але вона зовсім не шкідлива для 

гусениці та майбутнього метелика. 

Якщо якась тварина наважиться з 'їсти данаї

да, то її чекає загибель. 
Про СВОЮ отруйність данаїд попереджає яскра

вим забарвленням. 
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" НЕЗВИЧАЙНЕ С'СІАСТІО 1; 
У тропічній зоні зустрічаються досить 

великий павук нефіл клавіпес та малень

кий - аргіродес. 

Вони завжди поруч. Та не тому, що то

варишують. А навпаки - тільки клавіпес 

почне споруджувати свою велику ловчу СІТ

ку, як метушливий аргіродес спішно чіпляє 

до неї кілька своїх ниточок. Протилежні 

кінці кожної нитки прикріплені до його тіла. 

Коли фруктова мушка або москіт потрап
ляє у павутину - клаВІпес не звертає ува

ги на таку дрібну здобич. А от аргіродес, . .. 
ВІДЧУВШИ коливання. СВОІХ сигнальних 

ниточок, кидається на чуже добро. Він робить смертельний укус і спішно 
тягне здобич на край павутини, де й обідає. -

Іноді «хитрун» не задовольняється тим, від чого відмовляється законний 

володар павутини, а краде ту здобич, яку «законсервував на скрутний день» 

для себе клавіпес. У таких випадках злодій-аргіродес добирається до самого 
центру павутини, спішно прикріплює до жертви свою ниточку й тікає за ме-. . 
ЖІ ВОЛОДІННЯ господаря. 

Опинившись на нейтральній території, «розбійник » смикає за нитку, під
тягуючи до себе чужий обід. При цьому він усвідомлює незаконність своєї 
поведінки. Лише починає колива тися павутина під ногами господаря, як 

«крадіжник » кидає здобич і тікає. 
Маленький аргіродес не може плести велику павутину, та й не будь-яку 

комаху здатен подолати. Ось він і став «розбійником». 

ГIА'АВRIЧНИЙ n'ИІIА :\ ~ ~ 
Ноги павуків тоненькі, зовсім без м' язів і навіть 

без окремих м' язових волокон. Та при цьому вони 
пружні. Павуки досить швидко бігають і стрибають. 
Учені довели, що ноги павука - це своєрідний 

гідравлічний привід, рідиною для якого є кров. Під-. . . 
вищення тиску КРОВІ приводить до того, ЩО КІНЦІВКИ 

тверднуть. Тому павуки-стрибуни, маючи зріст 1 см, 
долають висоту 10 см. 
Під час стрибка павук миттєво підвищує кров' яний 

тиск на половину свого звичайного тиску, ЩО дорів

нює атмосферному. Яким способом йому це вдається 
зробити - поки що не відомо. 

й ауковці підрахували, 
що 340 г павутини вистачить, 

щоб оперезати Землю. 
~~ J ~ 'М ~~~ 
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СІТКА Anl СМІТТІ 
Техаський павук-птахоїд використовує свою павутину не тільки для того, 

щоб спіймати здобич, але також як сітку для виносу сміття. Це можна спо
стерігати під час будівництва нори. Павук збирає у один жмут павутинні 

нитки разом із дрібними частками r'PYHTY, що прилипли до них. Потім він 
виносить сміття назовні з майбутнього житла. 

Водяний павук - сріблянка, на відмі
ну від численної родини, обрав для жит

тя водне середовище. Він зустрічається в 

неглибоких збагачених киснем водоймах 
Європи та Азії. 

Триматися під водою павукові допомагає 

пові тряна оболонка, яка утворюється нав
коло тіла. Ця оболонка утримується зав

дякі особливій будові волосків, якими вкри
те тіло. Коли павук знаходиться у воді, то 
його черевце нагадує краплину ртуті. 

Через покрив тіла і повітряну оболонку 

відбувається постійний газообмін з довко

лишньою водою. Вона працює як зябри. 
Павук видихає двоокис водню уводу, а з 

води отримує кисень. Та цього недостатньо, 

тому « підводник » раз на добу піднімаєть
ся на поверхню, щоб поновити повітря у 
газовій оболонці. 
Як показали досліди, водяний павук, 

не ПІДНІмаючись на поверхню, може 

знаходитись під водою 20 діб. 
Та найцікавіше те, що він уміє опус

ЦікаСо! 
На одному квадратному міліметрі тіла 

сріБЛЯ1іки знахoдuться більше 1 ООО moHКUX 
волосинок. Між ними затримуються най

дрібніші бульбашки повітря. 

кати повітряні бульбашки у воду. Серед зарослей водяних рослин він споруд

жує сітку зі слабко натягнутих павутинних ниток. Одну провідну нитку, яка 

прив'язана до сітки, «водолаз» тягне на поверхню води, де знаходить повіт
ряну бульбашку. Захопивши бульбашку схрещеними задніми ногами, по про
відній павутині спускається до сітки. Так павук збирає кілька повітряних 
бульбашок на глибині, утворюючи повітряні камери, які називаються дзвона
ми. Таких камер може бути декілька. 
Вік повітряних дзвонів недовгий, тому водяний павук постійно споруджує 

нові. Вони мають різні розміри і влаштовуються з різною метою. В одній ка

мері павук живиться, в іншій - відкладає яйця. До речі, такі камери бува
ють двоповерховими. На верхньому поверсі павучиха відкладає яйця, а на 

нижньому живе сама. Ще бувають камери для линяння та відпочинку. 
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Дракон Ольм або протерей - хвостате земноводне, яке пристосувалось де 

життя у підземних водах. Зустрічається на півдні Європи. 
У протерея слабкий зір, оскільки життя минає під землею. Очі доросли:х 

особин приховані під шкірою, а у личинки зір розвинений добре. Колір шкі· 
ри біло-рожевий, а зябри темно-червоні, б( 

насичені кров'яними судинами. 
Після шлюбного періоду самка прикріПЛЮЕ 

10-70 ікринок до каміння під BOДO~ й оБОЕ 
батьків протягом 4-х місяців ОХОРОНЯЮТІ: 
кладку. Після чого на світ з' являються ли 
чинки довжиною близько 2 см, а дорослим~ 
вони стають лише через 10 років. 

Тритони - це хвостаті земноводні, які ма· 

ють легені. Тому їм постійно необхідно спли 
вати на поверхню води за новими ПОРЦІЯ МІ 

повітря. 

Під час шлюбного періоду та відкладанн5. 
ікри тритонам поповнювати запас повітря 

< ніколи .. Самців виручає хвіст. Під його тон 
кою шкірою знаходиться велика кількіСТІ 

кров'яних судин і кисень з води легко потрапляє у кров. 
Весною у гребінчастих тритонів такі « зябри» збільшуються на спині від по 

тилиці до кінчика хвоста - відростає гребінь. Чепурно вдягненим кавале 

рам дихається легко. 

Тритони - хижаки. 

Вони живляться дощо
вими черв'яками, му
хами, пуголовками, 

слимаками, дрібними 
мошками, комахами. 

Живугь ТРИТОІ:Ш у во
ді і на суші, у вологих 

місцях. 
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-1t(~~~ 'НІКІ".НІ ЗАІВНОСТІ ~~~~~ 
Мармурова жаба 

у південній та центральній частинах 

Африки зустрічається цікава тварина, 

яка надимається і стає схожою на м'яч. 

Турботлива мати 
Самка квакші Гьольді носить яйця 

на спині до того часу, доки з них не 
вийдуть молоді тваринки. Малюк квак

ші має чотири кінцівки та довгий недо

ладний хвіст. 

Незвичайна дитяча кімната 

Сурінамська піпа зустрічається у 
Бразилії, Гайані, та Сурінамі. 
Своє майбутнє потомство самка но

сить на спині у спеціальних комірках. 
Коли яйця потрапляють у ці «камери», 

Волосата жаба 
Волосата жаба зустрічається в Афри

ці. У шлюбний період боки тіла та 
стегна самця вкриваються довгими 

тонкими, наче волоски, сосочками -
відростками шкіри. Вони служать тва-

рині додатковим органом дихання. 

то покриваються шкіряною кришечкою, яка утворюється з яйцевих оболо
нок. Перетинки між такими дитячими 

кімнатками дуже тонкі й збагачені кров' я
ними судинами. Через їх стінки у яй

ця потрапляє вода, поживна речовина 

з організму матері. 

Самка протягом 2,5 місяців носить 
на спині 40-115 дитинчат. Згодом мо
лоді тварини розривають комірки й по

кидають матір. 
Залишки яєць самка стирає об камін

ня та дерева. 

23 



Жаба, яка живе на дереві 
Веслонога жаба пристосувалась до життя на 

деревах і кущах. Вона чудово лазить по дере
вах і навіть легко стрибає з висоти. 
у деяких видів «дереволазів» між пальця

ми знаходиться тонка перетинка. Саме вона 
пом' якшує падіння - перетворює стрибок 
на плануючий політ . Маючи довжину тіла 

6-9 см, жаба може стрибати на відстань 
10-12 м. 

Та найцікавіше з життя веслоногої жаби - турбота про потомство. Самка 
відкладає ікру у пінявисте гніздо, яке звисає з гілок дерев або прикріплює 

до каміння над водою. Разом з ікринками самки виділяють слизисту рідину, 
яку задніми кінцівками збивають у густу піну. Після цього жаба зі слизистої 
маси формує клубок, який нагадує овал. 
Для підтримки незвичайного гнізда веслонога жаба використовує листя, яке 

знаходиться поруч. Воно з усіх боків оточує майбутню дитячу кімнатку. Неза
баром, слиз із зовнішнього боку підсихає, а середина поступово розріджуєть
ся й утворюється маленька водойма, яка необхідна пуголовкам для розвитку. 
Перші тропічні дощі змивають гніздо і маленькі пуголовки разом зі стру

мами води потрапляють до водойм, де відбувається подальший розвиток 
тварин. 

Часничниця 

Звичайна часничниця для життя обирає 
м' який !'рунт: пісок, поля, які обробляють
ся людиною та ін. 

Часничниця цікава тим, щО здатна неймо
вірно швидко зариватися у !'рунт. Вона задні
ми кінцівками спритно розгортає !'рунт і за 

лічені хвилини закопується на глибину 
1-2 м. Спіймати тварину дуже важко. 
Блакитна жаба 

Самці гостромордих жаб у шлюбний період стають яскраво-блакитного ко
льору. Лімфа густо наповнює шкіру жаби, внаслідок чого вона змінює колір. 

ЦікаСо! ~ 
у жаб, квакш і в деяких інших безхвостих 

земноводних кожна ікринка оточена 
слизуватою оболонкою, яка у воді значно 

розбухає й ікринки злипаються одна з одною. 

Такі напівпрозорі оболонки виконують роль лінз. 

Вони концентрують сонячне проміння. 

Завдяки цьому температура всередині ікряного 

клубка на 5-7 градусів вища за температуру 
води і повітря. 

Це важливо, тому що земноводні розмножуються 

на початку весни, коли вода холодна. 
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Багато мільйонів років тому в мезозойську еру плазуни неподільно панува

ли на суші, у повітрі й у воді. Тому цю еру називають «віком ящерів». 

До наших днів від давніх плазунів дійшли чотири ряди: черепахи, луска

ті плазуни, гатерії та крокодили. 

--.. 1f!(~~ ~ , ~ АР.АКОН КОМОАО ~. ~ ~Jm ~~ 
На початку минулого століття на одному з 

островів Малайського архіпелагу (острів Ко
МОД0) була знайдена найбільша ящірка у світі. 
Мандрівники спершу прийняли їх за кро

кодилів. І тільки після того, як спіймали пер

ший екземпляр, з' ясували, що це не кроко
дил, а ящірка-варан. Довжина тіла була вра

жаючою - майже 4 м. 
Незважаючи на великий розмір, ящірки 

дуже прудкі. До того ж вони дуже агресив

_DU!IP~31 ні. Баран здатен наздогнати й роздерти досить 

великих копитних тварин. Частіше вони полюють із засідки або близько 
підкравшись до тварини. Стрімко кидаються і хапають жертву за голову, 
шален.о трясуть бідолаху, ламаючи їй хребта. Якщо не вдається вбити 
жертву з першого разу, варан намагається збити її довгим потужним хвос
том. · Удар буває настільки сильним, що може звалити з ніг дорослого оле
ня. Не гребують варани й падлиною. 

Сильні, здорові тварини рідко стають жертвами комодоського дракона. 
Барану достатньо лише поранити суперника і тварина приречена. Річ у тім, 

що на зубах дракона завжди залишаються частки гнилого м'яса, занесення 
якого в рану завжди призводить до серйозного зараження. 
Більшість мешканців островів не лякає сусідство драконів, які іноді відві

дують селища. Навіть ді ти сприймають їх як розвагу. 

Та ходять чутки, що дракони КОМОД0 без видимої причини агресивно ста

вляться до людей. Одного разу досить великий варан погнався за трьома 
хлопчиками і, наздогнавши, убив одного з них. Іншого разу дракон напав на 
двох дорослих чоловіків, які несли вбитого оленя. Один із чоловіків зазнав. 
серйозного поранення. 

Жодних документальних підтверджень цим трагічним випадкам не. існує; 
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~ І: nlТАIОЧИЇ А'АКОН ' .. 
Таку страхітливу назву отримала ма

ленька сумирна й симпатична ящір
ка, яка зустрічається в лісах Індії та 
на островах 30НДСЬКОГО архіпелагу. 
Довжина тіла ледь перебільшує 20 см, 

із яких більше половини - хвіст. 
Літаючий дракон надає перевагу верхнім частинам дерев і ніколи не опус

кається на землю. Яскравий маскуючий одяг робить тварин справжні
ми невидимками серед густого листя тропічних лісів. Більшість часу вони 
сидять нерухомо, та дракон миттєво «розпускає крила~, лише доблизу з'яв
ляється комаха. Він робить великий стрибок і хапає жертву у польоті. 
Дракон може «літати~ завдяки шкірним складкам по боках тіла, які під

тримуються поздовжніми ребрами. 

Самка відкладає яйця у тріщини кори, і вже через кілька тижнів з'явля
ються маленькі дракончики, які від самого народження вміють «літати~. 

We!{'l~~ nnАЩОНОСНА ЯЩІ'КА .. ~~~-~ 
Плащоносна ящірка розповсюджена на 

територіях півночі та південно-західної Ав
стралії. Свою назву дивна тварина отрима
ла завдяки «плащу~ або «KOMipy~ - шкі
ряній перетинці, яка вкрита плоскою лус

кою. 

Коли тварина знаходиться у спокійному 
стані - плащ складений і утворює числен
ні повздовжні складки. Якщо з'являється 
небезпека, плащ розгортається наче пара

солька. Розгорнути плащ допомагають два 
хрящових відростки. Вони можуть напру

жуватися під дією особливого м'яза, який 
знаходиться на горлі. Таке пристосування 
необхідно ящірці для залякування ворога. 
Плащ, який раптово розгортається, і широко розкрита паща часто змушують 

ворога відступити. Та якщо це не діє, ящірка сама нападає на кривдника, 
боляче кусає і завдає сильних ударів довгим хвостом, який вкритий колю

чою лускою. 

На відміну від родичів плащоносна ящірка бігає на задніх лапах. При цьо
му тримає тулуб майже вертикально. Під час руху ящірка тримає хвіст над 
землею і робить ним численні коливання. Це допомагає їй утримувати рів

Ho~aгy. 

На думку Фахівців, таким чином рухалися давні плазуни - динозаври. 
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- ~ ВОРОААТА ЯЩІРКА ~ 
Довгі гострі, трохи зігнуті колючки, 

які нагадують колючки шипшини, розмі

щені в кілька рядів, надають страхітли

вого вигляду бородатій ящірці. 
Під час небезпеки вона не поспішає ря

туватися втечею, а набуває загрозливо
го вигляду: розкриває пащу, роздуває бо

роду, піднімає колючки, які розміщені 

по боках тулуба. До того ж ящірка си
чить, фиркає, хльосткає хвостом, стри

бає на задніх лапах як жаба. 
Живиться бородата ящірка комахами, 

дрібними хребетними ссавцями, охоче 
ласує квітами та соковитими плодами 
рослин. 

Отрутозуб - єдина у світі отруйна ящірка, від укусу якої людина може за
гинути. Зустрічається тварина у Північній Америці. Оселяється в сухих, ка
м'янистих передгір'ях, напівпустелях, іноді у саванах, соснових лісах. 
Рухається отрутозуб на витягнутих ногах і значно повільніший від багатьох 

інших ящірок. Повільні тварини й у воді. Плавають, на відміну від родичів, 

не притискаючи лапи до тіла, а гребуть ними наче веслами. 
Живиться отрутозуб усілякими безхребетними і дрібними хребетними тва

ринами: ящірками, птахами, які гніздяться на землі, їх яйцями, гризунами, 

зміями. Тварина знаходить здобич за допомогою добре розвиненого нюху. 
Як і ,деякі змії, вона постійно тримає роздвоєний язик у повітрі. Це пов'я
зано з функцією Якобсонового органа, який знаходиться у пащі ящірки. 
Отруйні зуби, як і в змії, мають спеціальні борозни, по яких стікає отру

та в рану. Та на відміну від змій, в отрутозуба всі зуби отруйні. Якщо зуб 

випадає або ламається, на його місці швидко 
Як і багато інших плазунів, отрутозуб може 

довгий час (понад 5 місяців) залишатися без 
їжі - за рахунок накопиченого жиру. 
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l ЯЩІРКА, ІКА СХОЖА НА 3МlІО 
Веретенниця-жовтопузик - звичайна 

ящірка Південної Європи, Середньої Азії, 

південно-східних районів Росії. 
Довжина змієподібного тіла - 60 см, а 

іноді перевершує 1 м. У ящірки відсутні .. ... . 
лапи, лише на МІСЦІ задшх КІНЦ1ВОК ПОМІТ-. . . 
НІ невеЛИКІ ВІДРОСТКИ. 

Жовтопузик - непосидюча тварина. Во

на весь час знаходиться в русі. Живиться равликами та мишами, іноді ласує 
гадюками, яких перекушує навпіл. Крім того жовтопузик полює на інших 

ящірок, але завжди задовольняється кинутим хвостом, інше його не цікавить. 
Цікаво тварина поводиться з гризунами, які стають її жертвами. Ухопив

ши тваринку, ящірка починає шалено вертітися, доки бідолаха не втратить 
свідомість. На відміну від змій веретенниця не ковтає жертву, а їсть її по

вільно, відкушуючи шматок за шматком. 

Якщо загрожує небезпека і жовтопузик не встиг врятуватися вт~чею, він 
використовує єдину зброю - випорожнення з огидним запахом. 
На території України зустрічається веретенниця-ламка. Вона має довгий 

хвіст, який іноді більший за розміри тулуба. Її хвіст легко відривається. Та 
на відміну від багатьох родичів, він ламається на кілька частин. Тому ящір
ка отримала назву - ламка. 

~ А ВІІ ЗНАЄТЕ. ЩО ••• 
Дрібні ящірки, наземні саламандри напруженням 

спеціальних м'язів переламують собі один з хребців 

біля основи хвоста й кидають його. 

Нападаючий ворог хапає кинутий хвіст, який 

конвульсивно звивається, а його 

господар благополучно тікає. 

Втрата хвоста не лякає тварину, адже 
він відростає знову. 

і ~ ЖАХnИВИЇ MOnOX ~. 
У міфології молоха називали великим чудо

виськом, який пожирав людей. 
У пустелях Австралії зустрічається ящірка 

молох. І насправді вона жахлива, але тільки 

іІа вигляд. 

Тіло молоха довжиною 22 см, повністю вкри
то гострими шипами різної величини, які слу

жать тварині лише для захисту. 

Молох живиться маленькими чорними мураш

ками. BtH робить засідки навколо мурашиних 
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ШЛЯХІВ 1 хапає язиком комаху за комахою. 

За день молох з'їдає кілька сотень мурашок. 
Життя в пустелі навчило молоха заглиб

люватися в пісок, але не глибоко. Ходять во
ни неСПІШНО, на витягнутих ногах, не тор

каючись хвостом rpYHTY. Але під час небез- t , 

пеки стають швидкими та спритними. . 
:Крім того молох, як і хамелеон, уміє змі- k .~.~ _~'.: ' .. : . 

нювати колір, маскуватися під довколишнє середовище, але робить це не так 

швидко, як хамелеон. 

Молох добре переносить відсутність води. Та найцікавіше те, як він вга

мовує спрагу. Під час дощу ящірка всім тілом, наче губка, убирає воду, 

навіть маса тварини збільшується. 

~ і ..". ГАТЕРІЯ ..". ~ ~ 
Про гатерію вперше з європейців до

відався відомий англійський морепла

.. _ -""--- вець Джеймс :Кук. На островах до 
_- о півдня від Нової Зеландії зустрічається 

s.;::;.:~~~~ велетенська ящірка, довжина якої ся
гає 2,5 м. Такі великі особини зустрі
чаються рідко. Як правило, довжина 

тіла гатерії - 60 см, маса - 800 г. 
Гатерія цікава тим, що це єдиний вид численного загону плазунів, які 

зникли багато мільйонів років тому. Внутрішня будова гатерії має спільне 
зі зміями, крокодилами, черепахами, навіть рибами і давно зниклими іхтіо
заврами, телеозаврами та ІН. 

Гатерія має дивну здатність: верхня щелепа, піднебіння та верхня частина 
. ... 

черепа водночас можуть рухатися незалежно одна ВІД ОДНОІ ВІДНОСНО мозко-

вої коробки. Серед учених немає єдиної думки про функцію дивного присто

сування. 

Ще одна цікава особливість гатерії - позаду очей на тім'ї під шкірою 
знаходиться тім'яна пляма, яку називають третім оком, адже ним вона від

чуває тепло й світло. Живиться гатерія комахами, черв'яками, молюсками, 

іноді пташенятами буревісників, у норах яких часто оселяється. 
Самка відкладає до 15 яєць, які закопує у rpYHT. Малюки з'являються ли

ше через рік і три місяці. Дорослими вони 

стають через 20 років. Живуть гатерії до 
70 років. 

А аи ЗНАЕТЕ. щО ... 

н аuменша з відомих ящірок зустрічається 

у Ц ентральніu Америці - черв' яко подібна. 

Довжина ії тіла - 5 см, маса - 5 г. 
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~~~ nАИЦИРИIТВАРИИИ 8» ~~~ 
Матамата . 
Чудернацький вигляд має бахромчаста черепа

ха, яку ще називають матамата. Незвичайне вбран

ня допомагає маскуватися на дні водойми або на 
мулястому березі. Матам ата схожа на корч. 
Щелепи бахромчастої черепахи слабкі, а паща 

відкривається дуже широко. Це пов'язано з спосо
бом живлення. Вона не відкушує, не пережовує і 

навіть не тримає здобич щелепами. Причаївшись, 
матамата чекає, доки жертва (риба, жаба, пуголовок 

та ін.) підпливе на близьку дистанцію. Тоді чере
паха широко роззявляє пащу 1 РІЗко втягує В се

бе воду разом із жертвою. Так здобич ковтаєть

ся цілком, паща закривається, а вода потім випускається назад чере~ напів

ВІДКРИТУ пащу. 

Матамата дуже ненажерлива. Якщо здобичі багато, вона ковтає .риб доти, 
доки остання, не помістившись у шлунку, зупиняється у горлі. 

3мїїноmия черепаха 

3міїношия черепаха - невелика тва
рина. Довжина тіла - 30 см. Вона має 
довгу шию. Разом із головою шия за дов
жиною майже дорівнює тулубу. 
3устрічається черепаха у річках та 

озерах східної Австралії. Весь час про
водить у воді, полюючи на дрібну рибу і водяних безхребетних. 
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Слонова черепаха 

Слонова черепаха - найбільша 
у світі серед родичів. Довжина 
тіла - 1,5 м, висота - 110 см, 
маса - 400 кг. 

3устрі чаються велетні на Гала
пагоських островах. 

А ви ЗНАЕТЕ, ЩО '" ~ 
Плямиста черепаха, яка 

зустрічається у сходних 

та північно-східних районах США, 

має довжину тіла лише 12 см. 
Свою назву черепаха отримала завдяки 

плямистому nанциру. 

Панцир мініатюрної тварини 

прикрашений невеликими жовтими 

плямами. 



Шкіряна черепаха 

Хоча тіло черепахи знаходиться у 

кістковому панцирі, та він різко від-. . . . 
РІЗНЯЄТЬСЯ ВІД паНЦИРІВ ІНШИХ роди-

чiв. Панцир шкіряної черепахи не з'єд
наний з кістяком і складається з шару 

маленьких багатокутних кісткових пла
стинок, які щільно з'єднані одна з од
ною. Рогового панцира немає. Тіло че

репахи вдягнене в шкіру, яка у моло

дому віці вкрита великою кількістю 
дрібних рогових щитків, а у похило

му віці стає рівною і гладкою. 
Шкіряна черепаха зустрічається у 

водах Індійського та Атлантичного океа
нів, але скрізь вона рідкісна. Шкіряна 

черепаха - неперевершений рекордс

мен серед родичів. Довжина тіла-

2 м, маса - 600 кг, передні ласти у 
поперечному розмаху - 3 м. 
У воді тварина незвичайно рухлива, 

плаває з великою швидкістю. Живить
ся вона медузами, рибою, ракоподіб

ІШМИ, водоростями і всім, що може бути 
доступним. Під час небезпеки шкіряна . 

черепаха енергійно захищається: зав
дає ударів могутніми ластами, пускає 

в хід гострі щелепи. 

Скіль:ки років черепасі? 
Вік черепахи можна з'ясувати за панциром. На ньому можна побачити ро

гові щитки. Кожен щиток по мірі росту черепахи збільшується. На його п~ 
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веРХНІ щороку утворюється кон

центричне кільце-валик. Воно від
повідає життю черепахи у теплий 
період - коли вона активна. За 
валиком обов' язково знаходиться 
жолобок, який утворюється у пері

од сплячки тварини. 

Одне кільце-валик та один жоло
бок означають один рік життя. За 
їх числом на рогових щитках пан

цира можна порахувати ВІК чере

пахи. 



Розміри і маса ссавців дуже різні. Наприклад, найменший у світі ссавець
землерийка білозубка (довжина - 3,8 см, маса - 1,2 г), найбільшний сса
вець - синій кит (довжина 30 м і більше, маса - 150 т). 

~ ~ w.". КЕИГ", .". ~ .. ~ 
Хто не знає сумчасту тварину - кенгуру! 

Та не всі знають, що у гігантських кенгуру, 

які мають зріст понад 2 м і масу 80-150 кг, 
немовля народжується завбільшки з волось

кий горіх, розміром лише 3 см. 
Малюк народжується недорозвиненим. Зад

ні кінцівки лише у зачатковому вигляді, пе

редні розвинені краще. Таке маля відразу піс

ля народження вирушає у першу подорож. 

Чіпляючись гострими пазурцями передніх 

кінцівок за хутро матері, він самостійно до

повзає до отвору сумки. Потрапивши всереди

ну, маля висне на соску матері. В примусово-. . 
му порядку ВІН одержує молоко, яке пеРІО-

дично упорскується йому в ротик стискуван

ням спеціальної мускулатури самки. (~ 

Мати годує кенгуреня 65 діб. Уже повністю ЦікаСо! ~ 
сформоване дитинча ще довго користується ма

миною сумкою - на випадок небезпеки, під час 
довгих переходів і просто гріється в ній. 

Дивує поведінка самки під час переслідуван -
ня: вона викидає малюка із сумки. Остаточно 
не з'ясовано, навіщо кенгуру це робить: щоб 
легше бігти чи щоб урятувати маля. Однак точно 
ВІДОМО, о мати завжди повертається на місце, 

А ви ЗНАЕТЕ. що ... 

Сумка кенгуру - глибока 

складка шкіри, яка закриває 

майже все черево тварини. 

Сліпе кенгуреня 

швидко знахoдuть шлях до сумки. 
Та бувають випадки, коли 

малюк помиляється: доповзе 

до стегна або грудей матері 
й повертає назад. Він невтомно 

шукає сумку доти 

поки не знайде іТ. 

Усього налічується близько 50-ти видів кенгуру. де викинула малюка, 1 ВІН одра

Вони зустрічаються лише на Австралійському зу виходить ЇЙ на зустріч із схо-
контин"енті. ванки. 
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Найбільший кенгуру - великий сірий. 

Велетня годують кігтисті передні лапи. 
Ними він викопує коріння, цибулини 
рослин, якими живиться. 

3адні кінцівки - порятунок тварини. 
Кенгуру часто рятуються втечею. Від
штовхуючись задніми кінцівками, вони 

мчать гігантськими стрибками - 6-9 м. 
Іноді стрибок може досягати 12 м У дов
жину і 3 м У висоту. 
у спокійному стані тварина рухається 

стрибками 1,5 м. Кенгуру здатний розви
нути швидкість 60 км/год. Але з такою 
швидкістю довго бігти тварина не може. 
Крім того, довгі й сильні задні кінцівки - чудова зброя тварини. 3ахища

ючись, кенгуру раптово переносить вагу тіла на хвіст і задніми кінцівками 

завдає жахливих ударів. До речі, кінцівка має чотири пальці, які озброєні 

гострими, наче леза, кігтями. 

Тварина здатна використовувати й інший засіб самозахисту: кидається на 

B~po~a, хапа~ й~го передніми ЦікаСо! ~ 
КІНЦІвками І МІЦНО притис- Існує історя, яка пов' язана з назвою цих тварин. 
кає до себе, намагаючись за- Це сталося приблизно у 1500-х роках, коли європейці 
душити. вперше побачили цю тварину. 

Найлютіший з природних Один із них спитав аборигена: 

ВОРОГІВ дорослого кенгуру -
мошки, які велетенськими 

роями скупчуються навколо 

водойм. Вони нападають на 
тварину, набиваються їй в очі, 

жалять так, що кенгуру не-

рідко _ сліпнуть. 
Молоді тварини ста

ють здобиччю хижих 
птахів, лисиць, собак 
ДІНГО. 

у дорослих кенгуру, 

КРІМ людини, ВОРОГІВ 

немає. 

Живуть 
кенгуру 10-15 

років. 

- Що це за тварина? 

Абориген відповів: 
:..- Кенгуру. 

3 того часу цю тварину й стали називати кенгуру. 
Тільки значно пізніше стало відомо, що мовою 

тубільців «кенгуру» означає «не розумію». 

Абориген просто не зрозумів питання, а європейці 

його відповідь сприйняли за назву тварини. 
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Щіткохвостий кенгуровий щур - виключно 

австралійська тварина. Вона належить до ма
ленької групи сумчастих, які збірно познача

ються як кенгурові щури. 

Щі ткохвіст - нічна ляклива й всеїдна тва
pиHa' яка · живиться навіть м' ясом дрібних 
ссавців. Для цього в щура є два невеликих, 
але гострих Ікла. 

Кенгуровий щур цікавий умінням переноси
ти вантажі. Для влаштування гні;зда тварина 

старанно збирає ротом солому, яку складає у 

купу. Потім за допомогою довгих задніх ніг кладе собі вантаж на довгий 
хвіст, який загортається і щільно стягує в'язку соломи. Таким чином щур 
переносить вантаж до місця майбутнього гнізда. . 
Пересувається щіткохвіст стрибками на задніх кінцівках. 

Коала - найулюбленіша австралійцями сумчаста тварина. Вона дуже сим
патична і зовні схожа на плюшового ведмедика. Пухнастий смух, маленькі 

очі, кумедний ніс, стирчасті вуха роблять тварину дуже привабливою. 

Коала має гострі й сильні кігті, адже вона пристосувалась до життя на де
ревах. Удень тварина сидить нерухомо, навіть якщо не спить, то мовч
ки оглядається навколо. Активна коала тільки вночі. У цей час вона стає 
спритною. 

Живиться сумчастий ведмідь лише листям деяких видів евкаліптових де
рев. Коали ніколи не п'ють. Їм вистачає вологи, яка знаходиться у листі 
евкаліптів. 
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Листя деяких видів евка
ліптів містять небезпечну 
отруту - синильну кислоту. 

Учені припускають, що 
коала вміє розрізняти цю от
руту і оцінювати її дозу -
велика вона чи безпечна. 

Цікаво! 
Слово « коала» мовою племен 
Нового Південного Уельса 

означає «не пити». 

* 



Самка виводить потомство лише раз на 
два роки. Як правило, вона народжує од

ного крихітного малюка. Довжина тіла не

мовляти - 1,5 см, маса - 5,5 г. 
До шести місяців мати годує малюка мо

локом. Увесь цей час він не покидає сумку. 

Досягнувши восьмимісячного віку, малюк 

перебирається на спину матері, а засинає 
завжди в її обіймах. 

Самка терпляче носить малюка, граєть
ся з ним, охороняє, зворушливо притис

кує до себе під час негоди. 
У природі коала не має ворогів. Хижа

ки відмовляються від його м'яса. Вчені при
пускають, що їх відштовхує запах евкаліп

ту. Проте коали часто хворіють. 

При зустрічі з людиною тварина веде 

себе дружелюбно, вона чудово приборку

ється і прив' язується до тих, хто за нею 
доглядає. Коала часто поводиться, як роз
пещена дитина: плаче, коли його залиша

ють, заспокоюється - коли голублять. 
До речі, плач переляканої або пораненої 

тварини нагадує плач дитини. Якщо до коали чіплятися, дратувати, то ВІН 
буде захищатися зубами й кігтями. 
Тільки вночі можна почути, як коали спілкуються між 

собою. 
«Це щось середнє між хропінням п'яниці, скрипінням 

дверей, бурчанням незадоволеної свині». Так іронічно опи
сав мову тварин відомий учений А. Сколлан. 

Сумчаста летяга або літаючий посум зустрічається на 
сході Австралії. Назва тварини означає «канатний тан
цюрист». Це пов'язано з незвичайною спритністю, з якою 
летяга рухається по гілках дерев. Летяга - чудовий стри

бун. Літальна перетинка більш широка у задній частині . . 
І тому ПІД час польоту тварина має вид трикутника. 

Для стрибка посум збирається на верхівку дерева, звід

ки планує до підніжжя іншого дерева, яке може знаходи -
тися на відстані 65-70 м. Якщо додати висоту евкаліп
тів (30 м), то довжина перельоту вражаюча. 
Живиться посум рослинною їжею: молодими пагона-. . . 

ми, КВІтами деяких евкаЛІПТІВ. 
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el{'t~ ~ nOC'M-Г'РМАН ~ ~-"В ~ 
Посум-медоїд - маленька сумчаста нічна тваринка, спо

сіб життя якої має спільне з метеликами, колібрі, птахами
медоносами. 

Річ у тім, що посум-медоїд живиться медом, пилком, нек

таром, молодими пагонами, дрібними комахами, які зустрі
чаються на КВІтах. 

Довгий язик медоїда являє собою своєрідний пензлик 
для збирання пилку, а подовжена у вигляді хоботка мордоч
ка - наче трубка для втягування нектару. 

Посум-медоїд - незвичайно спритна тварина. Зачепив
шись за гілку хвостом, він передніми лапами втримує і 

їсть спійманих комах. 

Як і птахи-медоноси, медоїд улаIl!ТОВУЄ з трави круглі 

гнізда, а іноді охоче оселяється у гнізді цього птаха. 

Існує цікава історія, яка пов'язана з назвою тварини. З 
європейців першим побачив посума всім відомий .мандрів

ник Кук. У тексті звіту про експедицію, описуючи незнайомого ссавця, який 

схожий на американського опосума, мандрівник зробив помилку - пропус

тив початкову букву «О». Так тварина отримала свою назву. 

Сумчаста куниця або тигрова кіш
ка - лютий, войовничий хижак ав

стралійських лісів. Тварина чудово по

чувається на землі і на деревах. 

Раціон куниці різноманітний. Вона 

живиться комахами, ящірками, пта

хами, їх яйцями, дрібними ссавцями, 
рибою, яку вистежує біля берегів во-
ДоЙмищ. 

Ціка'о! 
Сумчаста куниця здатна спіймати 

птаха у польоті. 

Тварина влаштовує засідку на гілці 

дерева й спритно стрибає на птаха, 
який пролітає неподалік, 

і вже разом із здобиччю опиняється 

на землі. 

Стосовно людини ця тварина бояз
лива. Та коли є здобич - куниця не 
звертає увагу на небезпеку. 



«~i ~ ТАСМАНСЬКНЇ АНІВО" ~ ~~ ~ 
Сумчастий або тасманський диявол 

зустрічається лише на острові Тасманія. 

Тварина набула «поганої репутації» 

через непривабливий вигляд і ли
ховісний голос, який нагадує плак

сиве буркотіння, що переходить у 

хрипкий кашель. Коли звір розлюто
ваний - чути принизливе ревіння. 

Тасманський диявол полює тільки 
вночі. Це дуже ненажерлива й сильна 

тварина. Незважаючи на відносно невеликий розмір, диявол нападає на тва
рин, які значно більші за нього. 
Довгий час вважали, що сумчастого диявола неможливо приборкати. За

хищаючись, він шаленіє, кусається. Були випадки, коли тварину поміща
ли в залізну клітку, але вона втікала. Міцними щелепами диявол здатний 

вивернути прутини Грат. 

Тільки у другій половині минулого століття людині вдалося приборкати 
тасманського диявола, який виявився дуже прив'язливим. 

Вомбати зустрічаються в лісах на сході та півдні 
Австралії, на острові Тасманія. Довжина тіла сум
частого товстуна - 1 м, маса - 40 кг. 
Живиться тварина лише рослинною їжею. Вона 

риє велику нору, яку можна порівняти з домівкою 

борсука. 
Вомбати - доброзичливі, миролюбні тварини, яких нелегко роздратувати. 

Та якщо це вдається, то вони будуть шалено захищатись - кусатися, на-

носити поранення кігтями, 

битися головою як· баран. 
у задній частині спини вом

бата є щось схоже на щит, 
який захищає тварину від 
нападів ззаду. 
Активні вомбати вночі. 

Рухаються повільно, але 

впевнено прямують напро

лом до своєї мети, не оби

раючи дороги. Перешкоди 

його не зупиняють. 

А ВИ · ЗНАЕТЕ. ЩО ••• 

Серед ссавців є справжні лицарі. До них 

по праву належать сумчасті мишовидки, які 

мешкають на австралійському континенті. 

у період немилосердної спеки, який починається 

у березні, з кормами стає дуже скрутно. 
Щоб самки могли насититися і вигодувати 

потомство після періоду розмноження, 

самці ... старіють і за кілька тижнів 
гинуть усі до одного. 

у наступному році дитинчата чоловічої статі, 

ставши дорослими, поведуть себе також 

самовіддано, як і батьки. 

у мишовидок справжньої сім'ї немає: удови та діти. 

37 



КАЧКОАЗ.ОS 
у повільних річках Австралії зустрічається 

дивний ссавець - качкодзьоб. Його іноді на
зивають птаХОЗВlРОМ. 

Качкодзьоб відкладає і насиджує яйця, як 
птах, а малят годує молоком, як ссавець. 

Живиться тварина подібно до качок, ловить 
безхребетних, яких вибирає із мулу. Коли він 

заглиблюється, то заплющує очі, затуляє вушні отвори, і полює, здається, 

«навпомацки», та це не зовсім так. Дзьоб качкодзьоба дуже чутливий, а його 

ямки мають особливі нервові закінчення, які реагують на коливання води. 
Крім того качкодзьоб - єдиний ссавець, який здатний уловлювати електро

магнітні поля, що утворюються м'язами здобичі. І в цьому йому допомагає 
дзьоб. 
Тварина дуже ненажерлива. За добу качкодзьоб з'їдає стільки їжі, скільки 

важить сам. Якщо здобичі багато, то залишки їжі він складає у защіЧllі міш
ки, · щоб пізніше поласувати. 
Рятуючись від ворогів, качкодзьоб використовує отруйну та GЛОВОННУ 

зброю - особливий секрет із залоз, які знаходяться на кінцівках. 
Не кожному пощастить побачити цю унікальну, рідкісну тварину, навіть 

в Австралії. Фахівці робили спроби розселити качкодзьобів у нових місцях, 
але зіткнулися з несподіваними труднощами. Виявилось, що тварина дуже 
примхлива і зміна середовища, зустріч з новими предметами і явищами ля

кає її, діє на неї згубно. 
Звірок «впадає у паніку», нервує, кидається у різні боки і через 3-4 годи

ни, як правило, гине. 

Єхидна - наземна тварина, яка зустрічається лише в австралійських ча
гарниках. Вона зовні нагадує їжака з довгим: дзьобом. Тіло тварини вкрите 
коротким смухом і голками довжиною 6-8 см. 

Дзьоб у єхидни досить великий, має ци
лiHдpичHy форму. Зубів У тварини немає 
зовсім. Замість них на задній частині язи
ка знаходяться рогові голки-зубчики, які 
труться об гребінчасте піднебіння й перети-

~~ рають їжу. 

Живиться єхидна мурашками, термітами 
та іншими комахами. Полюючи, вона ви

кидає довгий черв' якоподібний липкий язик 
довжиною 25 см. Вона часто розорює мура
шники, а відшукуючи ласощі, пересуває 

досить важке каміння, відштовхуючи його 
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лапами. Сила м'язів єхидни вражаюча для звірка невеликого розміру - 50 см. 
Відомий випадок, коли один зоолог зачинив єхидну на ніч у кухні. Вран

ці 'наступного дня, відчинивши двері, він був дуже здивований: єхидна за 
ніч пересунула в кухні всі меблі. 

Є ще цікава особливість тварини - вона відкладає яйця як птах, а годує 
малюків як ссавець. 

Яйце єхидна виношує у шкіряній сумці на череві. Як воно туди потрап
ляє - загадка. Після того, як малюк підростає, сумка зникає сама по собі. 
Живуть єхидни прот ягом 25 років. 

Гігантський мурахоїд зустрічається в Централь

ній та Південній Америці. Довжина тіла - 100-
130 см, маса - 35 кг, довжина хвоста - 90 см. 
Живиться тварина мурашками, термітами. По

тужним ударом передніх лап він руйнує міцні тер

МІТНИКИ та просовуючи вузьку морду У пролом, 

довгим липким черв'якоподібним язиком дістає 
комах. Довжина язика - 60 см. 
Цікавий мурахоїд тим, що вміє швидко працю

вати язиком. Лише за хвилину він втягує язик 160 
разів з величезною кількістю комах. За день він 

з'їдає до 30 ООО мурашок і термітів. 

~ ~ &РОНЕНОСЕЦ. ~ ~ 
Броненосці - мешканці піща

них рівнин, полів, узлісся Півден

ної, Центральної Америки. Тварин 
налічується п'ять видів. 
Найбільший вид - гігантський 

броненосець. Довжина тіла -
100 см, маса - 50 кг, довжина 

b~~:">-·, хвоста - 50 см. 
Найменший вид - плащоносний броненосець. Довжина тіла - 12 см, 

маса - 90 г, довжина хвоста - 3 см. 
Броненосець - єдиний у світі ссавець, тіло якого вкрите кістяним панци

рем з роговими пластинами. Вони утворюють ряд поясів. 

Незважаючи на «рицарське вбрання», тварина швидко 
закопується в r'PYHT при наближенні ворога. 
Лише трипоясний броненосець під час небезпеки згорта

ється в клубок так само, як і європейський їжак. Розгор

нути його можна лише тоді, коли з силою кинути на землю. 
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Смугастий заєць 

Деревний заєць 

Зайці, які вміють лазити по деревах, 
зустрічаються в Японії. Це порівняно 

дрібні гризуни. Довжина тіла - 40 см. 
Хутро чорно-бурого кольору. На серед
ній частині черева та на грудях помітна 

вузька біла смуга. Вуха короткі - ледве 
досягають 5 см, вони майже згорнуті у 
трубочку. Пальці коротеньких лап озброє
НІ довгими гострими трохи загнутими 

кігтями. Саме завдяки ним деревний 
заєць добре лазить по деревах де году-. . 
ється І влаштовує ГНІзда у дуплах. 

Смугастий заєць поширений на острові 

Суматра. Такого окрасу немає в жодного з 
родичів великої родини зайцевих. Короткову
ха тварина обрала місця мешкання рівнини 
І гори. 

Активний заєць уночі. Вдень відпочиває у 

норі, яку кинула інша тварина. Від своїх 
спритних родичів - біляків та русаків -
смугастий заєць вирізняється швидкістю. 

Бігає він дуже повільно. 

На півдні Африки зустрічаєтся хижак сімейства вієрових - суріката. Крім 
рослинної їжи тварина живиться комахами, гризунами (мишами, піщанка
ми), невеликими зміями та їх яйцями, птахами, які гніздяться на землі. 
Гризунів - земляних білок, довжина яких 25 см - суріката не чіпає. 

Навіть більш, вони товаришують. Ходять 
один до одного в гості, особливо молоді 

особини. Вони разом граються серед 

скель та каміння. 
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~ А ВИ аНАЄТЕ. що ... 
Найменша білка - мишина. Довжина тіла - 6 -7 см, 

довжина хвоста - 5 см. 

Колір хутра на спині жовто-зелений, а на череві 

білий з оливковим відтінком. 

Найбільший у світі гризун - водосвин

ка (або капібара). Вона зустрічається у 
Південній та Центральній Америці. 

30вні капібара схожа на велетенську 
морську свинку. Довжина тіла гризу

на - 1,5 м, маса - 50-60 кг. 
Живе капібара біля річок, обираючи 

береги з високою травою. Тварина чудо
во плаває 1 Пlрнає. 

Улюблена їжа гризуна - водяні рос
лини. 

Капібара - товариська тварина. У не

волі вона швидко стає ручною, лагідною і може дружити навіть із собаками. 

CCABEqt.-КОnЕкqIОНЕР 

Віскачі поширені у Південній Америці. Це до

сить великий гризун. Довжина тіла - 50-60 см, 
маса - 7 кг. Тварини оселяються у пампасах ко
лоніями з 20-30 особин. 

Віскачі риють нори довжиною до 200 м. Вхід у но
ру завжди має великі розміри - діаметр 1 м. Кожне нове покоління віскачі 
поглиблює нори, розширює й подовжує. При цьому на поверхні поруч з вхо
дом утворюються пагорбки з викинутої землі. Домівкам віскачі налічується 
по кілька десятків, а іноді сотень років. 

Цікаво, що віскачі - «справжній колекціонер». Вхід у нору він прикра
шає блискучими камінцями, пір'ям птахів, різними речами. Біля їх нір зна

ходили запальнички, ножі, а одного разу виявили навіть пістолет. 
Навіщо гризунам « прикраси» - залишається загадкою. 

А ВИ аНАЄТЕ. що ... 

Якщо хижа1С схопить за хвіст мишеня, то може 

залишитися без обіду. Шкірка хвоста, як панчоха, стягується 

і залишається у зубах ворога, а миша поспішає втекти. 

Ш кірка на хвості вже не виросте, 

а оголений кінчик із часом висихає і відпадає . 

Але жити можна і без хвоста! 
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Кораблями пустель називають верблю
дів. Тварини чудово пристосувались до 

життя у важких КЛІматичних умовах. 

Верблюди добре почувають себе, незважа
ючи на великі температурні перепади -
від · сильних морозів до неймовірної спе

ки. У тварин багато засобів, щоб вижи
ти в таких умовах. 

Довгі густі вії захищають очі від піс
ку, ніздрі стулюються під час піщаних 

буранів. Обидва пальці на кожній нозі 
з'єднані мозолистою подушечкою, зав
дяки ЇЙ верблюд не провалюється у піску. 

Верблюд довгий час може обходитись без ~ 
їжі. Крім того, він живиться різними рош~~- ЦікаСо! ~ 
нами, навіть тими, у яких багато солей. Іх Під час видоху, канали у середині 
рот не чутливий до колючих рослин. Твари- носа тварини поглинають водяну 
на здатна пережувати будь-яку колючку, а _ пару. Та.ким чином зберігається 
трикамерний шлунок перетравлює найгрубі- иого вОб~огlCть. Ta~e пристосування 

заnо Lгає nерегрюанню тварини. 

ШІ корми. 

Довгий час вважалось, що верблюди мо
жуть тривалий час обходитися без води за 
рахунок запасів води у шлунках. Пізніше 
припускали, що вологу тварина отримує ВІД 

розкладання жиру в горбах. 
Фахівці встановили, що верблюд може 

втрачати 250/0 ваги за рахунок вологовіддачі. 
Та при першій можливості тварина здатна 

швидко й багато випити води. За 10 хвилин 
верблюд випиває 130 л - відро за хвилину. 

Довга пухнаста вовна - чудовий теп

лоізолятор. В мороз вона зберігає тепло, 
а під час спеки , яка вбила б і менш ви
тривалу тварину, смух запобігає пере

гріванню організму . 
Крім вовни теплоізоляції сприяють 

горби тварини. 

ЦікаСо! 
у верблюдів добре розвинений зір. 

Я к показали спостереження, вони помічають 

людиНУt яка рухається 
на відстані 1 ООО м. 
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KO"IHOn'EK"OHHI СВИНІ 
Бородавочник - тварина, яка нале

жить до сімейства свинячих. Свою наз

ву отримала завдяки великим шкірним 1'OiI&l~ 

бородавкам, що знаходяться на морді. 
Бородавочники зустрічаються у сава

нах Африки. 
у старих самців бородавки розроста

ються й набувають вигляду довгих ши
шок. Від інших родичів бородавочник 
відрізняється засобом добування корму. 
Він живиться травою, а коли пасеться, завжди стає на коліна. Від такого не

звичайного пересування у тварини розвиваються великі товсті мозолі. 

Навіть коли між самцями виникають бійки за самок, тварини стають на 
коліна і б'ються лобами. При цьому вони ніколи не використовують гострі, 

А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО оо о 

у вологих джунглях на болотах сходу 

Індостана, 

Шрі-Ла1l1Ш, Індокитаю, Малаки, Суматри, 

Я ви, Валі зустрічається 

незвичайна кішка. Її називають 
рибалкою. 

Свою назву тварина отримала не випадково. 

Вона охоче плаває, nірнає, nолюючи на 

рибу та ракоподібних, які складають 

ії основний раціон. 

Кішка полює не тільки у воді. 

На суші їі жертвами стають птахи 

і досить великі ссавці, 

оскільки рибалка - велика кішка: 

довжина тіла - 1 ОО - 120 СМ. 
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як кинжали, ікла. Зовсім по-іншо
му бородавочники поводяться з лю

тими ворогами - левами, леопар

дами, гієнами. Для захисту від хи-.. . 
жаКІВ СВИНІ використовують ГРІЗ-

ну зброю - ікла. 
Цікаво, що під час небезпеки сам-. . 

ЦІ завжди остаННІМИ шукають по-

рятунку у норах, пропускаючи ма

люків і самок уперед. Б'ються во
ни до останнього й іноді перемага

ють. До речі, у нори бородавочни
ки забираються задом наперед. 



SАМS'lовиіі ВЕАМІА. ~ 
Панда - ведмідь, але дуже своє

рідний. Серед сучасних ведмедів у 
тварини близьких родичів немає. 
Панда стала відома лише всере

дині ХІХ століття. Довгий час фа

хівці не мали можливості спостері

гати тварину в природі. Навіть у наш 

час панда належить до числа най-.. . 
РІДКІСНИХ І мало вивчених великих 

тварин, ОСКІЛЬКИ вона веде скрите 

життя у гірських районах півден
ного Китаю. 

Живляться панди різними рослинами. Найперше 
бамбука, які розгризають міцними щелепами. 

молодими пагонами 

ЦікаСо! 
f) 

Бамбукові зарості утворюються протягом 

багатьох років. 

Вони служать «годівницею» для панди. 

3 часом, наче по команді, зарості бамбука починають 
квітнути, давати насіння, а потім засихають. 

Перш ніж із насіння піднімуться нові паростки, 

панди залишаються без їжі. 

Раніше тварини вирушали на пошуки нових 

« пасовищ». У наш час дороги, населені пункти та ін. -
перешкода на шляху панди. 

Рідкісний звір знаходиться у скрутному становищі. 

Тому зараз вжиті заходи щодо збереження 

цієї дивної тварини. 

А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО ооо 

Біля основи хвоста лисиці 

є невелика 

."t::",;о,;," , ....:JoЙ_аІІІ 
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плішина. У цьому місці знаходиться 

залоза, яка виділяє запах фіалки. 
П ід час відпочинку тварина згортається 

клубком і тикається у залозу носом. 

Особливо фіалкова залоза 
запашна взимку. 

Навіщо вона потрібна лисиці ........:-. фахівці 
ще ле встановили. 



,. '''.ТРА3В'К І ТВАРИНИ ,. 
Деякі види кажанів мають дивовижні носи з м'я

систими наростами, що нагадують листок, спис і на

віть тризубець Нептуна. 

Фахівці вважають, що такі носові нарости допома
гають тваринам фокусувати звукові імпульси. Зав
дяки цьому вони минають перешкоди і знаходять 

шлях до здобичі. 
Наближаючись до жертви, кажан за секунду видає 

до 200 високочастотних імпульсів. Цікаво, що в цей 
час тварини встигають «вимкнути» слух, щоб спій

мати луну і відрізнити свій писк від відбитого ім

пульсу. 

Серед кажанів є вампіри, які живляться виключ

но кров'ю теплокровних тварин. Вампіри - малень

кі тварини, які зустрічаються у Південній Америці. 
Вони оселяються на рівнинах і в горах колоніями, 

які налічують сотні особин. 
Довжина тіла - 7-8 см, маса -50 г. Удень вам-. . . 

ПІрИ ВІдпочивають, а ВНОЧІ нападають на сплячих 

тварин. Двома гострими різцями вони надрізають 

шкіру жертви й смокчуть кров. Слина кажанів зав

дяки особливим речовинам знеболює ранку і не дає 
КРОВІ згортатися. 

Щоб різці не тупились, на нижній щелепі кажани 
мають спеціальні заглиблення-«піхви». На носі у вам

піра знаходиться чуйливий терморецептор - орган, який реагує на тепло. За 
допомогою цього рецептора кажан відшукує на тілі жертви місця, де шкіра 

наЙтонш8. і кров'яні судини знаходяться прямо під нею. Щоб насититися, 
вампіри витрачають 1,5-2 години. 
Слід зазначити, що кров на 900/0 скла- А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО ооо 

дається з води, а пожив ної речовини ду

же мало. Тому вампіри змушені пити ду

же багато крові яка значно перевершує 
вагу тварини . 

Якби не існувало ще одного цікавого при
стосування у тварини, вона не змогла б під
нятися у повітря. В організмі кажанів вода 
відразу відділяється від кров' яної плазми, 
а її надлишки миттєво виводяться. 

Бувають випадки, коли вампіри напада

ють на людей, які сплять на відкритому 
просторі біля місць мешкання кровожерли -
вих тварин. 
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ареєстровані випадки, коли 

стада слонів, ЩО 

знаходились на значній відстані 
одне від одного, 

дізнавались про небезпеку 
в один і той же час. 

Американські фахівці встановили, 
що слони під час «спілкування» 

використовують 

інфразвукові сигнали зв' язку. 

Такі сигнали тварини можуть 

почути на відстані кількох 
кілометрів . . 



Лелеку вважають зразковим сім'янином. Фахівці встановили, що звичай
не гніздо для самця дорожче минулорічної «дружини». 

Трапляється, що до гнізда прилітають одразу дві самки, які починають 

сварку за право господарювати в ньому. Самець не бере участі у сварці. 
Він увесь час спокійно спостерігає за ними і 

не втручається у суперечку. Хазяйнувати за

лишається переможниця. 

А 8И ЗНАЕТЕ. ЩО ооо 

Лелеки можуть радитись. 

Цікавий випадок спостерігали у селищі Стожки, 

що в Україні. У гніздо лелеки підклали 

гусяче яйце. За розмірами воно приблизно таке 

саме, як і яйце лелеки. 

Коли з яйця вилупилось гусеня, «батько»-чорногуз 

запідозрив неладне й узявся його уважно 

роздивлятися, а потім полетів. 

Через півгодини самець повернувся з кількома 

лелеками-« порадниками» . 
Ті оглянули малюка, закинули голови, 

обурено застукали дзьобами й покинули гніздо. 

Господар гнізда підхопив малюка і хтозна

куди відніс. 

~ НЕВТОМНІ SАТt.КИ ~ 

Весняний вівчарик - маленький птах, 

маса якого 10 г. Поширений у помірній 
і північній смугах Європи та Азії. 
Гнізда вівчарик улаштовує на землі. 

Самка насиджує яйця протягом двох тиж
НІВ. 

Та цікаво те, коли з'являються пташе
нята, турботливі батьки прилітають 400 
разів на добу, щоб нагодувати свій виво
док. Майже місяць батьки невтомно пік
луються про маЛЮКІВ. 
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і ~ АИВНИЇ СПІВАК ~ ~ 
Іволга - один з найкрасивіших співаків по-

. ... .. 
МІРНОІ КЛІмаТИЧНОІ зони. 

Птах цікавий тим, що вміє чудово співати. 

Його мелодійні співи тішать слух . Та може він 
здивувати неприємними звуками, які нагадують 

крик котів, що б'ються. 
Іволги живляться комахами, павуками, безхре

бетними, а головне - вони поїдають волохатих 
гусеmщь, яких, крім неї та зозулі, не їдять інші пта

хи. Тому іволга відноситься до корисних птахів. 

~i ВОРОТЬВА 3 АНТИСАНІТАРІЄЮ ~~ 
Боротьбу з антисанітарією цікаво ведуть вухаті со

ви. Для цього вони використовують сліпозмійок. Птах 
приносить сліпозмійок у гніздо для знищення комах

паразитів. 

Річ у тім, що змійки цього сімейства мешкають у 

грунті і живляться комахами та термітами. Фахівці встановили, що у тих 
гніздах, де жили сліпозмійки, пташенята росли швидше і були здоровішими. 
Як птах додумався до такого засобу боротьби з антисанітарією залишається 
загадкою. 

Почути наближення сови майже неможливо, навіть, якщо вона пролітає 
низько над головою. Фахівці пояснюють безшумний політ оперенням і кон-. -
СТРУКЦІЄЮ крил. 

По передньому краю крил тягнеться гострий гребінь, який під час змаху 
гальмує потік зустрічного повітря, відхиляє його вбік 

і таким чином гасить шуми. На задній частині кри
ла є своєрідні «глушники» - м'яка бахрома, що змен

шує повітряні завихрення позаду крил. 
Пухнасте оперення крил і тіла птаха заглушає зву

ки, що виникають під час польоту. 

А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО ••• 

Шпаки завдяки нюху чудово розрізнюють різні види рослин. 
у свої гнізда шпак вплітає стебла дикої моркви, деревію 

та інші рослини, які токсичні стосовно 

деяких видів бактерій та комах. 
Це допомагає зменшити кількість паразитів у гнізді на 80%. 
Ш пак відноситься до корисних птахів. Лише одна 

сім' я У період гніздування з'їдає 8000 хрущів. 
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~ ПТАХИ. ІКІ &E3nO'AAHI НА 3ЕМnl ~ 
Стриж - чемпіон по швидкості польоту. Літає птах 

зі швидкістю 180 км/год. Іноді стрижів називають небо
жителями, тому що у ПОЛЬОТІ вони можуть провести 

весь день. 

Чудові літуни на землі безпорадні, ходити не можуть, 
дуже важко злітають, тому що мають коротенькі лапки 

і довгі крила. 

Чорний стриж 

Стриж у повітрі здатний живитися, пити, спарювати

ся, знаходити будівельний матеріал для майбутнього 
житла. Рослинний пух, пір'ячко, шматочки паперу та 

інший легкий матеріал стриж склеює слиною, яка швид

ко твердіє. Потім у дуплі або скельній розколині, у нішах будинків споруджує 
просте чашоподібне гніздо. 
Безцеремонно поводиться стриж, якщо місце для гнізда, яке йому сподоба

лось, вже зайнято гніздом іншого птаха (горобцем, шпаком). Стриж букваль
но запльовує гніздо суперника разом з яйцями і потім використовує, як ос-

оо о 

нову для влаСНОІ ДОМІВКИ. 

Пальмовий стриж 

Пальмовий стриж, який поширений у тропіках Східної півкулі, з підхоп
лених у повітрі пушинок робить крихітне гніздо у вигляді човника. За до

помогою слини приклеює його до нижньої частини пальмового листя і відкла
дає у висяче гніздо яйця, які ніколи не падають, тому що птах їх теж при

клеює. Самка насиджує яйця у висячому стані. 
Пташенята, які щойно вилупилися, міцно чіпляються за свою повітряну 

колиску й висять так тижнями. 

Фрегат 
Фрегати зустрічаються у районі екватора. Іноді їх називають «синами сон

ця», бо вони першими зустрічають моряків, які перетинають екватор. 

Фрегати - незвичайні птахи. Небагато птахів так віртуозно оволоділи мис
тецтвом польоту. Адже це великий птах; Довжина тіла - 1 м, розмах крил-

2 м. Незважаючи на великий розмір, маса 
лише 1,5-2 кг. 
Немає птаха й більш коротконогого. :Кри

хітні лапи фрегата коротші ніж у жайворон
ка - трохи більші за 2 см. 
Хоча цей птах проводить багато часу над 

водою, опускається на неї дуже рідко. А як

ЩО сів, не завжди може злетіти: крила занад
то довгі, ні розправити, ні змахнути, а ла

пи короткі, не підстрибнеш на них. 
Такі ж безпорадні фрегати і на землі. 

Тільки потужний порив ві тру допомагає 
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йому злетіти. Тому фрегати оселяються тільки на високих деревах, ЗВІДКИ 

легше ЗЛІтати. 

у фрегатів ' добре розвинений зір. 3 великої висоти вони помічають найдріб
нішу рибу. Вони часто. супроводжують зграї акул та -дельфінів, коли ті полю

ють на літаючих риб. Ледве риба з'явиться над водою, як спритний фрегат 

хапає її і здіймається у височінь. 

Є інша назва птаха - морський пірат. Цю назву фрегат отримав за те, що .. .. . . 
полює у ПОВІТРІ на птаХІВ, ЯКІ повертаються з моря - пеЛІкаНІВ, крачок, 

чайок, бакланів. Цих птахів пірати переслідують і дзьобають ДОТИ, поки ті 
не кинуть або не відригнуть здобич. Фрегати миттєво підхоплюють її і не да
ють упасти уводу. 

величезними крилами. 

Пелікани - представники веслоногих. Існує сім 

видів пеліканів. Найвідоміший із них - рожевий 

пелікан, маса якого 11 кг, розмах крил - 3 м. 
Птахи багато часу проводять на воді, але не пірна

ють. По землі вони рухаються вільно, і мають ду

же незграбний вигляд. Довга шия і довгий дзьоб у 
чотири, п'ять разів більші за голову. 

Під час загрози пелікан клацає дзьобом, роздуває 

міхур і голосно кричить. У разі самозахисту птах 

може напасти на людину. При цьому б'є у повітрі 

Пелікани живуть великими колоніями. Разом добувають їжу і будують 
гнізда. Птахи цікаво полюють на рибу, яка складає основний раціон. Вони 
стають на обмілинах групами і б'ють крилами по воді та змушують переля
кану рибу рухатися до берега, де її добре видно і легко спіймати. Пелікани 
наповнюють здобиччю свої горлові мішки, які добре розтягуються, і несуть 
її до гнізда, де ласують. Не менш цікаво полює бурий пелікан. Він здійма
ється 'у повітря і каме

нем кидається у воду. 

Хапає рибу, під кидає 
вгору і ловить. Це він 

робить для того, щоб 
риба відразу потрапи
ла у страВОХІД. 

Цікаво, що самці ма
ють 3-5 «ДРУЖИН», 
які відкладають яйця 
в одне гніздо. Турботу 

про яйця і пташенят 
бере на себе тільки 
батько. 

А 8И ЗНАЄТЕ, ЩО ооо 

Натуралісти вважають диких птахів більш кмітливими. 

І для цього в них є підстава. 

у мешканців лісів при меншій масі і меншому розмірі голови 

мозок на 35% важч-ий, ніж у свійських птахів. Дикі 
nтахі обережніші, лякливіші, уважніші. 

Вони миттєво реагують на небезпеку і рятуються. Навіть . 

серед диких птахів деякі вирізняються кмітливістю. 

Було проведено цікавий дослід. У клітку снігура і галки 
протягом кількох днів ставили годівницю ч-ервоного кольору, 

з кормом, а зелену - порожню. Годівниці були 

накриті кришками. Дуже скоро снігур навч-ився відкривати 
годівниці і «зрозумів», що ч-ервона завжди з кормом. Галка 

не навч-илася «добувати» їжу і користувалась 

допомогою снігура. А коли снігура не було - голодувала. 
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~ ,. l nl'OXBICT . .. ~ 
Лірохвіст поширений у південно-східній 

Австралії та на острові Тасманія. Незвичай

ну назву птах отримав завдяки хвосту, який 

має форму ліри - старовинного музичного 

інструмента. 

Довжина хвоста досягає 80 см - майже 
вдвічі більша за розмір тіла. 

Лірохвіст - обережн;ий, лякливий птах. 

Веде одинокий спосіб життя. Він швидко і 
спритно бігає у лісних заростях, де проводить 
більшість часу. У грунті лірохвіст розшукує 
черв'яків, наземних ра~оподібних, молюс
ків і комах. Ночують лірохвости на гілках 

високих дерев. 

Прославився лірохвіст чудернацькими спі

вами. До речі, власних пісень у лірохвоста 

немає. Птах володіє неповторною майстерністю 

звуконаслідування. Лірохвіст - непереверше

ний імітатор трелей усіх птахів. Він може вико

нувати поспіль уривки з пісень 20-ти і біль
ше видів птахів. В аранжуванні лірохвоста 

трелі складаються у дивовижні мелодії, за 
що птаха заслужено називають «зіркою лісної естради». 

Іноді лірохвіст видає звуки, які не тішать слух, - наприклад, тріскотню 

мотоцикла, гавкання собаки, бекання ягняти, ляскання крил зграї папуг. 

Кукабара або зимородок, який сміється, зустрічається в Австралії та Новій 
Гвінеї. Кукабара - досить великий птах. Довжина тіла - 40 см. Свою наз
ву птах отримав через голосний крик, який нагадує регіт. 

Особливо «смішливі» кукабара 
на світанку або вечорами, коли 

збираються на верхівках дерев на 

НОЧіВЛЮ. 

Живиться кукабара переважно 
плазунами, особливо зміями, яких 

він хапає позаду голови і кидає 

з висоти. Іноді птах тягне змію за 

собою, б'є дзьобом багато разів, а 

потім ковтає. Тому місцеві жителі 

прихильні до кукабари і намага

ються тримати біля себе. 
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$ ~ НАЙВАЖЧИЙ ПТАХ ~ ~ 
Казуар - птах, який не літає. Він 

вважається найважчим, птахом у світі. 

Маючи зріст 150 см, він важить близь
ко 85 кг. Родич казуара - африкансь

кий страус, який має більшу масу, але 

він більший і за розміром. 

3устрі ти казуара можна лише в Ав
стралії. 

Як і всі страусині родичі, казуар пре
красно бігає. Його сильні ноги з трьома 
пальцями оголені - без пір' я, як і шия. 

Частини тіла мають яскраві кольори: 
синій, жовтий, червоний, білий. 

Голову казуара прикрашає роговий 
« ШОЛОМ», який допомагає пробиратися 
крізь густі чагарники. Довге оперення 

птаха нагадує довгу вовну. 

Птах живиться плодами-падалицями, 
дрібними тваринами. Він веде усамітнений спосіб життя. При зустрічі з во
рогом нервує, стає роздратованим і буває дуже небезпечним противником. 

у Новій Гвінеї і сусідніх островах зустрічаєтьсч вінценосний голуб 
найбільший голуб світу. Довжина тіла - 75 см, маса - 2 кг. Голову пта
ха прикрашає чубчик, наче вінець. Тому й виникла така назва. 
Вінценосний голуб обирає собі подругу на все життя. Вони влаштовують 

гнізда на' верхівках високих дерев. 

Цікаво! 
Усі знають, ЩО голуб - символ миру та 

дружби. Та не всім відомо, ЩО птах 

не любить самотності. 

У 40-х роках минулого століття було 

проведено низіщ дослідів. Голубку, яка збиралась 

відкладати яйця, 

ізолювали від зграї. Вона не знесла яєць. 

Дослід повторювали кілька разів, та 

результат був однаковий. 

Тоді у клітку «матері-одиначки» помістили 

дзеркало і дали можливість удосталь 

милуватися-спілкуватися 

з відображенням. І самка відклала яйця. 

Припускають, що дзеркало створило ілюзію 

компанії, яка так необхідна птахові. 
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с. 

ЧfРВОНИИ 161С 
у болотяних чагарниках Півден

ної Америки зустрічаються великі 

колонії червоного ібіса. 
Свою назву птах отримав завдя

ки червоному оперенню. Тільки кін

чики крил у нього ЧОРНІ. 

Довгий час ібіс переслідувався 

людиною через смачне м'ясо та яс
краве оперення, яким прикрашали 

одяг. 

с. 

ВlнqfНоtНИИ .'РАВЕ". 
Вінценосний журавель - найяскраві

ший птах серед родичів. Птахи заселя
ють Африку. Зустрічаються на болотах, 
річкових долинах, навколо озер. 

Гніздові території журавля порівняно 

невеликі - 10-40 га. Ці місця птахи 
строго охороняють, маркують «танця

ми» і особливими криками. 
у природі красені задерикуваті та агре

сивні й не терплять присутності родичів 

на своїй території. Вони на них кидають

ся, як на закляти~ ворогів. Не терплять 
також присутності інших птахів. Негай

но виганяють гусей, качок, дроф, якщо 

ті завітають у гості. 
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А ВИ ЗНАЄТЕ. ЩО ••• 

Найоnереніший птах у світі - лебідь. 

у нього 25 ООО nір'їн. 

На тілі росте понад 5 ООО, а інші -
на голові та шиї. 

у дикої качки пір ' я значно менше, 

а в голуба їх 

налічується лише 2500. 



МЕАОВКАЖЧИК 
Медовкажчики - невеликі птахи сірих 

або бурих відтінків. Довжина тіла - 10-
20 см. Головним чином поширені в Аф
риці. Деякі види птахів зустрічаються 
в Азії, Гімалаях, на островах Індонезії. 
Медовкажчики мають три цікаві особ

ливості. Перша - не влаштовують гнізд 

і підкладають яйця іншим птахам як зо
зулі. Пташеня птаха, яке тільки вилупи

лося, на кінці дзьоба має гострий гачок, 
яким воно викидає з гнізда дітей прийом

них батьків, або завдає їм смертельних 
ран. 

Друга - медовкажчик показує шлях до 
бджіл диким тваринам, які ласують ме
дом. У першу чергу - медоїдам - вели

ким тваринам, .які мають сильні лапи, міц

ні кігті. Медоїди з легкістю розорюють 

гнізда диких бджіл. Показавши шлях, ме
довкажчик і сам отримує можливість по

ласувати медом. 

Медовкажчик привертає увагу не тільки тварин, а й людини. Птах близь
ко підлітає, голосно кричить і в повному розумінні веде людину за собою. 

Третя - найцікавіша особливість. У гніздах бджіл медовкажчики ласують 
не личинками і не медом, а воском. Віск - не їжа для ссавців. Жодна з тва

рин не може його перетравлювати, а медовкажчик перетравлює. У його ки

шечнику знаходиться особлива бактеріальна флора. Бактерії руйнують віск 
і роблять його придатним для травлення . 

. А ІН ЗНАЄТЕ. ЩО ••• 
Чудові трелі птахів не тільки приємні для слуху. 

а й цілющі. Вчені встановили, що птах співає 

не тільки у чутному. 

а й ультразвуковому діапазоні. 

Пташині співи стимулюють активність людини • . 
надають бадьорості на відміну від 

інфразвуку. що виникає у великих містах і який 

має руйнівну силу для людського організму. 
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~$~ nАn,ГИ ~~Jm 
Навряд чи хто переплутає папугу з іншим пта

хом. Папуги мають надзвичайно яскраве оперен

_L---_ ня. У більшості видів забарвлення має всі кольо
ри веселки . Та є види папуг однотонні - зеле

ні, оливкові,бурі і навіть чорні. 

у всіх видів папуг верхня частина гачкувато

го дзьоба, незалежно від нижньої частини, мо
же підніматися вгору. Нижня частина дзьоба мо
же рухатися назад, уперед, вбоки. 

у багатьох видів птахів на піднебінні, ближче 
до кінця дзьоба, є тверді поперечні рубці, які 
схожі на терпуг. Це пристосування необхідне па
пугам для кращого подрібнення, пережовування 
насіння, фруктів. 

До того ж дзьоб папуги такий сильний, що птах 
з легкістю розкушує міцну шкаралупу' горіхів. 

Дзьоб птахи використовують як третю лапу. Вони 
чіпляються ним за гілки, коли лазять по деревах. 

Язик у папуги м'язистий, на кінці з поглиблен
ням, що полегшує йому хапати насіння. 

Лорі, який живиться квітковим пилком і п'є нектар, на кінчику язика 

має густу щі точку. 

Самки і самці папуг здебільшого схожі. Партнери у багатьох видів вірні 

один одному все життя. 

Папуги відомі здатністю на

слідувати людську мову. Особ

ливо « балакучим » вважається 
африканський папуга - жако. 

Він може запам'ятовувати по
над сто СЛІВ. 

У «здатності розмовляти» ама

зонський папуга мало чим по

ступається жако. 

у природі папуги не вдають

ся до імітації людської мови, 

а користуються лише не:вел:иким: 

набором різких, прон~зливих, 
неприємних для людського слу

ху звуків. 

Здавна багато видів папуг лю
ди розводять 1 утримують як де

коративних птахів. Птахи доб
ре переносять неволю . . 
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Більшість видів 

папуг живе протягом 

50-ти років, а деякі 
до 120-ти років. 



Цікавий вид папуг - кеа. За розмірами птах 
трохи більший за Гаву. Зустрічаються кеа 
зграями у горах Нової Зеландії, вище за пояс 

лісу - де взимку сніг і люті вітри, а влітку по

стійні тумани. Суворі умови не лякають кеа. Він 
пристосувався до таких умов і навіть яйця від

кладає у липні (у цей час тут зимовий період). 

Живляться птахи рослинною їжею, плодами, 

нектаром квіток. Прославилися кеа тим, що ін

коли їх жертвами стають вівці. М'ясо їдять усі 
кеа, а вбивають лише окремі особини зграї. 

Полюючи на вівцю, птах сідає на землю непо-.. ... . 
даЛІК ВІД наМІчеНОІ жертви, а ПОТІМ раптово 

стрибає їй на спину і чіпляється за вовну. Вів
ця різким рухом скидає птаха, та той знов і знов 

сідає ЇЙ на спину - доки знесилена тварина не 
падає. Іноді вівця починає бігти з «вершником», доки біг не приведе її до за
гибелі або тварина не звільниться від переслідувача. 
Цікаво, що до появи європейців у Новій Зеландії, ссавців (за винятком од

ного виду щурів і кажанів) не було. Тому кеа до цього часу не знав смаку 

м'яса. 
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~i~ WАnАWНИИ ~~~ 
По-різному самці приваблюють самок. Одні чу-. . 

довими СПІвами, ДРУГІ - демонструють яскраве 

строкате оперення або виконують чудернацькі 
танці, треті - улаштовують «рицарські турніри». 

Та найцікавіше поводяться самці сімейства ша
лашникових, яке налічує 18 видів птахів. Вони 

~ ... ~ зустрічаються лише на Австралійському конти
ненті. 
Шалашник приваблює самку альтанкою, яка 

нічого спільного з гніздом не має. Після брачного 
періоду самка сама будує чашоподібне гніздо і тур
бується про майбутнє потомство. 

Атласний шалашник 
Будувати альтанку птах починає за кілька тиж

нів до шлюбного періоду. У глибині вологого тро
пічного лісу він знаходить галявину. На невели
кій території він старанно прибирає «зайве». По

тім з безладно накиданих гілочок споруджує трив
ку платформу, в яку втикає двома паралельними .. . 
рядками числеННІ оголеНІ лозини, ЯКІ утворюють 

вузький коридор. Цікаво, що він завжди вит.ягну

тий з півночі на південь. Перед південним входом (саме тут удень найбільше 
світла) птах розкладає колекцію різних яскравих предметів. 

При цьому віддає перевагу синьому, жовто-зеленому кольорам, які гармо

нують з його оперенням та блискучими блакитними очима. Тут можна поба
чити сині та жовті квіти, які лежать поруч з блакитним пір'ям папуг, синю

ваті гриби, ягоди, шматочки кольорового паперу та осколки скла. Та це ще 
не все. Майстер розфарбовує внутрішні стіни альтанки деревним вугіллям або 
соком синіх ягід. Для фарбування шалашник використовує «пензлики» -
волокнисті шматочки кори, які просочуються соком ягоди, що роздавлю

ються дзьобом. 
Птах постійно змушений щось підправляти, підфарбовувати. «Експонати», 

які втрачають вигляд, майстер замінює новими, адже щоденні зливи по

шкоджують їх. 

Коли настає час появи самки, то вона займає місце у коридорі, а «нарече
ний» розпочинає своє «шоу». Демонстрацію «скарбу» він супроводжує чудер
нацькими стрибками, танцює навколо альтанки і видає голосні звуки, що 

нагадують дзинчання. 

Плямистий шалашник 
Плямистий шалашник також будує коридор з гілочок, та прикрашає аль

танку лише білими та блискучими предметами. В оддій споруді можна знай
ти· понад 1000 вибілених сонцем кісток, черепашок, дрібних камінців, ос
колки скла, черепки посуду, ложки, монети, які птахи крадуть у міс-
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цевих житеЛІВ, які добре 
знають про погану звичку 

шалашників. 

Шалашник-садівник . 
Найяскравіші та найдос

коналіші споруди, які ство

рюють птахи, належать 

шалашникам-садівникам. 
З переднього відкритого 

боку куренця навколо стов
бура дерева птах викладає 
товстий шар зеленого мо

ху, на фоні якого яскраво 

ВИДІЛЯЄТЬСЯ мальовнича 

мозаїка чудово підібраних 
«експонатів»-прикрас. Пе

ред входом шалашник роз

міщує відкритий садочок, який устеляє квітами. Він відокремлюється огоро
жею, яка густо прикрашена жовтими та червоними ягодами. 

Коли європейці вперше зіткнулись з такою дивовижною спорудою, ТО ви-

рішили, що це іграшковий будиночок дітей аборигенів. j~ 

~ ГОА'IИИ ,,;t'l ЦікаСо! ~I~ 
. ~ wt Золотий шалашник відомий тим, 
Гоацин селиться в лісах Південної Аме

рики. За розмірами птах трохи більший 
за ворону. Гоацини тримаються невели

KиMи зграями, які налічують 10-15 пар. 
Гоацин цікавий тим, що має великий 

зоб, який · виконує роль шлунку. Оскіль
ки вони живляться грубим, малопожив
ним листям тропічних рослин, перетрав

лювання за допомогою мікроорганізмів 

починається у зобі. 
Цікаві й пташенята гоацина. На кож

ному крилі вони мають по два добре роз
винутих кігті (у дорослих птахів такі 

кігті відсутні). Після вилуплення пташе
нята починають повзати на чотирьох КІН-. . .. 
ЦІвках, ВИЛІзають з ГНІзда, ЧІПЛЯЮТЬСЯ .. . 
за ТОНКІ ГІЛКИ КІГТЯМИ. 

Іноді пташенята падають у воду. У та

ких випадках вони незграбно пливуть до 

берега, пірнають, а потім залазять на 

РІдне дерево, користуючись лапками, 

крилами і навіть дзьобом. 
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ЩО споруджує колючі башти 

з хмизу. Висота споруди становить 

понад 2 м. 
На спорудження башти птах 
витрачає майже 6 місяців. 



m'ti ~ ,~ KPACEHI CBIT'~ ~ ~~ 

• 

Райські птахи вважаються найкрасивішими та 
найяскравішими представниками пт&шиного цар

ства. Насамперед це стосується самців, які яскра
вим вбранням приваблюють самок у шлюбний 

пеРІОД. 

ЦікаСо! 
Самці ніколи не б'ються 

за самок. 

Можливо, остерігаються 

пошкодити « вбрання»! 

Райські птахи звичайні для Нової Гвінеї. Кілька 
видів птахів можна зустріти в Австралії . Усі види 
райських птахів (а їх налічується близько 50) дуже 
схожі поведінкою та звичками. Вони веселі, непоси- · .. . 
ДЮЧІ, РОЗУМНІ, охоче купаються У ВОДІ. 

Тримаються птахи групами. Постійні сімейні па

ри - рідкість для райського птаха. У шлюбний пе

ріод вони влаштовують «театральні вистави»: розпус

кають пір'я, ритмічно ним трясуть, стають у різно
манітні пози й голосно співають. До того ж, співи райських птахів нагадують 

каркання їх близьких родичів - ворон. Але вони більш мелодійні й різно

маНІТНІ. 

СМІТНІ К'РИ 

Смітні кури зустрічаються в Австра
лії та на островах, які лежать на пів

ночі від континенту. У сімействі налі

чується 10 видів птахів. Смітна курка 
має РОЗМІР Індика. 

Смітна курка - єдиний у світі птах, 
який не насиджує яйця, не зігріває їх 

теплом свого тіла, як інші птахи. Кур
ка будує своєрідний «інкубатор». 
Одні З представників сімейства від

кладають яйця у :Грунт, у купи, інші -
у нагрітий пісок, деякі - у вулкані ч

ний попіл або у купи прілого листя. 
Такі «інкубатори» бувають діаметром 
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до 15 м, заввишки - 5-6 м. Улаштування «інкубаторів» - робота самця. 

Він риє яму діаметром 4,5 м, глибиною 1 м, куди взимку згрібає листя, 
а потім засипає шаром землі завтовшки 50 см. 

Від гниття органічного матеріалу температура підвищується і птахи почи

нають відкладати яйця. Найцікавіше, що смітні кури, а саме самці, вміють 

регулювати температуру. 

Щодня, перед світанком, самець береться за роботу. Якщо треба знизити 
температуру в гніздовій камері, то самець розгрібає верхівку купи, якщо по

трібно підвищити температуру - самець, навпаки, збільшує шар rpYHTY над 
гніздовою камерою. Це залежить від погоди, часу доби, сезону. 

Температуру «інкубатора» самець перевіряє дзьобом, який прикладає до 
поверхні. Півень смітної курки самку допускає лише до краю інкубатора, щоб 
та відклала яйце. Самець самостійно закопує яйце обов' язково у вертикаль
ному положенні, тупим кінцем угору. Кожні чотири дні самка відкладає по 
яйцю, а самець відправляє його в «інкубатор», де збирається до 30 яєць. 
Через два місяці, з інтервалом у чотири дні, з купи починають вибирати

ся сформовані пташенята. Вони не відчувають турботи з боку своїх батьків. 

Самка і не бачить пташенят, а самець, який знаходиться при гнізді, їх прос
то не помічає. Його турбота - «інкубатор», а не те, що з нього вивелося. 
Малюки, які вибралися на поверхню, відразу біжать у ліс, а через кілька 
годин починають літати. 

ВІ"А КРАЧКА 

На землі існує 43 види крачок, а 
один з них - біла. Птах зустрічаєть
ся на островах Атлантичного, Тихо
го, Індійського океанів. 
Біла крачка цікава тим, що не 

влаштовує гнізда. Яйця вона відкла
дає прямо на гілках або на голих 
сучках дерев. 

Як правило, у крачки буває одне 
яйце, за рідкісним вийнятком - 2. 

~ ЦікаСо! ~ 
Навіть вентиль крана може 

служити місцем для відкладання 

білою крачкою яєць. 

Саме такий випадок був зареєстрований 
наприкінці минулого століття. 

Самка і самець, змінюючи один од
ного, висиджують яйце протягом мі

cяця. Пташеня з' являється добре роз
виненим, має довгі гострі кігті, яки
ми міцно тримається за гілку. 
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~ ~ fИl3АО, аким ААС'ІОТ. ~ ~ 
Саланги належать до сімейства стрижів і поши

рені у Південно-східній Азії, на островах Індоне
зії та Полінезії. 

Саланги цікаві тим, що гніздяться у печерах. 
Буває, що печери дуже глибокі і в них панує пов
на темрява. Та птахи чудово орієнтуються у тем
ряві за допомогою ехолокації: вони видають се

рію звуків і за відбиттям їх від стін дуже сприт

но ОРІЄНТУЮТЬСЯ. 

Цікава особливість салангів, яка відрізняє Їх 
від родичів, - здатність споруджувати гніздо з 

власної слини без додаткового матеріалу. 
В одній із печер на острові Калімантан було зі

брано 2 млн. гнізд, бо оселяються саланги великими колоніями. Якщо у пта
ха забирають гніздо, він одразу починає будувати нове. 
Такі гнізда місцеві жителі використовують у їжу і вважають справжнім 

делікатесом. За смаком їх можна порівняти з ікрою осетрових риб. 

у Південно-східній Азії зустрічається птах - кравчиня. Свою назву він 

отримав невипадково, адже він, у певному розумінні, шиє собі гніздо. Крав-. . . 
чиня знаходить два ПІДХОЖИХ листки, ЯКІ ростуть поруч І зшиває. 

Дзьобом, наче голкою, проколює дірочки по кра
ях листя й протягує через них «нитку» - вправ

но скручені волокна рослин, гнучкі стебла трав 

і навіть павутинки. Щоб шов не розходився, птах 
закріплює його вузликами, спритно працюючи 
дзьобом і лапками. Виходить щось схоже на мі
шечок. 

Усередині яйцеподібного мішечка кравчиня 
влаштовує гніздо із розім' ятих рослинних воло-. . 
кон, травинок, вовни тварин, ЯКІ ПРИКРІПЛЯЮТЬ-

СЯ до стінок павутинками. Нижню частину гнізда 

птах вистилає рослинним пухом та пелюстками 

квітів. Таке гніздо-колиска знизу завжди спира

ється на інші листки, які знаходяться під ним. Во
ни наче пружина підтримують його. Як правило, 
гніздо завжди знаходиться на висоті 15-20 см 
від землі. 

Кравчиня неохоче літає і Л!іше на короткі від
стані. Частіше він стрибає у кущах, серед дерев 

у пошуках їжі. 

60 



•• 
ЦІКАВЕ 3 ІСТО'ІІ 

А ви знаєте, що перші спогади про 
зоологічні сади відносяться до другого 

тисячоліття до нашої ери. Королі і го
лови правлячих династій Африки й Азії 

створювали зоологічні сади, чим нама

гались продемонструвати силу своєї вла

ди, підкреслити свою велич, багатство. 
у Китаї понад · тисячу років до нашої 

ери існував велетенський зоологічний 
сад площею близько 400 га, де була 
зібрана різноманітна колекція диких 
тварин . Називався зоосад «Сад розуму» 
або « Сад знань». 
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ЦІДИВОВИJКНІБЕЗХРЕБЕТНІ 

Планарія 

Снігові черв' яки 

Найдовші черв' яки світу 

Медична п' явка 

ЗМІСТ 

НЕЗВИЧАЙНІ ІСТОТИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ 
Найбільша кількість очей 
Чи можуть рухатися гребінці 

Цікаве про риб 

Чому риби кашляють 

Риби на суші 

Риби, які лазять по деревах 

Риба-місяць 

Субординація 
Риба-«екскаватор~ 

Термостат планети 

Протоптер 

ЦІКАВЕ З JКИТТЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

Очі кліщів 
Найкращий стрибун 

Мурахи 

Мурахи-загарбники 

JКиві комори 

Незвичайна конкуре~ція 

Годувальники термітів 
Мімікрія 

Чарівна цикада 
[едзь 
Цікаве · про слух 

Як. спілкуються комахи 
Малюки, що годують батьків 

Оси-хазяйки 

Багатоокі 

Як бджоли охолоджують житло 

Звідки береться мед 
Богомол 
Отруйний метелик 

Незвичайне сусідство 

Гідравлічний привід 

Сітка для сміття 

Павук- « підводник » 
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3ЕМНОВОДНІ 
Дракон ольм 

Тритон 

У нікальні здібності 
Мармурова жаба 

Волосата жаба 
Турботлива мати 

Незвичайна дитяча кімната 
Жаба, яка живе на дереві 

Часничниця 

Блакитна жаба 

СУЧАСНИКИ ДИНО3АВРІВ 
Дракон КОМОД0 
Літаючий дракон 

Плащоносна ящірка 
Бородата ящірка 
Отрутозуб 

Ящірка, яка схожа на змію 
Жахливий молох 
Гатерія 

Панцирні тварини 

Матамата 

3міїношия черепаха 
Слонова черепаха 

Шкіряна черепаха 

Скільки років черепасі? 
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ДИВНЕ ПРО ССАВЦІВ 32 
Кенгуру 32 
Кенгуровий щур 34 
Сумчастий ведмідь 34 
Сумчаста летяга 35 
Посум -гурман 36 
Сумчаста куниця 36 
Тасманський диявол 37 
Доброзичливий товстун 37 
Качкодзьоб 38 
Єхидна 38 
Ворог мурашок 39 
Броненосець 39 
3айці дивують 40 
Дружба хижака і гризуна 40 
Найбільший із гризунів 41 
Ссавець-колекціонер 41 
Кораблі пустелі 42 
Колінопреклоннісвині 43 
Бамбуковий ведмідь . 44 
Ультразвук і тварина 45 
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ПЕРНАТІ ТВАРИНИ 
Лелека 
Невтомні батьки 

Дивний співак 

Боротьба з антисанітарією 

Чому сова літає безшумно 

Птахи, які безпорадні на землі 

Пелікан 
Лірохвіст 

Кукабара 

Найважчий птах 
Найбільший голуб 

Вінценосний журавель 
Червоний ібіс 

Медовкажчик 

Папуги 

Шалашник 

Гоацин 
Красені світу 

Смітні кури 

Біла крачка 

Гніздо, яким ласують 

Птах, який уміє шити 

Цікаве з історії 
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