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вує, вражає і захоплює всіх, хто взяв на
себе сміливість вивчати життя. Усі існуючі та
вимерлі види організмів мусять якось називатися,
а всім новим видам треба давати нові назви, які б не
повторювались. Це ж навіть уявити важко – десятки мільйонів назв!
Дуже і дуже різні живі істоти нашої планети. Тому для створення біологічних назв вчені придумують найрізноманітніші способи.
Лише у 2011 році науковці виявили в районі річки Меконг 200 нових видів тварин і рослин. Серед нових живих організмів є дуже екзотичні створіння, як-от
ящірки лише жіночої статі, риби-огірки, рослини, які харчуються птахами та щурами, велетенська стонога, бірманська мавпа, яка чхає під час дощу, орхідея, що
цвіте лише вночі, і багато інших.

Валерій Соболь

Відповіді: 1. Жук-листоїд, єноткрабоїд, змія-яйцеїд, яструб-осоїд.
2. Кит синій, мангуст жовтий, ведмідь
чорний, кенгуру рудий. 3. Стрілолист,
пилконіс, молотоголов. 4. Жук-олень,
риба-метелик, павук-краб. 5. Комаха
богомол, рослина звіробій, гриб сироїжка, морська тварина білобочка,
наземна тварина землерийка.

ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ НАЗВИ?
Найрізноманітнішою групою організмів за кількістю видів і видових назв є цар-

ство Тварини. Придивись уважно до тварин та встанови за зразками відповідність
між частинами їхніх назв.

3. НА ЩО ПОДІБНІ ЧАСТИНИ ЇХНІХ ТІЛ?

Отримай назви рослини, членистоногої тварини, акули і птаха з характерни-

ми особливостями їхніх частин тіла.

1. ЩО ВОНИ ЇДЯТЬ?
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5. ЗАВДАННЯ ВІД РОЗУМНИКА

використовують особливості їхнього
забарвлення.
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У назвах тварин часто використовують подібність одних організмів до інших.
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4. НА КОГО ВОНИ СХОЖІ?
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Пустунчик: Чи є наука, яка вивчає походження назв та слів?
Розумник: Так, це етимологія.
Лапуня: Але за підрахунками науковців у природі налічується приблизно 2 мільйони видів
живих істот і, ймовірно, ще понад 10 мільйонів видів досі невідомі для науки. Чому ж немає
окремої галузі біології, що вивчає походження назв?
Розумник: Я б назвав таку науку „біоетимологія” – наука, яка вивчає назви живих організмів.
Пустунчик: Без сумніву, спеціалістам було б чим зайнятися!

