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У болоті або розмоклій глині легко зав’язне нога людина і копито
коня. Але є тварини, копита яких болото не засмоктує, бо вони роздвоєні і крізь копито проходить вода. Вибери слід тварини, яка легко
пересувається болотистою місцевістю.
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У дикій природі живе багато видів тварин, які потребують нашої уваги та
охорони. Для цього створюють національні парки та заповідники. Ми познайомили тебе з тваринами, які живуть на території національного природного
парку „Припять-Стохід”, що знаходиться у північно-східній частині Волинської
області, у Любешівському районі. На території парку розташовані водно-болотні
угіддя міжнародного значення „Заплава річки Прип’ять” та „Заплава річки Стохід”. У
наступному числі газети читай про інших звірів парку „Припять-Стохід”.
Екологічна гра „Знайди слід тварини” розроблена відділом екологічної освіти та рекреації НПП „Прип’ять-Стохід”. Малюнки слідів тварин – Корх Ю. О.
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Дикі тварини зазвичай ведуть потаємний спосіб життя. Вони намагаються
уникати зустрічі з людьми. Завдяки добре розвиненому слуху та зору тварини
помічають людей раніше, ніж вони їх. Але залишений твариною слід допоможе
нам визначити вид тварини, розгадати таємниці життя звірів. Щоб з’ясувати,
кому належить слід, треба знати, як виглядає тварина, де вона проживає та як
пересувається.
Зіграй разом з друзями у екологічну гру „Знайди сліди тварин”. Правила
гри прості: кожний учасник повинен правильно визначити слід тварини. Перед тим, як розпочинати гру, прочитай факти з життя диких тварин.
На плакаті „Знайди сліди тварин” зображено 6 видів диких тварин. Ще
один плакат ти отримаєш в наступному номері газети. На останній сторінці
зображено картки зі слідами усіх цих тварин. Перемалюй їх на цупкий папір.
Коли ти прочитаєш про усіх тварин, починай гру! Віднайди на плакаті тваринку,
сліди якої зображені на твоїй картці, та поклади картку поруч зі зображенням
тварини. Виграє той, хто правильно віднайде усі сліди тварин.

Знайди слід тварини
Вовк

Вовк – один із найбільших хижаків нашої фауни. Довжина тіла понад 120 см, висота – 85 см,
маса 40 – 50 кг. Колір шерсті вовка залежить від
клімату місцевості, де він живе. Живиться переважно м´ясною їжею. Полює на птахів, диких та
свійських тварин: козуль, оленів, зайців та різних
гризунів. У пошуках їжі, вовк долає десятки кілометрів. У погоні за здобиччю може розвивати
швидкість до 80 кілометрів на годину.

Лисиця

Тіло лисиці вкрите яскраво-рудою густою шерстю. За колір свого хутра ця тварина і отримала
назву „лис жовтуватий”, „лис рудий”. Лапи в лисиці на зиму обростають густою пухнастою шерстю,
з-під якої видно лише кінчики пазурів: так лисиця
пристосувалася до морозів. Лисиця – невелика
тварина масою 4 – 5 кг. Довжина її тіла 50 – 90 см,
хвоста – 40 – 60 см. Основна їжа лисиці – гризуни
(миші, полівки). Не відмовляється хижачка і від зайців, ящірок, жуків та птахів, зокрема свійських. Свої
нори лисиця риє у чагарниках, лісах, на полях. У
норах робить додаткові тунелі та запасні ходи, де
переховується від переслідування та негоди.

Їжак

Тіло їжака вкрите твердими колючими голками з темними та світлими смужками. Легко згортається у клубок, захищаючись від ворогів. Маленький хвіст, черевце і видовжена мордочка
вкриті короткою шерстю. Лапки у їжака короткі,
тому швидко бігати він не вміє. Несподівано наткнувшись на людину, голосно пирхає. Живе їжак
на узліссях, у лісах, чагарниках. Своє житло робить у вигляді ямки під коріннями старого дерева, вимощує травою та листям. Живиться лісовими мишами, жуками, жабами, равликами, іноді
зміями. Вдень їжак найчастіше відпочиває, а вночі виходить на полювання.

Білка звичайна

Білка – це один з найвідоміших гризунів, до
якого багато людей ставляться із симпатією. Колись вона мешкала лише у хвойних лісах. Нині її
можна побачити в садах і парках. За допомогою
сильних задніх лапок з гострими кігтями білка
чудово лазить по деревах. Вона надає перевагу
сосновим лісам з багатим підліском, але пристосувалася і до життя в мішаних та листяних лісах.
Поселяється переважно в дуплах дерев і гніздах,
які облаштовує у кроні дерев. Живиться білка різноманітним рослинним кормом: насінням хвойних дерев, горіхами, жолудями, грибами. Вона
робить запаси на зиму.

Борсук звичайний

Борсуки населяють різні території: ліси, зарості, схили берегів водойм. На голові вони мають
чорно-білі смуги. Живуть борсуки у глибоких норах. Харчуються вони дрібними ссавцями: кротами і пацюками, а також комахами, равликами, жабами, корінням рослин, фруктами. Улюблена їжа
тварини – дощові черв´яки. Розшукуючи черв´яків,
у вологі осінні ночі, борсук здійснює десятигодинні переходи. Він виходить із нори на полювання
найчастіше з настанням темряви. Тварина має поганий зір, тому під час пошуків їжі покладається в
основному на свій чутливий нюх і слух.

Заєць

„Заєць” у перекладі із старослов’янської мови
означає „стрибун”. Його задні лапи майже вдвічі
довші, ніж передні й дуже сильні, завдяки чому
він стриає на декілька метрів, а коли біжить – задні лапи випереджають передні. Втікаючи від переслідування, досягає швидкості понад 70 кілометрів на годину. Для відпочинку заєць облаштовує
невелику ямку у густій траві, у заростях бур´яну,
між грядами ріллі, причому, щодня нову, не повертаючись на старе місце. Взимку зайці часто роблять
собі для відпочинку неглибоку ямку чи нору в снігу.
Під час сильного снігопаду їх іноді засипає снігом.

