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Через річку
Веприк Грунь був ще надто маленький, щоб гуляти в лісі без ма-

ми. Він завжди тримався поряд та чеберяв за нею всюди, хай куди б 
вона подалася. Але його маленькі ніжки дуже швидко втомлювали-
ся, тож він не любив довгих мандрівок. Проте щойно випав перший 
сніг, і дикі кабани зібралися в тривалу подорож. Вони мали дістатися 
до оброблюваних полів, щоб не голодувати взимку. І Грунь із мамою 
теж вирушили в путь.

Дорога була неблизька. І одного дня на їхньому шляху постала пе-
решкода — річка, яку необхідно перетнути, щоб дістатися до місця 
зимівлі. Воду вже скувала крига, але така тоненька й крихка, що й сту-
пати на неї страшно. Що б його вигадати? 

Веприця помітила повалене дерево, що поєднувало береги і завдя-
ки якому інші тварини перетинали річку. Ось якраз жваві куниці пе-
ребігають по стовбуру...

— Я так не зможу, — рохнула веприця. — Стовбур занадто тонкий 
і може не витримати моєї ваги.

І вона вирішила перетинати річку по кризі, 
всадовивши дитинча на спину, щоб Грунь не за-
мерз у воді. Веприця обережно ступила кілька 
кроків. Але лід був затонкий, одразу став тріс-
катися й ламатися, і вона занурилась у кри-
жану купіль. Утім, веприця добре трималася 
й сунула вперед. Грунь щосили тулився до неї 
й навіть не кувікав, щоб не відволікати маму. На-
решті із великими зусиллями веприця вибралася 
на кригу. Ще ривок — і вони на іншому березі річ-
ки. Врятовані!

Веприця спустила малюка на землю й обтру-
силася від крижаної води. І разом вони потрю-
хикали до поля.

5





7

Невдале полювання 
Як важко здобути їжу в лісі! Здобич упіймати нелегко, тому одна 

дуже ледача лисиця часто залишалася голодною, бо їй було ліньки 
когось вистежувати й на когось полювати.

Аж якось під час прогулянки лисиця помітила неподалік лісу 
ферму. Там було багато необачних курей, яких можна завиграш-
ки впіймати.

Одного вечора лисиця вирішила нарешті залізти 
до курника. І їй це вдалося! Відтоді щоночі вона ласува-
ла курятиною і тішилася з таких приємних полювань.

Курей на фермі дедалі меншало — і це зовсім не по-
добалося господарям. Стурбовані й роздратовані, вони 
вирішили нарешті завести собаку-охоронця, який на-
глядав би за курником і захищав ферму від хижаків.

А лисиця знову вибралася на полювання і гадки 
не маючи, що курник відтепер охороняють. Із від-
чуттям цілковитої безпеки вона, зголоднівши, се-
ред білого дня вдерлася до курей. Руда злодійка була 
переконана: їй, як завжди, усе зійде з лап.

Та щойно нажахані кури засокотіли, як із-за рогу вистрибнув соба-
ка й зайшовся гавкотом. На ґвалт прибіг син фермера й накинувся 
на злодійку-лисицю.

Який переполох! 
Лисиця заметушилася, як оскаженіла... 
На її щастя, хлопчик зашпортався у повідку й потягнув за собою со-

баку. Тільки завдяки цьому лисиця втекла та знайшла безпечне міс-
це, щоб сховатися від переслідувачів. 

Відтоді руда злодійка боялася навіть наближатися до курника.
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Несподіваний візит
Золоті орли, або ж беркути, — хижі мисливці і водночас дуже 

ніжні та люблячі батьки. Вони облаштовують гнізда на верхівках 
скель.

Орлиця може тижнями нічого не їсти, охороняючи своїх пташе-
нят, і, якщо хтось наблизиться до гнізда, вона ладна зробити все, 
аби захистити їх.

Орлиця завжди пильно обдивлялася з гнізда небо і скелі. Вона ба-
чила все, що відбувається в долині. Скільки разів вона мала наго-
ду вилетіти з гнізда та впіймати гарну здобич!.. Але відтоді, як пта-
шенята вилупилися з яєць, вона не покидала гнізда. Тепер полює 
батько.

Ось він, до речі, повернувся, тримаючи у лапах здобич. Голодні пта-
шенята жадібно кричали й роззявляли дзьобики.

— Вгамуйтеся, — сказала мати. — Прибув ваш обід.
— Малятам потрібно більше їжі, — мовив 

батько, віддавши харч. — Але наступного 
разу я повернуся з сюрпризом!

«Про що це він говорить?» — подумала 
мама, годуючи дітлахів.

Орлятка були зайняті їжею, а мама все 
ще розмірковувала над словами тата.

Аж ось він і повертається. Але цього разу 
не сам, поряд із ним у високості ширяє ін-
ший дорослий орел… Але хто ж це? Орлиця 
пригледілася і сплеснула крилами: 

— Це ж наш син, якого ми виховували 
торік! — радісно вигукнула вона. — Це 
таки чудовий сюрприз!

Того дня в орлиному гнізді було справж-
нє свято.





11

Полювання на злодія
У лісі живе багато милих і доб-

рих тварин, але іноді трапля-
ються й такі, що тільки й ду-
мають, як би то завдати 
комусь шкоди — справж-
нісінькі бешкетники!

Таким збитошником був 
і борсук. Замість того, щоб 
задовольнятися лісовими 
ягодами, корінцями чи 
слимаками, він нишпо-
рив і вишукував пташині яйця, 
щоб поласувати ними.

Цього разу борсук, блукаючи лісом, знайшов гніздо вальдшнепів — 
великих, як голуби, птахів, що мають довгі дзьоби і гніздяться на зем-
лі. Мама-слуква (вальдшнепів називають ще і слуквами) майже за-
кінчила висиджувати яйця: одне пташеня вже вилізло зі шкарлупки, 
а інші от-от мали проклюнутися. Аж тут зненацька з’явився борсук! 
Як захистити гніздо? 

Дзьоб у слукви довгий, але недостатньо сильний для битви. Що вді-
яти? Хижий борсук насувався, тож слуква схопила пташеня, яке вже 
вилупилося, щоб урятувати бодай когось. Вона прожогом кинулася 
від загрози, а в гнізді залишилися беззахисні яйця. 

Борсук намірився розорити гніздо, аж раптом... Цок! Щось важке 
впало йому на голову. Що це було? 

— Забирайся, злодюжко! Не чіпай маленьких слукв!
Це почали бій білки, які спостерігали з дерева за тим, що відбувало-

ся. Вони кидали в борсука сосновими шишками доти, доки той не дре-
менув подалі від гнізда. Нарешті яйця врятовано й мама-вальдшнеп 
може повертатися до свого гніздечка. 





Коротенькі розповіді 
про тварин Європи

Через річку ............................................................5
Невдале полювання  ..........................................7
Несподіваний візит ........................................... 9
Полювання на злодія ........................................11
Хатинка для зимівлі ......................................... 13
Господарі вершин ............................................. 15
Капустяна закуска ............................................ 17
Як украсти мед  .................................................. 19
Заєць-буркотун .................................................. 21
Розумні їжаки .................................................... 23
Прекрасний сон ............................................... 25
Олені Санта-Клауса ......................................... 27
Тварини Європи ............................................... 28

Коротенькі розповіді 
про тварин Африки

Урок для крокодильчика ............................... 33
Тім, маленький леопард ................................ 35
Лев і гієни ........................................................... 37
Обід жирафів ..................................................... 39
Що побачили газелі? .......................................41
Іграшки носорожика ...................................... 43
Кролик і слон ..................................................... 45
Прогулянка річкою ......................................... 47
Маленька горила ............................................. 49
Мішечок для поживи ....................................... 51
Дивний родич ................................................... 53
Вередливий страус .......................................... 55
Тварини Африки .............................................. 56

Коротенькі розповіді 
про тварин Азії

Витівка макак .....................................................61
Зниклі фрукти ................................................... 63
Найдовший ріг .................................................. 65
Друг малечі ......................................................... 67
Битва тигренят .................................................69
Павич розгортає хвоста .................................. 71

Яблуко для орангутанга..................................73
Стрибок мангусти .............................................75
Величезні очі ..................................................... 77
Нічна подорож пантери ................................ 79
Крадій яєць ..........................................................81
Друзі тапіра ........................................................ 83
Тварини Азії ....................................................... 84

Коротенькі розповіді 
про тварин Америки

Нищівна зброя скунса .................................... 89
Необачний бобер ..............................................91
Заповідник бізонів .......................................... 93
Охайний злодюжка ......................................... 95
Незграбне рисеня ............................................ 97
Рятівне лігво .....................................................  99
Поразка ягуара ................................................ 101
Рибалка хвостом .............................................103
За поживою .......................................................105
Мисливці на мурашок ...................................107
Чого бояться пуми? ........................................109
Чий дзьоб кращий? ......................................... 111
Тварини Америки ............................................112

Коротенькі розповіді 
про тварин Австралії

Барвисте пір’я ...................................................117
Хто літає вище? ................................................ 119
Втеча єхидни .....................................................121
Плюшевий ведмедик коала......................... 123
Індик-хитрун .................................................... 125
Сад у лісі ............................................................. 127
Рятівне дерево ..................................................129
Чарівна сумка  ...................................................131
Маленький приблуда .................................... 133
Дивний дзьоб ................................................... 135
Пригода сумчастих мишей ......................... 137
Марнославний какаду ..................................139
Тварини Австралії ..........................................140

Зміст



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270046006100630074006F0072004400720075006B005F006E00650077005F0033003000300027005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice




