Серія «Цікава Україна»

На світанку в Карпатах
повітря ледь дзвенить
від ранкової прохолоди.
Сонце визирає з-за обрію,
вітерець погойдує павутиння на квітах, а в траві
проповзає тінь.

В Україні
вогняну саламандру
можна зустріти
в Карпатах. Також
вона живе в Середній
та Південній Євро
пі, Північній Африці
та в західній час
тині Малої Азії.
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Саламандра гуляє поблизу лісистих
схилів, берегів річок і потічків. Вона любить
жити в завалених буреломом букових лісах та
уникає сухих і відкритих місць.

Овва, це не тінь!
Це плямиста саламандра нечутно крадеться між камінням. Вона не гуляє вдень, тож
виповзає з-під коріння рано-вранці, ввечері
або вночі.
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Саламандра мружиться проти сонця.
Очі в неї великі, на півголови, схожі на блюдця
для чаювання. Дощівка блимає та озирається
навколо: що б це з’їсти на сніданок?

Саламандра,
яку ще звуть дощівкою,
їсть хробаків, слимаків
та різних комах.
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А ось і смачні хробачки!
Вони для саламандри — наче спагеті.
Вона витягує язика — ляп! Тонкий язичок
присоскою хапає хробака. Ням!

Деякі види саламандр мають
язик, який може бути вдесятеро довший
за тіло.
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Саламандра не любить
спеки. Вона ховається
від сонячних променів під
деревами, між камінням,
у трухлявих пеньках,
занедбаних норах та
вологих затишних місцях.
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Після смачного сніданку саламандра
повзе під коріння старого бука — там затишно.
Гілля відкидає густу тінь, подрімати
під ним — справжня втіха.
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Ворогами для
саламандр є змії, водяні вужі,
хижі риби, птахи та дикі кабани.
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Прокидається
саламандра аж надвечір.
Щось велике та важке риє землю
біля її затишного сховку.
Знову той вепр! Хоче її з’їсти!

13

Саламандра скрадається під корінням.
Вепр так голосно сопе, що її шурхоту геть
не чути. Вона повільно огинає стовбур
та втікає попід кущами. Хух!

Саламандра — дуже повільна істота.
Це її головний недолік. Їй буває важко втекти
від хижаків, які бігають надто швидко.
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Шкіра саламандри виділяє слиз.
Він на якийсь час захищає її від високих температур.
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Тепер знову можна знайти затишну місцинку
та перепочити. Але у вечірньому лісі раптом стає світло,
наче вдень. Пожежа! Яскраве полум’я засліплює очі.
Проте саламандра жару спочатку не відчуває.
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Саламандра знову біжить. Повільно, важко
перевалюючись, вона втікає від вогню.
Полум’я сичить і хоче вхопити саламандру за хвіст.
Гаряче!

Лапи в саламандри короткі, але сильні.
Передні мають по чотири
пальці, а задні — по п’ять.
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Саламандра тікає, аж поки не провалюється
в купу опалого листя. Чудово, можна перепочити!
Під листям — величезний камінь.
Він сховає її від пожежі. Саламандра заривається
чимглибше й солодко засинає аж до весни.
На добраніч!

Взимку саламандри сплять.
Вони зимують групами в підземних схови
щах, у порожнинах під коренями дерев,
під камінням, у норах, льохах і підвалах.
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Писанець Є. Земноводні України (посібник для
визначення амфібій України та суміжних країн). —
Київ: Вид-во Раєвського, 2007. — 197 с.
Енциклопедія українознавства:
Словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство
імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир
Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя;
Львів; Київ: Глобус, 1955–2003.
Червона книга України
http://redbook-ua.org/item/salamandrasalamandra-linnaeus/
National Geographic Kids
http://kids.nationalgeographic.com/
animals/spotted-salamander/#spotted-salamandercloseup.jpg
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