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ПЕРЕДМОВА 

Перше sиданкя цієї nраці •ийшло • Ухrороді 1926 року • Плас-
1'о•ій Бібліотеці "Ватра", під каа•ою "Отруйиі rа.цики". Друrе ••
давив поя•илося накладом :аида•кицт•а "С•іт Дитини" у Л~•о•і 1936 
року під иаа•ою: nжахли•і •олодарі метрі•"· 

В ц~ому трет~оuу :аидаииі є зміни, допо:аненкя та nодано баrа
то ио•их ілюстрацій. Змікено й иаа•у ка біл~ш •ідповідиу, бо стрі
чаємо rадин і •ужі• ке лише • кетрих, але й » степах, на nісках, 
коло рік і озер, иа nасо•исках, • малих лісках і иа•іт~ в wістах. 

Автор :аикориста• усю доступну йому літературу, як свою, так 
і чужоuо:аиу. Біл~шіст• ілюстрацій репродуко»аио а моїх поперед
ніх •идаи~: "Отруйні rадиви•• - Ужгород 1926 р. і "Жахли:аі •олода
рі иетрі:а" - Л••і•, 1936 р. Американс•кі гадини •зяті а книжки: 
Herbert S~ Z1ІІ, Ph. D. "Rept1lea &Rd Aaph1b1ana ''. 

Сірий Орел Леонід. 
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вступ ------

І положу ~ражду між тобою і чоло~іком. Вік 
буде тоnтати ткою rоло»у, а ти кусатимеш йо
rо п"яту. 
Змій же бу:а мудріший за :асіх звірі• на зеuлі, 
що їх сот•ори:а Госnода Бог. 

/Слова з С•ятоrо Пис•ма;. 

Від біблійного сот:аоріння світа аж по иинішний ден•, •сякі 
rади, а зокрема »ужі мают• якеса димке значения • житті людини. 
В раю дія»ол у •иді :аужа спокуси• Є•у і через те сnричини• перший 
гріх, а • nізніших часах •ужі дізиа~али великого nошану•акхя, ка
•іт• ~ести, нарі~ні а богами. 

В старикному Еrипті •уж бу• сим~олом :аласти nануючого. Зо
лота подоба •ужа прикрашала чола »сіх еrипетсаких боrі• і фарао
ні:а. 

Вуж ,грецакого лікаря Ескулапа став символом лікарсакої шту
ки. Лікарі й тепер користаюта з емблеми •ужа, для означення с:ао
го звання, як традиція. 

Іхдійці у:аажали •ужа аа сим:аол великої мудрости. Інші наро
ди у•ажаюта •ужі• уосіблеиням облуди, nідлоти і :асякого зла. 

Одиі бачили » вих силу і мужніста боrі•, інші добачуюта у 
них спілаиика дія»ола. Найкращі мисці ріаабили і малювали •ужі:а, 
иада:аали їм божесакої постаті, малювали їх а крилами, ~ королі•
сакій nурпурі, з золотою короною на rоло:аі. Таємничіста життя 
:аужі:а, кагла поя•а і мов блискавка зникнення, рух тіла, су~орий 
і оалоблений :аиrляд очей, сила м'' язі•, убійча отрута - :асі ці при
кмети зробили •ужі• анена~иджехими тваринами, що викликаюта жах 
і .•• пошану. 

Бужі иалежата до громади rаді• або по•зуні:а /Rept111a ;. 
До тої самої громади иалежат• ще ящірки, черепахи й крокодили. 
Власти•і •ужі т•орят• ряд Oph1d1a або Serpentea , що ділитася 
иа підряди й родики, з яких одну наз:ааио "гадюко~аті". Це трій
ливі rадики. До иих належит• каша гадюка з•ичайна або змія поган
ка. 

Вужі, що мападают• на свою жерт»у й душата 11, не заби•аючи 
11 своєю їддю, иосят• каа•у ДАВУНИ. Вужі, що кусают• і забиваюта 
с•ою жертву їддю, принято нази:аати ГАДИНАМИ або ЗМІЯМИ. Як одиі 
так і другі проковтуюта жерт:ау цілу, не жуючи її зубами. 

Досі знаємо коло 2300 ву*і•, з ких лише 250 - 300 є трійли-
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•их, решта а них не є для людини небезпечкі, аа •иключенням тих, 
що є •еликанс•коrо розміру і можут• с•оїми сил•ниuи м"язами заду
шити людину. В наших рідких сторонах є зовсім нешкідливі ящірки: 
Веретіл•ииця - вертілка ломка і жо»тоnуаик, що видают•ся подібни
ми на •ужів. Вони найчастіше падут• жерт~ою nомилки. 

Ці безборонні ящірки приносят• людям лише корнет•, бо вило•
люют• шкідливі комахи. Нес~ідомі люди часто причисляют• їх до 
гадин і вбивают•, так само, як і иешкідли•ого звичайного вужа. 

Помилка така можлива тому, що ці ящірки не мают• ніг. Але 
• ких так само аа дотиком відnадає хвіст, як у з•ичайиих ящірок, 
а їх кедорозвинеиі иоrи аакриті шкірою nід nоверхнею тіла. 

Сnравдві •ужі-да»уни чи rадиии зо•сім не мают• иіr. По зем
лі поваают•, скакати не вuіют•. Тіло їх •идо~жеве, nокрите лускою, 
що укладаєт•ся • радки. Ці луски-плитки иа жи•оті є біл•ші й т•ер
діmі, бо •они улеrшуют• по•зання. 

Зручиіст• та легкіст•, а якою nорушуют•ся •ужі иа аемлі, по 
деревах і • воді, завдячуют• вони окремій будові свого хребта й 
рухомим ребрам, яких у ~елетеис•ких давуиі~ є поиад 400 штук. 
Деякі •ужі, споціялаио гаднии вміют• зариватися • аемлю. Є такі, 
що оnускают•ся в море на значну rлибику. Стрічаємо •ужів, що •и
nовзают• на лід, зручно лазят• по піску. 

Дуже ~ажну прикмету мают• rадюко•аті вужі. Всі вови мают• 
рі•ко відграничену голову від тулуба. У а•ичайних, не трійливих 
вужів, це не зазначуєт•ся виразно. 

Зуби •ужі• /давукі• і гадюк/ осаджені на щоках і на піднебін
ні. Трійли»і гадини мают• ще окремі отруйні зуби. Про них буде 
згадка • окремому розділі. 

Величина вужі• різиа. Найменші довrі на ЗО цм найдо•ші 13 
метрів /12 інчі~ - 14 ярді•/· 

І~ амнелових органів найкраще ро3винений у •ужі~ яаик, ак 
орган дотику. Очі слабо роа»инені й не мают• рухомих nо•ік. О
чі лежат• непорушні. Бужі бачат» лише ті nредмети, що рухают•ся. 
Все це •казує ма біл•ш нічний сnосіб їхи»оrо життя. Смак у •ужі• 
теж недорозвинений, як і нюх. Всі вужі дихают» легенями, але • 
біл•шості лише одною, бо друга у деяких породах ао•сім заниділа. 

Як •ужі чимс• роалючеиі, то висувают• раа-у-раа яаик, що иа 
кінці є розд•оєний. Вужі живлят•ся пере•ажко живими сот•оріиияuи. 
Як уполюют• Т5арииу, то, задуши•ши або ;абивши її отрутою, проко•
туют• цілою, хоч би •она була біл•ша як от:аір їхнаого горла. М 11 я
~а на шиі вужів можут• сил•ио роатяrатися. Воду n"ют• так, що 
занурюют:. голову аж по очі. Деякі хлепают• •оду, як пси або ко
ти. 

На початку літа ~ужі міняют• шкіру. Це »ідно•ленхя дає їм 
багато клопоту. Шкіра тріскає сnочатку на rоло•і й через цю ді
ру ~иnов~ає ~уж, nокритий молодою, с•іжою й біл•шою шкірою. 
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Вухі uхоsат~си nітом. Біn•шіст~ їх ие журит~ся діт~ми. Яй
ця акосят~ дес• під каміниsм, під мохом, • ааrлибинах аемлі, rко10.-. 
й nолишают• їх •• ласку долі. 

На Маnяйс~ких остро•ах є •елетеис~кий •ух сицук - педопада. 
Самичка аносит• яйцs а •еликою обережністю. Вона стереzе їх ка
че rріє, а коли •иклюют~св молоді, об•и•ає rx а•оими c•oro ••л•
тенс~коrо тіла. В ЗСА молочний •ух - тех пил•иує с•ої яйцв й •и
rрі•ає їх с•оїм тілом. 

Біл•шіст• •ухі• складає яйця, але є деякі породи, між иимх 
й каша auia поrаика, що родят~ жи•і гадята. Яйцв •ужі• є подо•rас
ті, білі, иаче обтиrиуті nepraueиo•oю боловкою. Зложекі яйця • 
середххі ао•сім доарілі так що араау, або аа короткий час, а Rвц• 
•иходнт~ жи•і малята. Самичка аиосит• ЗО - 50 яєц•. 

Бужі жи•ут~ до•rо. до раа •ибраної околиці •ухі при•икаю~~ 
і постійно там перебу•ают•. О~иак а причини браку пожи•и, можут• 
переuакдру•ати • інші околиці. По дорозі nерепли•ают• ріки, пере
по•ауют~ ліси і стеnи, а часоu аупимяют-•ся иа•іт~ у селах і uіс
тах. 

Деколи можемо стрінути иа городі • місті трійли•у rадину й 
хе можемо собі nоясквти, •,який сnосіб ~gиа тут дісталася. Не 
так да••о иа хіднику одкої •улиці • н~ю-Иорку анайдехо •елику rа
диху. Ніхто ме ана•, що то за rадика і як •она сюди дісталася. 
Пра•доподібио а околиц• •еаено ярину або о•очі до міста й rадика 
•ипала а •оаа чи а•та • тому місці, де її знайшли. 

До с•оїх •opori• •ужі •ідиосят~ся обрежено і а пе5ним стра
хом. Кожний nідоарілий рух спонукує їх схо•атисs • безпечне міс
це. Коли •ужа пересліду•ати, то •ік а•и•аєт•ся • клубок, иаду•а
єт•ся і голосно сичит~. Деякі гадини •иnускают• •омючу, трійли
•У теч. 

Пере•ажно гадюки к.усают• людику тоді, коли боронят•ся, як 
ха ких настуnити иоrою або арушити їх криї•ку. В небеапеці rади
ни за•аято бороият•ся. 

Під час rолоду стают• напасли•! й жорстокі. Бужі можут• до•
гий час •• їсти і •• пити. Під цим оrлядоu •они •ідаиачают~св по
ди•уrідиою •итри•алістю. 

Леrко переносят• •••еликі ушкоджеккя тіла. Гинут• лише nіс
ля хакесехкя їм біл•mе рак та ушкоджеи• тіла. Гимут• щойно nіс
лв до•шоrо ~асу борот•би органіаму аі смерrю. 

2. ЗУБИ ВУЖІВ. 

У »ужі•-rадюк є д•а роди аубі»: а•ичайні і трійли•і· З•ичай
ві ауби дуже гострі, ааrнуті •зад як rаки. Боки nриакачекі до 
схоплеиия й придержу•ахня nожи~и та nомаrают• при ко•такиі. 
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Трійли~і ауби є рухомі. Трійли•их аубі• •ужі да•уни не ма
юта. Часто ка •иrляд незначна, неnока2иа гадюка є дуже небезпеч
ною. 

Трійnи•і зуби є різного •иrляду й розміру. У одиих •оии ма
лі 3.5 мм ;о. 12 іичі•/ а у других •еликі до 30 мм /1-1.? іхч;. 
Трійли•і ауби nолучені з трійли•иuи залозами, які уміщені на rо
ло•і, коло очей. Коли rадииа закри~ає рот, то трійли•і зуби при
тискают•ся до nідиебікни, за:адяки окремій будо•і щок і м"яаі~ /ди•. 
табеля 2/. 

Форма зубі• та їх роаміщеикя • rорішиій nащі гадини є різне. 
Отрута а залоаи »ли•аєт•ся до тіла т•арии серединою або колобком 
трійлн•оrо зуба. Обрааки nоказуют• •иrляд аубі• гадии та їх кака
ликі ... 

Трійли•і ауби є крихкі, •они легко ламают•ся. Для гадин трій
ли•і ауби мают• •елике аиачении і том.у nрирода забезпечила їх тим, 
що •оми можут• •ідростати. 

У •еликих і сил•мо трійли•их гадии трійли•а залоаа так •ели
ка, що rоло•а гадини •иглядає наче спухла. Дnи rадии їд• служит• 
ке лише до заби•аиня с5оїх жерт• а й дли тра•ленкя. Деякі гади
ни nеред проко»тнекиим забитої жерт•и, ще кусают• її щоб бin~tme 
їді :аиділити • тіло тварини, а тим самим помогти скоршому тра:алек
кю. Забита й локусана жерт•а у одної гадини тра•ит~ся 4-5 дні•, 
а не покусаиа 12 - 14 дні:а. 

Одхі гадини араау •ийuают~ зуб а тіла жерт•и, другі nрот••
хо тримают• так до•rо аж жертва аrихе. Яку кіл•кіст~ трійnи•ої 
їді •ли•ає rадииа • тіло жерт•и тяжко усталити. Найбіл•ше 4-6 
кап ел•. 

З•ичайиі ауби у иетрійли•их •ужі• дуже,rострі, аагиуті •аад, 
як гаки. Ніикоrо жала гаднии ие мают~. Роад•оєвий ка кінці изик 
•• є жалом, а служит• :аік, як орrав дотику. 

Ід• rадии - це npoaopa, найчастіше жо•тява, тягла речо•иха. 
Укушеимв біл•шости rадии приносит• людям смерт~. Отрута діє тіл•
ки тоді, як дістаиет•св до кро•и. Якщо отруту а"їсти, то • шцук
ку •ока ке діє, у •сякому рааі •• є :ао•а тоді смертел•иа. Чим 
біл•ша rадиха і чим гарячіше nідсонвя, тим rадюча їд• діє сил•кі
ше. Сила отрути є • 10 рааі•біл•ша • часі, коли rадика щойно ски
кула шкіру, або no до•rому •ідnочинку. Перше укушекхя аа•жди є 
хайсил•кіше. 

Коли •кусит• людику каша гадюка з•ичайна, то ха тілі nобачимо 
сліди зубі•. д•а ряди рі•ншбіхких анакі• :від а•ичайних аубі:а, 
а а бокі:а їх д•і глибоких ракки. Це сліди отруйких~аубі•. Від 
укушеиия наших а•ичайвих •ужі• ніколи не побачимо д•і rлибокі ран
ки. 
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Зраау після укушения люди•а •ідчу•ає біл~t._.. Рака пухке й чер
•окіє, а ліuфатичиі залози пухиута. Таке аапалев•я uоже пошири
тися ка ціцу кіиці•ку, або й ка •ее тіло. Вкушеиня • лице, або 
• артерію-б"ючку є баrато небеапечиіше, як ~ кінчики тіла або • 
rрубі м"яаи. 

Вкушений •ідчу•ає на початку страх, за•орот rоло•и, аапаморо
чевкя й спраrу. Відтак стає подражекий, а серце починає сил•но 
битися. Поя•ляєтася душніст•, аемпература тіла обиижуєтася, •ід
дих стає вепра•ил•кий, нарешті наступає кро•отеча а різ•их opra
xi• тіла і приходит• смерт• •ід удушеккя. Духе часто перед т•м 
людина перестає бачити і rлухке. 

В тихких •ипадках сuерт• наступає по 12 - 20 rодивах. Кол• 
•кушеихк ие 6.fло смертел~tне, тоді людина по•олі приходит• до xop
uaл~tнoro ставу, але ааrалака кеміч ще даєтасв •ідчу•ати череа до•
ший протвr часу. Дуже часто ~ід укушеикв нашої rадюки люди сліп
ІІут~t. 

Далеко ripme бу»ає, коли •кусит• людику якас• азійс•ка rадю
ка, як кобра або окулярник: Тоді людина не •ідчу»ає rocтporo бо
лю~ але заrалаке ослаблевин наступає акачко скорше. Людика тра
тита притомкіст•, аір і слух та протяrом 2-? rодик умирає. Ще 
силаиіше -ділає отрута королі:ас~tкої кобр,,. Людина •мирає аа кіла
ка мікут. 

З•ірита ріаио •ідчу•ают• силу отрути. Жаби лerme перевосят• 
укушеиня, бо воки крім леrені• дихаюта ще й шкірою. Деякі а:аіри
та менше або ao•ciu не nіддаютаси діланню отрути. Про таких а•і
рят буде окремий роаділ. Найскорше rикута птахи, потім ящірки 
й риби. 

Статистика nодав, що • Пол~tщі на около 100. nюдей покусаних 
rадихами протяrом року, 2-5 умирало. В Індії умирає щорічно що 
найменше 30,000 осіб. 

Ід• тарахка•ця пі•нічко-аuерикаксакоrо уби»ає 10 rадин iкmo
ro роду. Та сама кіnакіста їді уби•ає 24 nci•, або 25 коро•, а
бо 60 кокей або 300,000 rолубі•. 

На їжака, фараоио•оrо щура, uyиraca отрута ао•сім не ділає. 
Кро• тих а•ірят є caua протиотрутою супроти отруї rадии. 

Пробу•али кр о• тих а•ірят ужи:вати як ліку проти ук~ушення, 
але досиіди не дали добрих •исліді•. Зате поступие•е вщеплеиня 
сиро•иці опрепарованої а rадючої їді, робита людину зо•сім ие:араа
nи•ою ка її укушекии. 

Коли •исушити їда rадиии, то •она стає порошком і та суха о
труя аадержує силу коло 15 літ. Лише при температурі 100 ступві• 
Целааія слабке, а при 120 ступнях аиищуєтася. 

Добути їда у rадик дуже леrко. Ужи•аєт•ся •ока до різних 
дос:віді•, rоло•но до •иробу протиотруткої сиро•иці. 
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/Цей уступ перегляну:. і допо•ни:. пл. сеи. Д-р М. Грушке•ичj. 

При укушеинях гадинами треба діяти негайно, щоб запобігти 
роапо•сюдженню гадючої їді по •с~ому тілу. Перша допомога має 
йти • д•ох напрямках: 1/ ал•окалізу•ати їд~, 2/ усунути її а ра
ки. 

Перш за •ее треба неrайно заложити доволі сил•ну пере•"язку, 
по•ище укушеного місця на нозі чи руці. Найкраще •жити до пере
•"язки еластичну під•"язку чи шлейки, а коли їх нема nід рукою -
тоді хустину, кра•атку, шнурок чи mиурі•ку •ід чере:аикі• - сил•
иа стисиути й за:."язати на •узол. 

Після ц»оrо належит• без проволоки •аятися до усу•анкя їді. 
Коли лікаря близ»ко нема, треба самому робити :.ее можли:ае. Дуже 
:.казаним є розрі~ати чистим ножем або жилеткою ранку череа анаки 
укуmення навхрест, до•гу на 1 1/2 цм й rлибоку иа 1/2 цu. Далі 
треба стосувати •исмокту•ання рани напереміну з її промиваиняu. 
До •исмокту•аиня найкраще •жити ссучу nouпy 3 бал»ончиком або по
ста:.ити суху баи•ку. Можна також рану :.исисати устами, якщо не
має ніяких nоранена. Проликана їд» не страшна, бо її нищит• шлуи
ко•ий сік. Проми•ати рану треба чистою, найкраще пере•ареною ~о
дою. Висuокту:аання й проми•ання треба продо:ажу•ати годину або 
й до:аше. 

Нале:ж:ит:а пам"ятати, що пере•"яаку ие можна держати до»m• ніж 
пі• години. Вкаааниu з•іл~нити її иа кіл:ака секукд що 10 - 15 uі
иут або одну мінуту що пі:. години. Якщо пухлина посу•аєт:ася, то
ді й пере:а"яаку слід пересу•ати :.ее вище. 

Індійці боронят•ся проти їді так, що посипают• ран~ порохом 
і підпалюют~. У иас люди •иnалюют~ нохФм, :.yrлeu, ровпалекиu аа
Лі3ОU чи шпил•кою або й папіроскою. Все це ие є добрий спосіб. 
Рака, так •ит:аореиа тяжко rоїт»св і аалишав аа:.хди :аелику блиаку. 

Покусакі rадикою uают• лежати • спокою, занехати •сякий не
потрібний рух, не ходити, а тим біл»ше бігати, бо це •со сприяє 
поширенню їді й шкодит• людині. Всупереч традиційним поrлядам 
треба оминати ужи•анхя ал»коrол~иих иапиткі•. Так само треба :.и
стерігатис8 иадuіриоrо •жи•ання силаних к~асі:а та інших жручих 
речо•ии, як надмакrанату потасу тощо. 

Не занедбуючи першої доnомоги, треба оче•идно подбати про 
якнайскорщу nікарс:аку поміч. Коли шпитал• недалеко, треба беа 
про»олоки туди доста»ити xoporo, то є за•еати або занести иа ко
шах, але ніяк не •іл»но доз»олити йому йти. 

Поборю•ания роапо»сюдження • тілі їді та ліку•анни її хороб
ли•ого діякия належит• до лікарі•. Дли обеапечении діинни їді 
гадии ужи•ают• ~порску•аи• зі спеціил•ної сиро•атки. Роблят• її 
3 кро~и з•ірят, яких по»олі приа•ичаюют• ~о що раа •ищих да•ок 
отіруї гадини. Треба пам"ятати, що сиро•атка це тіл•ки додатко:.ий 
л к і тим то ие може ааступити nо~ище поданих аасобі•• Неrайио 
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~міло подана перша доnомоrа є иай•ажнішиu аасобом ліку•акни при 
покусавнях гадинами й нераа •ирішує про життя.аю~•••· 

~ ВОРОГИ ГАДИН. 

Голо•ним •орогом хашої rадюки є знаний усім їжак, який не 
боїт•ся її укушен•. Вік х•атає її за rоло•у і душит•, а •ідтак 
починає по»олі їсти. 

Ворогом тарахка•ці• • Аuериці є иапі• дика с•икя, а над рі
ки Міссурі, що нападЕ на цих трійли•их гади• і не боїт•ся tx смер
тоносної отруї. Другим •ороrом тарахка•ці• є чорний •уж з Ямай
кк IPtyaa ••••tr1oter ;. Цей •ух є пожиточний для плантаторі•, 
що хи•ут• • Пі~вічній Америці та иа Антил•с•ких остро•ах. 

,, 
Чорний •уж доходит• до »еличини З метрі• і крім тарахка•ці• 

є »орогоu усіх трійли•их гадин. Нищит• їх беапощадно. Тому плин
татори цукро•ої ростики, тютюиу та ба•о•ии плакают• і хоронят• 
ц•ого •уха, бо •ін є •еликий їх nомічник. Пра•да що чорний •уж 
деколи робит.• шкоди і любит'• пласу:аати домашнею nтицею, то однак 
пожиток •ід н•оrо акачио біл•mий, як шкода. 

Сла•ний іидійс•кий мунrос /англ. meagooae а nатинс•канеr
ре8t88 auage І також є »еликим •орогоu гадии. Це з~ірятко подіб
ке на нашу ласичку. Він не 6оїт•ся на•іт• такого страшного очка
ря, найбіл•m отруйкої гадини. 

Із са~ці• nолюют• на :вужі» та rадин лисиці, борсуки, тхори 
і ласочки. В Пі~нічній Америці страшним ~ороrом гадин є фараоно
:вий щур або :uанrуста І Herpeat•• 1chnewaen. ;. Багато nтахі• по
люют• на гадин і поїдают~ їх у Аеликій кіл~кості. Голо•но яструб
•ужоло• І C1rcaetua gall1cua /, яструб-штукар, супи, буз•ки, а 
на•іт• •орони - є •орогаuи rадии. 

Найстрашнішим •oporou 3 nтахі~ є суп-ходил•ник, або секретар 
І GJpegeranua aerpe•tar1ua /, який жи:ве тіл•ки :а Африці. Назвали 
його так через nодібніст~ до секретаря, бо має .на rоло•і жмуток 
пер, що nодобают• зоисім на перо •а ~ухом. Одного разу • шлунку 
секретаря найшли: 3 rадики, 11 ящірок і одну малу череnаху. Сек
ретар нападає на кожну гадину. Коли •она. боронит•ся, то знесилює 
її ударами крил, ніг, потім дз•обоu підкидає гадину :в по•ітря, 
проби:аає череп і розір:аа:аши на части, з 11 їдає. Це дуже nожиточиий 
птах для мешканці• Африки. · 

Серед :аеликої кіл•кости rадии у Бразилії є одна, що нази•а
єт~ся 11 Мусурана" І Rhachidelua braz111 ;. Мусурана для людей ке 
шкідли•а але сама nоїдає дуже багато отруйних гадин. Вона є до•
rа иа 2.5 метрі• /9? інчі•/ і не має трійли~их зубі•, абе • борот~
бі за•жди лоборе найотрашнішу гадину. Вона ~ручно нападає на rа
дии 1 скручує їм .u"яаи на шиї. Жадва отрута не шкодит~ мусуракі. 
Борот•ба три•ає часом духе до•rо. З малою rадикою сnра•nяєт•сs 
~а кіл•ка х•или", а а великою до•одит•ся •о•тузитися деколи д•і 
й біл•ш• годии. Забиту гадииу мусурана починає проглочу•ати •ід 
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голо•и. Довго 5ИГлядає з рота х~іст її жертви, якщо забита гади
на була білаша за побідиика. 

В зоологічному парку ~ Сан Павлао ~ Бразилії ст»ерджено, що 
uусурана за три роки з"їда 81 отруйну гадину. Такий добрий поміч
ник людини заслуrовува:а би на штучне плекання мусурани, але ріані 
проби не дали наслідкі». 

Неда~но на фармі • американс»кому стейті Ілінойс, відбулася 
цікава боротаба між не~еликою отруйною гадиною і ~ойо~ничим па•у
ком. Па»ук доглянув гадину • кутку, як лежала скручена і •зя•ся 
rr обмоту~ати па~утинням. Поча• від хвоста. Коли вже обмота• 
гадину, »она збудилася і nробу•ала втекти, але не могла. Гадина 
шамоталася, а па•ук далі сну~а• па~утиння. На поміч з"я•ився ще 
один павук і стали обмоту~ати гадину •двійку. Нарешті по траох 
днях гадина якос:а прорвалася й ледви жива зникла. На це :аидвище 
з"їхалося сотні цікавих людей. 

В Лондоні є 5елика торгівля гадинами. До неї навіда•ся жур
наліст Е. Гримлей і оnисує її так: Ця торгі»ля має с•оїх аrенті• 
по цілому с•іті. Аrенти купуют:а всякі вужі та гадини й доста•ля
ют:а їх до голо•ної крамниці, а з•ідти nродают• їх до зоологічних 
садів. Ціна гадин від 15 до 100 долярі•· Молодих гадин там не 
nродают:а, тіл:аки дорослі. Особли•о цінят:ася ~еликансакі •txi: 
nитони, да•уни та найнебезпечніші отруйні гадини. Гадин nерехо
•уют:а • шоnах, • соломі. Тих •ужі•, що nожирают• одні одких, три
мают• окремо. Сил:ано трійли~им гадинам, що нападают• на людей, 
виривают• отруйні зуби. Всіх дуже добре годуют• і через це •оки 
стают:а спокійні.ми й не є так небезnечні для купці•, що мусит• 
побачити "то»ар", який куnуют•. 

Француа:акий дослідник Густа• Ледерер ароби• спостережнни над 
rоді•лею rадин у не~олі, • зоологічному nарку • Парижі. Він опи
сує, що гадини пожирают• свої· жерт•и • ціпости а волоссям, nір"ям, 
оазурами чи коnитами. Перед тим сил•но з•огчуют• їх сликою. Час
то • книжках описи годування перебіл:ашені. Hanp. nиmут•, що •уж 
да•ун може проко•тнути коня, буй•ола або тигра. Це •идуuка. Най
біл:аший вуж-да•ун а остро•а Борнео лише а трудом може проко»тиу
ти коау, •аrи 100 фунті•· Також неnра•да, що •ужі чет•ертуют• 
с•ої жерт•и. 

В штучній годі•лі не ~сі гадини •икаауют~ однако•ий смак. 
Та ка пр. питок силуи сітчастий їст:а радо с•инки, а анаконда емо
чіл~ охотніше а"rдає nтиці. да•уи великанс•кий любит• крілики 
й голуби. Ціка•о що сицун сітчастий любит• їсти с•инки лише чор
ної масти й ynpa•a зоологічного парку заряджує щоб білі а•ичайкі 
пацята малю•ати на чорно. Пі•иічно-американсакий тарахка•ец• їст• 
иайрадше щурі й миші, а котазір сірий - ящірки. 
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Наш »одний •уж їст~ риби й жаби а звичайкий •ух найрадше по
їдає роnухи. Вуж яєчник любит~ пташині яйця, вуж туполоб-гребік
ник, що uає •елику rоло•у найбіл~ша смакує слимаки. 

Нема ні одного •ужа чи гадини, які жи•илиси б рослинами. 
Що вужі їдят~ »ужі• інших роді•, про це була вже аrадка. Запри
мічено, що Кобра королівс~ка. або смикалец~ бунrар їст• лише трій
ли~і rадини. 

На rоді•лю rадив ди»итися дуже неприємно, тому rодуют• їх 
тоді, як немає людей. З•ірята, що їх мают• пожерти гадини, •• 
прочу•ают• своєї смерти й не роауміют• • якому то•арист•і •они 
находят•ся. Крілики обнюхуют• писок rадик 1 лижут• їх роадJоєвий_ 
яаик, цеаче б то хотіли заключити а ними найбіл•шу прияана. По
стала на»іта байка, що гадини, пере~ проrлоченням с•оєї жерт•и, 
ба•лятася з нею. З•ідти пішло nо•ір"я, начебто rадини rіпнотиау
ют• jусиnляют• аором; інших а•ірят, хоч це зо~сіu не згідне з пра•
дою. З•ірят, прианачених иа поживу для гадин, кидают• до кліток 
••чороu. Там •они почу•аютася •иrідно і иа rадин не з•ертают• 
ніякої у•аги, часом nерелазята череа них аж поки rадина не піді
йма голо•у і наглим скоком кинет•ся на жерт•у. Це •ідбу•аєт•св 
дуже m»идко, гадина кусає с•ою жерт•у, •ідтак обкручує її с•оїм 
тілом, душит• і ламає кості. За короткий час, як переконаєтася, 
що жерт•а uерт•а розпускає •уали с•ого тіла і забираєт•ся до їди. 
Жерт~а зникає nо•ол~ • її пащі. Проко•тну•ши nожи•у, •уж •иглядає 
немо• спухлий. Опухлина пересу•аєтася до nоло•ини тіла, де підля
гає ПО5іланок,у тра•лекию. 

Є •ужі, що проко•туют• с•ої жертви цілком жи•ими, а мордуют• 
їх лише тоді, коли добича борокитаси перед проко•танняа. Отруй-
ні гадини мают• ще інший спосіб, щой аабити с•ою жерт•у: •они блис
ка•ичио кидаютаси ка неї, кусаюта, а •ідтак спокійно ждут• на •и
слід ділаиня їді. Як жерт•а агине, щойно тоді її проковтуюта. 
Ропухаста гадина так nоступає зі щурами, а миші держита • зубах, 
щоб дес• не аатратилися. 

Бужі да•уви теж »изиачаютася різною •дачею. Напр. да•ун ма
даrаскарсакий дуже охочий до морду•ання. Він душит• багато біл•
ше кріликі•, як можа їх з"їсти. 

Вух силук надоnада рі•ночасно душита д•ох кріликі•. Трійли
•а гадина зрадниця королева або лой•аия їст• радо адохлі з•ірята 
і •загалі є спокійної •дачі. 

Підчас аложення яєц• »ужі й гадини дуже злі й кусли•і. Са
мичка •ужа силува-недопади кусала і проко~ту»ала ~ее, що їй кида
но. Одноrо дня •она з"їла 4 ••ликі зайці, 2 когути, б rоцубі• 
і то одно аа одним. 

Є •ужі що • не•олі їдят• дуже мало. ·щоб 5оии білаше а"їли 
пожи•и, одурювано їх • той спосіб, що до одного крілика при•••иау
•али дpyroro і тоді •они амушені були обох проко•тнути. 
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чено, що один вуж сам поча» себе їсти »ід х•оста. 

В А•стралії є д•а вужі: дере•огад маляйс•кий і змій жорстокий. 
Вони гарні а вигляду але разом з тим є язвою А•стралії. Крім то
го вони страшенно ааздрісні. Коли один з ких їст• мишу, то другий 
кидаєт•сп на н•оrо, щоб :аідібрати. Счиняєт•ся бійка ах до смер
ти одного з них. Переможец• з"Удає мишу й nереможеноr•. 

В зоологічних садах малих •ужі• і rадии годуюта що 8 - 14 
дні•, а •еликих раа на місяц•. Між :аеликими •ужами є мистці до 
rолоду:аання. Один 5уж не ї• б місяці•, а потім з 11 ї• д•і •одяні 
с•инки і голоду•а• ано~у ni• року. 

На•іт• найбілаший піст nереносят• вужі й гадини без жадної шко
ди для c•oro організму. Деколи доводитаси :аеликих "постникі»" 
штучно rоду•ат~, nере»ажно заколоченими с~іжими яйцями. 

8._ДВQ~ОЛО~!_r!дИ~~ 

В зоологічному саді • Н•ю Йорку, що має найбіл•ший у с•іті 
•ідділ а гадами, можна nобачити д•оrоло•у rадику. Знайшли її ма
лен~tкою • лісі й •иnлекали • не•олі. Причина ц•ого я»ища noлnraє 
на неприродному роз•итко:аі • зародковому часі. 

Ця гадива жи•ит•ся uиш•ою і чер•аками. Кожна rоло•а жи•• 
окремим життям і окремо дбає про себе. Це найкраще можна підчас 
году•ання. Коли подати їй nожи•у, то обі rоло•и борят•ся. Тому 
цю гадику rодуют• так, що одна rоло•а ие бачит•, що їст~ друга. 
Роблят• це • той сnосіб, що другу голо»у чимс~ прикри•ают~. 

В Індії страшна отруйна гадина кобра nробу•ала •ряту•атися 
nеред nо•інию і всунулася на чо»ен, ~ якому було 24 людей. По•ста• 
такий жах у людей й nаніка, що чо•ен пере•ернувся і 23 особи •то
пилося. Один лише аміr доnлисти до берега. 

1 О. ЯЗВА ВУЖІВ. 

Влітку 1952 рок,у • містечку й околиці Ін•уд, на nі•д•н• Він
ніпеrу, • Канаді, поя•илися тисячі •ужі:а. Ці •ужі нетрійли•і. 
Нааи•ают• їх "rарден снейк" ;rородо•і •ужі/. Чоrо •ж• не пробу
•али мешканці Інвуд і про•інціонал~tиа •лада, а •ужі• •иrубити не 
uоrли. Вони дуже мудрі й ке хочут• брати ніякої підста•леної аа
троєиої їжі. 

Канадійс~tке місто Четфілд, що лежит~ ?5 мил• на пі•иіч •ід 
Вінніпеrу, може пох•алитися тим, що має найбіл~ше мужі• у с•іті. 
Три роки тому, це місто али•али •ужі, мо• nо•іи•. Вони лааили 
по городах, садах, •улицих і шляхах. Мешканці Четфіпду старалися 

хемічними способами •ииищу•ати •ужі•, але не мали успіхі•. 
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Залимилоси мешканцям поrодитисв а цим лихом й до них а•икву
ти. На щаств •оі •7•1 є иешкідnи•і. 

11. КРАІНИ ГАдИН. 

Африка, Брааилія, Індія й А•стралів це країни, де найбіл•mе 
•ужі• і rадии. В Брааилії начиспюют• понад 180 ріаних rатуикі•. 
Кожний мешканец• мусит• nриа•ичаїтися до rадик, бо •1~ Амааокки 
аж ~о rраииці а Уруr•аєм є духе баrато трійли•их rадин. Раніш 
ці rадини були одким а иайбіn•mих нещаст•. Тепер •они •ж• не так 
страшні, аа•дяки •ироблению протиотруйних сиро•аток. Треба лише 
акати икий rатунок rадив укуси• людину. Ділвт•ся rадини на З ро
~и: wарараки, тарахка•ці і королі•ки. В кохній оселі мусят• бу
ти три роди ін"єкцій І•порску•ан• лікі• • тіло;. В Ааії жи•е те
nер біл•m• як 20 ріаних трійли•их rадиа, • А•стралії 25, а • Пі•
кічній Америці є 22 rатуики. 

12. ЧИ ГАДИНА ПОТРАФИТЬ ЛЮБИТИ? 

Гадина міх усіма сот•орінняuи найнебеаnечиіша і найлютіша 
с•оєю •дачею. Є пра•да •yzi, які ие кусают•, і їх можна ос•оїти, 
але це •ийиятки. На•іт• ос•оєні і Приа•ичаєні до людей - •они 
є аа•хди иепе•кі й осоружні для людс•коrо ока. 

Особnи•о небеапечний і~трійли•ий є урей або африканс•кий сми
калец•, що жи•е • Африці. Иоrо аолота подоба прикрашала колис• 
rоло•и фараоні• старинкого Еrиnту, як знак ••лича•ої сили. Ід• 
цієї rадини часто ужи•али, щоб скоро аа•дати коuус• смерт•. Ко
роле•а Клеопатра •била себе отрутою цієї rадини. 

Ціка•о є те, що ця rадина має на rоло•і таке чутли•• місце, 
що коли:·натисиути на н•оrо пал•цем, то rадина • одній х•илині nа
дає на аемпю uo• мерт•а, •итяrнути uo• струна. Горе тому штукаре
•1, що • х•илі пробудженни урея а омліннв, не є • силі nриборка
ти йоrо люті. Кожне укушенни rадини є смертел•не. 

Проте ци пот•ора •изначаєт•ся між усіма rадинами тим, що їй 
не чуzе почу•ання пюбоаи. Ах •ажко подумати: rадииа й любо•. 
Та •око так спра•ді є. Про ypes добре •ідоuо, що самчик і самич
ка жи•ут• у парі. Вони дуже до себе при•"яауют•ся, не nокидают• 
себе кіколи, rоло•но • х•илях небеапеки, а коли їх роалучити ка 
силу, то~і •ажко нуд•rуют• і не прийuают• їжі. З тоrо бачимо, 
що й уиайпютішої rад•ки тліє іскора чоrоо• доброrо й віхиоrо. 

Лю~о•кі смаки й уnодобании часто просто поди•уrідні. Труд
во nрипускати, щоб були люди, икі • с•оїх хатах тримали •ужі•, 
наче домашві а•ірита. А однак так бу•ає. Є любителі, що трима
ют• канарки, пс1•, коті•, отже є й такі, що держат• у себе »ели
ких да•укі• або •ужі•. 
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Якщо ті •ужі малі, то тримают• їх у •еликих тераріюмах jшкля
них скрииках/ та старают•ся аби •они мали тепло, •оrкіст• і потріб
ну пожи»у. Народжений да•уи має 60 - 80 цu /23 - 31 інчі•/ до•
жини а •иростає до 7 метрі• /? і пі• ярді•/· да•уни леrко приа•и
чаюют•ся до людей, скоро пізнают• с•оїх господарі• і є дуже лагід
ні. Діти можут• а ними ба»итися, як з котиком або nесиком. Так~ 
лагідну »дачу мают• жорстокі питоии а Філіпінсаких остро•і•. 

Годо•ання таких »ужі• не дає багато клопоту. Всеж таки ц•о
rо роду аматорі• треба зачислити до ди•акі• або ориrіналі•. 



1? 

І. Роаділ. 

Т Р І Й Л И В І _r_A Д И Н И. 

ЕВРОПА 

1. Гадюка з•ичайиа або аuія поrанка. 
2. Змія чорка. 
з. Змія: мuІІнка. 

4. Гадюка піско•а або модрас. 

5· Гадюка щируха. 
б. Гадюка степо•а. 
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Це найбіл•ш поширена гадюка • Е•ропі. Вона є до•rа на 50 -
80 цм /19 - 31 інчі•/· Самичка бу•ає доиша. Бар•а сіро-жо•то
бура, а темно зеленку»атим •ідтіиком. По середині спини йде теu
на зиrааr~•ата смуга. 3 бокі• смуrи йдут• ряди темних плям. На 
Аержній частині rоло•и є 8 темних плям. Х•іст короткий. Стріча
ємо її всюди, на•іт• у ropax на •исоті 2750 метрі•. Найрадше •о
на любит• торфо•у, багнисту околицю, а поодинокиuи дере»ами. На 
рі•нинах вибирає горбки, порослі дикою рожею, однак можна її анай
ти •сюди • лісах. Часто бу•ає там, де передтим ніколи її не ана
ходили. До хат не запо•зає, хіба дуже рідко. Вночі no•ae до ог
нищ, що їх конюхи розводята на полі. З•ичайні наші •ужі до огню
не по.азут•. 

Гадюка любит• хо•атися • мишачі й кертичі нори, • дуnла де
рев, щілини скел•, nід копиці сіна або nолукіnки абіжжя. В nодіб
них місцях зимує западаючи • глибокий сон. Сnлвчка її nерери•а
єт•ся • теnлі, сонячні дні. Під час аим~оrо сну нічого не їст• 
і тратита nоло•ииу с~оєї •аги. 

Жи•итася мишами й уби•ає їх на•іт• тоді, як не хоче їсти. 
Іст• також малі пташата, особли•о ті, що с»ої гніадочка будуют• 
на землі, як жай»оронки, перепілки й куроnат•и. Рідше їст• жаби 
й ящірки. Полює під »ечір або ~ночі, коли є темио, але • ropax 
полює і • дена. Іст• дуже багато, але може до•го голоду•ати. 

У »оді добре пла»ає. Нез»ичайно любит• •иrрі•атися на сои-
ці. 

В серпні самичка зносит• до 15 яєц• з малими жи•ими гадята
ми, до•rими на 20 цм, які як лише прор»ут• с•ою яєчну болонку, 
араау є небезпечно трійли»і. Малі гадята злі, шиплят• і кусаюта 
не гірше •ід старих. 

При зустрічі а гадюкою треба бути дуже обережним. Особли•о 
• лісі, на баrнах, де босому легко наступити на гадину. Ця гадю
ка рідше дає npo себе знати шипінням. Вона зразу кидаєтася на 
людину, підкидаючи голо»у на 15 - 20 цu. •гору. 

Укушення є небезпечне, хоч не за•жди смертелане. Перебита 
палицею зrине, але треба уважати, бо тіл~кищо •ідбита rоло•а мо
же •кусити, бо деякий час є •она до ц•оrо спосібна. 

2. ЗМІЯ ЧОРНА L_!~:2!_ra ..R.r:..••t•r І І з. з~~g_~!дЯНКА L Pel1a• eher

••~ 
Ці д•і rадини є »ідмінами попередн•ої гадюки а•ичайної. Пер

ша є чориа, друrа брунатна. Життя їх подібне. 
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4. ГАДЮКА ПІСКОВА АБО МОДРАС / V1pera aaaegztea /. 

Ци гадюка жи•е на Зака•казаі і на nі•д•н• •ід Алап. Від ін
ших гадин ріанит•ся роrо~им наростом на носі, щос• nодібне на кі
иец• роrал•ка. Вона менше алісна й ~сає лише тоді, коли на неї 
наступити. Трійли•іст• її •елика. Це одна а найнебе~печніших 
••ропейс•ких rадин. Татари це анаюта і негайно •ідрубуют• укуше
ному nалец• або руку, щоб спасти життя:.:июдкк•. 

Гадина ця є найдо•ша аі •сіх ••ропейс•ких rадин. Барма її 
жо•то-сіра, яка uіняєт•ся, аалежно •ід оточення. Від rоло•и •адо•ж 
хребта тяrкет•ся х•иляста cuyra бурої бар•и. Пляuи на тілі •иrля
дают• наче ромб, а чорною об»ідкою. до•жииа rадюки •ід 65 - 95 
цм. /25 - Зб інчі•/· Від цієї rадини рік-річно rине баrато людей, 
а найбіл•ше дітей. 

5. ГАДЮКА ЩИРУХА L V1ре~ар1І L· 
Ця rадюка жи•• у Франції, Італії, Греції і • nі•нічній Афри

ці. до•rа на 50 цм., рідко коли доростає до 65 цu. Голо•а у неї 
широка, приплощена. Здо•ж хребта тягнетася темна смуга, аложена 
а окремих плям. Спід чорний а жо•тими плямами. Укушения дуже 
небезпечне. 

б. СТЕПОВА ГАДЮКА L V1pera reaard1 ;. 

Ця rадюка є до~rа на 65 цм. /25 інчі•/· Самичка аначно ко
ротша. Спина у неї сіра, а темною х•илястою смугою, ~адо•ж ціло
го тіла. Чере•о чорне а білими цятками. Подібна до rадюки а•и
чайиої. Стрічаєт•ся на степах України, вад•олжакс•кою полосою, 
• Алтайс•ких горах і • середній Ааії. 

Часто хо•аєт•ся • скошеному сіні. Любит• сухі простори. 
Поїдає мишей, аемлерийок, ящірок, хом 11 які• та сусликі•. Винищен
нвu мишей, хом" які• та сусликі• є nохиточи8110·, але укушення її та
ке саме, як її посестри rадюки а•ичайкої. 
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А З І Я 

1. Стеnова rадина /ди•. E:aponaj. 
2. Гадюка nіско•а або модрас /ди:а. E:apona/. 
з. Шиnун ефа. 

4. Щитомордник або бущаджилан. 

5· Смикалец• очкар або окулярник. 
б. Кобра королі~с•ка або смикалец~t бунrар. 

?. Ікдійс~tка rадюка. 
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1. СТЕПОВА ГАдЮКА Й 2. ГАДЮКА ПІСКОВА АБО МОДРАС. 

Описі подакі • роаділі nЕ•ропа". 

з. ШиnУН ЕФА~h1а oarnata _L. 

Ця rадина жи•• • Закаспійс•кій області, 7 Палестині й Лібіі. 
Вона до•rа на 65 цм. Хребет nіско•о-жо•тий, а темними, бурими 
плямками. Cni• до•то-білий. 

Ця rадииа часто ааnо•аає до хат людей і •икли~є такий страх, 
що переходит• • почитання. Турки та еrиптнни ке рішают•ся її у
бити, коли ааліае • хату, а а•ертают•ся до чарі:аникі•, щоби :аони 
аакляли ефу і аабрапи непрошеноrо rостя. 

Ефа д1же алісна і є пострахом піл•них робітник!•. Чарі•ии
ки •иломлюют• або :аипалюют• у ефи трійли•і зуби і деякий час по
каауют• а нею ріані штуки. Зчасом у ефи •иростают• но:аі ауби і 
rадина набирає попереди•ої смертоносної· сили. 

4. ЩИТОМОРДНИК АБО БУЩАДЖИЛАН. 

Цв rадииа має на х•ості ряд обручок, як тарахка»ці • Амери
ці, однак не може •ида•ати з•укі•. ЖИ•• :а східн•оuу Зака:а.каззі, 
Туркестані й Сибірі. Кірtіаи дуже боят•ся цієї rадиии, бо •она 
веа•ичайио ~сли•а • 

.2• СМИКАЛЕЦЬ ОЧКАР АБО ОКУЛЯРНИК І Haja tr1pud1aa• L• 
Ін~ійці кааи:аают• цю rадину чіита-неrу. Жи•• •она • Турке

стані, • Індії й на остро•ах Цейл~ов та Джа•і. 

Тіло очкаря є до»rе на 1.5 до 2 метрі• /58- 78 іичі•/· Бар
•а йоrо жо»та. Голо•иа прикмета цієї rадини є та, що •она має 
адібніст• роаширю•ати с•ої 8 шийних ребер, •ід чоrо шия робит•ои 
широкою, наче дошка. Крім тоrо ка rоло•і є рисунок а nлям, подіб
ний ва о~ляри, »ід чоrо й дістала наа•у окулярник. 

Жи•• • ropax, на берегах рік, на піско•ищах. Жи•ит~ся rоло•
ко аайцями, кріликаuи, щурами та •сикими птахами, rоло•но бажан
тами і куропат•ами. 

Мешканці Малябару коли найдут• у себе ок,улярника, то спочат
ку просят• йоrо, •іжійти. Коли •ін на це не з»ертає у•аrи, тоді 
старают~ся йоrо аадурити якоюс• їдою, а коли і це не пouaras, то
ді з•ертают•ся до жреці•. Індійці й тепер почитают~ окуляриика, 
rодуют• йоrо у с•оїй хаті й пил•нуют•, щоб хто не ароби:а йому шко
ди. Коли ж окулярник покусає коrо а члені• родини й спричикнв 
сuерт•, тоді лише rосподар nрикааув обережно •инести йоrо а хати 
і дес• далеко •ипустити на •олю. Таке •ідношення до окулярника 
по~снюєт•ся тим, що індійці •ідчу•ают~ безсилля перед страшною 
иебеапекою укушення окулярника. 
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Індійці часто •икликуют• поди~ у е•ропейці• тим, що •они аа
ймают•ся різними предста•леннями а отруйними rадииами. Боки но
сят• їх • глиняних горшках або кошиках. Дес• на ринку, площі абе 
на кораблях покаауют• »сячину а тими гадинами, при чому глядачі 
пережи•ают• немало страху і нер•о•их потрsсеи•. Ос• як описує 
такі nредста•лення подорожник Рондо: 

"Індійс•кий штукар приходит• на корабел•, кладе кошик з гади
ною і підносит• •іко. Г~ииа лежит• скручена на дні кошика. Шту
кар сідає по турецаки бли'з•ко неї й починає грати на якомус:s. ін
струменті, подібнім до клярнета, жалібнуt протяжну, одноманітну 
мелодію~ Гадина трохи піднімаєт•ся, •итягає rоло•у і ди•итасR 
на людей. Через якийс• час стає •она неспокійиою, починає руха
тися, •ідчиняє пащу, біл•ш• хроnит•, як шипит•, розширює с•ою шию, 
швидко мелакає язиком і кілака рааі• а •еликиu роамахоu кидаєт•ся 
на індійця, наче бажає його •кусити. Штукар ди•ит•ся на неї, не 
•ідхиляючис• і не з•ертаючи у•аги на •ее, що його окружує, крім 
гадини. Через 10 - 12 х•илин окулярник стає менш nодратованиИ і 
чим дал•ше приходит• • стан сонли•ости, під •nли•ом музики. Ио
го очі, які спочатку хотіли знищити c•oro :аорога, nочинаюта ди~и
тиси неnорушно і спокійно. Індієц• користуєт•ся цією х:аилиною, 
по•олі nідходит• до rадини і не nерестаючи rрати, nритискає їй 
до голо•и с•ій ніс, а потім яаик. Це триаає •с•ого одну х•илииу, 
бо гадина •мит• nриходит• до себе й а боже•ілnяu кидаєт~я на шту
каря, так, що той лед:аи •стиrає від неї •ідхилитися••. 

Така сuіли•іст:s. індійці• з трійливими гадинами поясиюєтася 
тим, що •они дуже •обре знают• характер і з•ички цих сот•оріна. 
Крім того ці люди є дуже зручні й уміют• у •ідnо•ідний момеит •тек
ти •ід укушення. Однак мала неу:ааrа й укушений заклинач •мирає, 
якщо не дістане негайної допомоги. 

На остро•і Цейл•оні трапилася раз така приrода: Один урядо
••ц• nрийма• у себе білаше товарист:ао. Гості си~іпх на •еранді 
у гуторили1 nри обіді. Нараз господиня дому зблідла й наказала 
тихим голосом сцужбі принести мисочку а молоком. Всі знали, що 
це сталося. З під крісла, на якому сиділа пані дому, •иnо•а ••
ликий окулярник. Господиня його nобачила, але •ж• не мала часу 
•ідійти. Вона знала, що окулярник дуже любит• молоко і не стра
тила притомности та наказала принести молоко. Ця притомніст• у
~а її уряту»ала. Окулярник по нозі пані nідпо•а до молока і став 
йоrо жадібно пити. В той момент одип з гостей •лучним ударом nа
лиці •би• непрошеного гоатя. 

Що окулярники люблят• молоко, це пот•ерджує теж мандрівник 
Шляrінт•айи. Він опо:аідає, що с~ято гадини "Hara Панчамі" - це 
пра~ди:аий •сенародний празник, який обходят• rіндуси • місяці серп
ні. Жінки купают•ся, одиrают•ся • найкраще убрання й аі абанка-
uи молока підходята до статуй гадин, •ироблених а камікнн, rлиии 
або бронау, і •иста•лених на краю оселі. далі •ишукуют:s. мура•ли
ща, • яких сподіютаСfі найти гадину, або намаrают•ся •ишукати се
ред гущавини окулярника і кладут• там молоко, його улюблезу пожи-

•У• 

Закпикачі мают• тоді rарні дні. Іх •сі обдаро•уют•. Вони 
nро•адит• цілим с•ятом, ходят• по вулицях :а музикою, що складаєт•-
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ся: 3 флейті:а і барабані:а • які б"ют• палицями·. В кошах несут:а rа
дин. Нарід їх окружає, але :а пе:аній :аіддалі. Заnалююта смолоски
пи і на :аідпо•ідних місцях роблят:а предста•лення. 

В деяких місцях їдут• палоuники до браманс•ких с•ятии•, де 
для аарібку передержуюта :асвкі rадини. Заклиначі :аиКОR,7ЮТа 3 rа
~иваuи різні штучки, як це описано ~ище, а нарід аахоплюєтасR їх 
маrічною силою. 

Окулярник - страшна rадина. Сuерт• :аід укушення наступає 
аа кілаканадцят• х:аилин і немає :аід неї рятунку. 

Boporou окупярника є uyнroc. Цей хижак, а породи ласиц•, 
дратує rадииу, аж :аона на н•оrо кидаєт~tся. Тоді мунrос зручно 
:аідхиляєтася, аж знайде :аідпо•ідний момент схопити окулиринка аі 
заду, за карк і дуже скоро й сnра:ано nереrризає йоrо шию. 

§.!._~Q~~A КОРОЛІВСЬКА АБО СМИКАЛЕЦЬ БYш'AP~~ja_~~ar~ _ _L·. 

Кобра найдо:аша й без сумні•у найбілаша • с:аіті отруйна гади
на, яка доходит• до 4 метрі• до•жини /156 інчі:а/. Королі:ас•ка 
rадина розпо»сюджена :а цілій Індії, на Суuатрі, Борнео, Джа»і та 
сусідніх остро•ах. жи:ае найбіл:аше на Суuатрі • рідких, ясних лі
сах або тра•истих дуrах. Кобра королі•с•ка, як і окулярник, має 
серед uicцe•oro населенн~ ~елику пошану. Цій rадині •іддают• бо
жес•кі почесті. Населення :аірит:а, що »Сі інші rадини у•ажают• 
кобру аа свого царя, якому по»инуют•ся й по•ажают•. 

Кобра королі:ас~tка є неа•ичайно ш•~дка1 ціка•а і як зrадано, 
найбіn•ше трійли:аа гадина » с•іті. Вона ще тим небеапечна, що 
не лише боронит•св перед наnадом, але й сама нападає на людину, 
а також переслідує противника, чого білашіст• rадин, як окулярник 
чи тарахка•ці не роблят•. 

Розпо:аіда• один індус, що на власні очі бачи•, як одного ра
зу а"я•иласи nеред Uoro хатою Королівс~tка кобра, nрибрала боє•у 
постав~ і сил•но засичала. В тій х•илииі я•илося біля неї 10 -
12 ріаних rадин. Вона поrлянула на них, к~нулася на одну й про
ко•тиула її. Це оnо:аідання скорше є байкою, але •оно с•ідчит•, 
як про неї думаюта індуси й що •она жи:аит•ся трійли:аими гадинами. 

Одного разу доставлено До аоолоrічноrо саду у Франкфурті • 
Німеччині д:аі такі найстрашніші rадини, які сяrали до 4 uетрі:а 
до:ажиии. Дороrу кораблем :аони :аідбули дуже добре. Спочатку бупи 
дуже драали•і й неспокійні. Коли прибрали боє•у nоста:ау, робили 
на rлядача страшне •раження. Вони лідносили с•оє тіло nрямо•існо 
до 1 ~етра •гору і •ідкри•али с•ою широку nащу. 

Вже при :аипаку•анні показалася, що це дуже небезnечні сот:ао
ріния. Підчас тоrо, як за пі• rодини випаку•ано 30 штук окуляр
никі:а, рі•ночасно надісланих, то а кобрами було баrато труднощі•. 
Всі гадини, негайно по •иnаку•анні, хо•алиси чим скорше » темно
ту, де Ух ло•иnи у •ідповідно уладжені кошики. Кобри иа•паки пха
лися до с•ітла. Вкінці уміщено їх разом а окулярникамн • однім 
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•еликіu тераріюм. За ni» години гадини почали жадібно nити •оду, 
так що за ден• •ипили д~і літри води й nрибрали с»іжий ~иrляд. 
!хня рухливіст• да•ала надію, що удаст•ся їх накормити. да•али 
їм малі крілики, щурі, морс•кі с•инки, курчата, голуби та інші 
птиці, на•іт• такі, які nоходили з їх бат•кі•щини. Все було да
ремне. Гадини до них не nідпоЕзали й не рушали. Огляну•ши rадин 
докладно, аамічено, що їм Dирвано трійли•і зуби. 

Кобри що далі ста•али сnокійнішими й не було надії, щоб •о
ни хотіли їсти. По 4 місяцях почали їх силою году•ати. Коли їх 
ало•или, то побачили, що їм nочали •ідростати трійли•і ауби. 

Году•али їх штучно розколоченими яйцями, через ryuo•y рурку. 
Ця nроба •далася. Після масажу гадини nроко•тиули nодану nожи•у, 
захову•алиси спокійно й з •до»оленням тра»или. 

Мину:в ще uісяц•. По•едення К8.бр цілком змінилося. Раа беа 
•сякої причини, одна а них nрибрала боєву поста•у, nоrлянула на
•круги й раптовно кинулася на сил•ноrо, до 2 метрі• довrоrо оку
лярника, зло•ила його спершу близ•ко х~оста, а потім кусала що 
раз дал•ше, ближче до голови. В тій хвилі, як дійшла до rоло•и, 
кинулася на окулярника друга кобра. Тоді nерша зі злістю наnала 
на наnасницю, але та відступила і • тій мінуті таж •хопила дpyro
ro окулярника, а nерша •ернулася до c•oro. 

Окулярник за•зято борони•ся, а тому що кобра була ослаблена 
nісля голодівки - пустила йоrо. Однак за кілака х•илин зно~у ало
~ила його аа nередню частину тіла. Після поновної борот•би, ще 
раз випустила с•ою жерт•у, але 3а пі• мінути нано:ао напала на знач
но ослабленого окулярника, докусала його до голови, яку nридержа
ла у с•оїй пащі коло 20 х•илин, аж окулярник згину~. Після тоrо 
проко•тнула двометро•оrо окулярника. 

Друrий окулярник укушений нею, аrину• уночі. На друrий ден• 
:вона йоrо пожерла. Відтак напилася •оди й сnочи:аала 4 дні. П"я
того дня nожерла ще одного окулярника, доаrого на 1.80 метра /70 
інчі»/, далі знущалася а nотім nроковтнула ще д•ох дорослих оку
лярників і сnочи~ала 20 днів. Дал•шою жертвою бу• тарахкавец•, 
икий, укушений коброю, загину~ по кіл•кох годинах. 

Доглядач :азя• тарахкавця, відтя• йому rоло•у і кінец» хвоста, 
а решту тіла кину• кобрі. Вона накинулася на нежи•оrо тарахкавця, 
докусала до rоло•и, а як замітила, що •ін не має rоло•и - тоді 
аернулася до його хвоста. Дійшо•mи до кінця х»оста, знову не ана
йшла rоло:аи, ще раз nерекусала все тіло, задержалася хвил•ку а 
•ідтак nроко•тнула безголового тарахка•ця. 

Кобра королівс•ка • не~олі ан•сит• яйця, часом до 50 штук, 
але досі не ~далося в не•олі •иnлекати молодих rадят. 

Z· ІНДІЙСЬКА ГАдЮКА І ~era ruaaell11 L· 

Ін.ційці нааи•аІ?т• її ".11абоя" або "тіх-полонtа". Ця rадииа rарко 
аабар•лена. Ії у•ажают• щожо сили трійли•ости рі•и7 а окулsрии
ком. Жи•• в Індії, Сіямі й на остро•і Цейл:~~~оні. 
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!.!._~Г!TA_!:AдiOК!_LJ!.•ra~t•• e•n~tu.J__L • 

Жи•е •она в пустинях, пісках пі~нічної Африки й Арабії. В 
ден• її рідко можна побачити, але коли поставити шатро, запалити 
•оrон•, то треба бути дуже уважним, бо зразу rадюки почнут• ліз
ти: на :вогона. 

Ця гадина є дуже їдка й небезпечна. На голо•і ~она має д•а 
uаленаких ріжки, які служат• для примани птиц•. Гадюка має бар
~у кремову, подібну на пісок, з темнішими плямками. В ден• •она 
зариєт•ся ~ nісок і видно лиш отсі ріжки, подібні на хробачки. 
Це nідступ nриманити птахів, які є rоло•ною пожи•ою цієї гадини. 

У да~ні часи цю гадину називали "acnic" й її отрути ужи:вали, 
як комус• хотіли за•дати скору смерт•. Ця гадина зо»сім nодібна 
до окулярника, лише не має на голо•і чи шиї рисунку окулярів. 
Ії тіло має барву nіску. до»rа •она •ід 1.5 до 2.5 метра /57-
96 інчі•/· Жи•ит•ся вужами, щурами, миш»ою, nтахами і жабами. 

Ця гадина •еде примірне nодружнє життя, про що була окремо 
згадка. Ще зі старих переказі• часів Аристотеля опо•ідают•, що 
ця гадина любит• пити »ино. Новіші спостереження ц~оrо не пот•ер
джуют•. Великим »орогом цієї гадини є птах "секретар" та фарао
новий щур. 

З. ПЛЮЮН СМИКАЛЕЦЬ АБО КОБРА П1JЮЙКА_L!.!J• a1gr1c_!ll!! _ _L. 

жи~• • nолудне»о-африканс•ких пралісах. Англійці нази•ают• 
Уі "спітінr кобра" а ~ норі бушменів а»ет•ся "ная". 

Ця rадина є темно-бура, а жи~іт чорний. Шию має плоску. 
Це є осібний рід nідступних, жорстоких і небезпечних гадин. жи
~ит•си щурами й іншими звірятами, однак її укушенни є смертел~н• 
й дnя людей. 

На цю гадину заваято лолюют• бушмени, що ведут• дуже приuі
ти·•н• життя. Еушмени зай:мают•ся добу•анням їді а отруйних аалоа, 
якою намащуюта •істря своїх смертоносних стріл. 

Для полювання на гадини, бушмени ~жи•ают~ дручок, на кімці 
роадаоєний, котрим :влучно пришпилюют~ гадину до землі а • окрему 
коробочку jпуделко/ •идущуют• з її зало3 отрую-їд•· Таке nолю•ан
ия є небезпечне і часом кінчаєт•ся смертю бушмена. 

Опо•ідают• про таиий :випадок: Кобра плюйка грілася на сонці, 
як саме надійшоа бушмен зі с•оїu приладом. Гадина :видула аі ска
женим сичанням повітри а легені~ і підняла rоло•у до нападу. Буш
мен держа~сн у пе:вному •іддаленні й окружав гадину по•іл•иим кро
ком, аа яким пил•но слідкувала гадина, обертаючи •аад с»ою голо-

•У і тулуб. 'Бушмен чим далі, тим скоріше поча• іружпвти а rади
на робила те саме а •решті неа•икла до таких рухі• аапіаниласs. 
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В той момент підскачик бушмен і пришпили• дручком rоло»у rадини 
до :аемлі. 

Кобра скрутилася • емертеланих судорогах і охляла, наче uерт
•а. Бушмен наrнукся •зяти коробочку, щоб ~идусити отруту а • той 
час гадина очунялася, надулася і як бушмен нагну~ся до неї, •ідки
нула rоло•у назад і приснула мато»у, жо~ту теч бушмено•і просто 
до очей. Ло»ец» скрича• •ід болю й осліплений nолиши• ксе, шука
ючи на•мання дороrи до найближчої баюри, щоб •имити отрую а очей. 

Плюйка кобра має д•ох •opori•. Один, що її •исліджує, а дру
гий що наnадає. Висліджує кобру африкансака аозуля, яку нази•а
юта "морок" / Iad1cater rвa1er ;. Ця аозуля подібна на нашу, ли
ше трохи біл•ша. Напа~ає на кобру медо»ий борсук /Ratelu8 сареа-

818 ;. Цей борсук іде аа вкааі•ками аозулі до схо•ку кобри-плюй
ки, не а•ажаючи на її шипіння й укушенн~ та роадирав її иа части
ки і смачно поїдає. 

Зоаули-морок •кааує, де є rадина, тоuу що •ока хаnає її пта
шат. Bt. ~а•иа в така •ааєuиа поміч. Морок перескакув а rалуаки 
ка rалуак.7, а аа вею слідкує малозручний борсук. Так підходит• 
•они під кущ, ~· сидит• кобра. Побачи•mи борсука, кобра rотуєт•
са до бою. Борсук, а питомим йому хихотоu, иаближаєтася до rади
ни. Коли борсук блиа•ко неї, гадина •ідкидає rоло•у і приекає 
с•оєю смертоносною отрутою просто у •ічі борсукові. Медо•ий бор
сук однак добре анає з•ичаї кобри і при найменшому рухо•і хоронита 
с•ої очі передними лапами. Так ступне•о наближаєт•ся до rадини, 
хоронячи очі, аж наrло хапає кобру зубами аа шию. Гадина •ири•а
єт•ся і борот»ба починаєт•ся нано•о. Тіло борсука покрикаєт•ся 
жо•тою, rустою отрутою, бо так опл•о•ує йоrо аі •сіх бокі• кобра, 
а борсук •с• біл•ше калічит• тіло rадини с•оїми острими зубами. 
Кобра не може йоrо •кусити, бо борсук має rрубу шерст», а на•ко
ло то•щ, що медопускає їді до йоrо кро•и. Ця боротаба кінчаєтаоа 
сuертю кобри-плюйки. З перекушеним хребтом •они rиие • судорогах, 
а медо•ий борсук має гарну nожи•у для себе й с•оїх діточок, за•дя
ки nомочі африкаис•кої аозулі. 

4. ГАДЮКА ЩИРУХА. 

5. ШИПУН ЕФА • 

.ПИ•· Азів ч. з. 



ПІВНІЧНА 

1. Королі•ка тексас~ка. 
2. Королі•ка арізоис•ка. 
З. Оrайс•ка мідянка. 

4. Водяка мідянка. 
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А М Е Р И К А. 

5· Чорвоr-.-рибалка або Водяний-ба•о•вsткй рот. 
б. Maccaca,-ta. 
?· ~дий тарахка•ец~. 
8. Пі•нічно-американс•кий тарахка••ц•. 
9. Західвій діsманто•ий тарахка•ец•. 
10.Східній діиманто•ий тарахка••ц•. 
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В Пі•нічній Америці є 22 rатунки трійливих гадин. Вони •е
дут• пере•ажно нічний сnосіб життя. Всі уміют• знаменито пла•ати 
й маскуватися. Мают• по 2 трійли•і зуби. 

Гадини кусаюта переважно тоді, як на них настуnити. Самі 
не наnадают•. Білашіст• утікає перед людиною. Ні одна гадина 
не може :акусити людину •ище коліна, тому краще ходити • чоботах 
або відпо»ідних шкіряних обгортках зі шнурками. Для королі~ок 
•истачає охорона з грубої матерії. 

Ділята трійли•их гадин на 4 групи: Королі•ки, Мідянки, Вод-
ні мокасини і Тарахка•ці. Королівки є малого розміру. Мают• струн
ку будо•у, є округлі, з червоними, жо»тими й чорними nерстенями. 
Мідянки характерні своїм яскра»о-жо•тим або блідо-бронзо~им окра
шенням. Мокасини є сіро-оли~ко~і або бронзо•і. Тарахка•ці є ха
рактерні с»оїм хвостом, що може вида~ати звук тарахкала. 

1. КОРОЛІВКА ТЕКСАСЬКА L_М1~~U8 t~!!~~~~_L. 

Це дуже трійлива гадина. Гарно окрашена. Ії округле тіло 
має •ід 7-12 окрашених перстенів. Ширші перстені є червоні й си
нє-чорні, а розмежо~ує їх »уз•кий жо»тий пасок-nерстен•. до•жи
на найбілаше 1 метр /Зб інчі•/· 

Зустрічаєт•ся • Північній Кароляйні і західнаому Тексасі. 
Англійс•ка наа•а: Eaatera Ceral Sвake. 

Це найбілаш трійли•а гадина • ЗСА. Вона також має окруrле 
тіло й гарно забар•лена. Голо•а - чорна, за нею йде жо~тий nерс
тен•, потім чер»оний, далі жо~тий, чорний, жо»тий, чер»оний і т.д. 
Чер»оний nерстен• • З рази ширший від жовтого а • 2 рааи ширший 
•ід чорноrо. до»жина до 60 цм. /2 фіті•/· Гадина спокійна. До
сит• рідка. Найчастіше знайти її можна nід зігнилим листям або 
• дуnлах. Рідко :аиnо•зає на :відкриті місци. Зуби має короткі 
й їй тяжко •кусити щос• білашого. Груба одіж хоронит• •ід укушен
кв. ВкуmеннR людини дуже небезnечне. 

Ціка•о що є з•ичайний нешкідли•ий •ух, дуже подібний на цю 
короnі•ку. Він має ті самі бар•и перстені•, але розміщення їх 
є інше. Англійс•ка наз•а: Seaoraa Weat•r• Ceral Saake. 

Є •она кремо•ої бар•и з бронао»ими плямами. Має до~гу три
кутну голову. до»rа до 1 метра. Жи•ит•ся гризунами й жабами. 
Зустрічаєт•ся • 10 стейтах Америки, голо•но на nолудні й на сході. 
В стейті Оrайо, де жи•е автор цієї книжки, знайдено її • ЗО міс
це•остях, на•іт• • околиці uіліоно•оrо міста Клі»ленд. Англійс•ка 
наа•а: Nerther. Oepperhead. 
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4. ВОДЯНА МІДЯНКА /Agk1atre4ea е, oeatertix__L. 

до•rа до 90 цм. /ЗЗ інчі•/· Жи•е • централ•ній частині ЗСА, 
на Фл•ориді, Ілліной і Тексасі. Стрічаєт•ся рідко, тому небеапе
ка укушення не•елика. Аиrлійс•ка наа•а: Оеааеа Cepperhead. 

5· ЧОРНОГАд-РИБАЛКА АБО ВОДЯНИЙ БАВОВНЯНИЙ РОТ І Agk1atr~dea р1а

о1 Yerua J..t__L. 

Ци найбіл•ша •еличиною, трійли•а rадина є духе а»ичайна • 
Пі•нічній Америці. Вона є до•rа З метрі• /120 інчі•/· Перебу•ає 
на б~реrах рік, озер, струuкі• і по баrнах. Літом її можна ана
йти на rалузках, що з•исают• над •одою. Держит~tся: громадою. Під 
час небезпеки кидаєт•ся до •оди, де дуже зручно nna•aє. 

Жииитася •иключно рибою й меншими rадинами. Для плвнтаторі• 
рижу є ~•ликим нещастям. Від її ~кушення баrато робітникіа уми
рає. Крім людей кусає худобу й диких з•ірят, які nеребу•ают• на 
берегах рік. Найгірше ~c•oro, що ця rадина кидаєт•св на людей 
і з•ірят неподраанена, так нібито а замилу•аиня бажає спричинити 
комус• смерта, Найчастіше аустрічаєт•ся • стейтах: Пі•н. Каролай
на, Фл•орида, Тексас, Індіяна й Ілліной. Англійс~tка наа•а: Wa
ter aeocaa1D; Oett••••uth •uake, 

б. МАССАСАЛИ S1•trurua с. eateaatua __L·. 

Бронао•а а темними nлямами. До:аrа до 90 цм. /З фіті•/• В 
стейті Огайо анайдена • 36 місце•остях. Анrлійс•ка наз•а: Мaa•a
aauga або Blaok Snapp•r. 

z. РУДИЙ ТАРАХКАВЕЦЬ LS1atrurua •· JІ111ar1uu. 

Цю гадину помилко•о нааи•ают• тарахка•цем. Вона належита 
до nопереди•о згаданої rpynи гадин. Це мала, смертел•ио небезпеч
на гадина. Є темно сіра, з роuбо•ими сірими плямами. до•га до 
45 цм. /17 інчі•/· Часто буває • тра•і, коло городі•. жи~ит•ся 
ящірками, жабами і другими дрібними а•ірятами. Англійс•ка наа•а: 
Piga7 Rettl••••k•. 

8. ПІВНІЧНО-А~ШРИКАНСЬКИЙ ТАРАХКАВЕЦЬ / Oretalua а. aerr1du~. 

Тарахка•ці є найбілаш характерні трійли•і гадини ЗСА. Іх 
є біл•ше •ідмін. Одні американс•кі дослі~ники nодаюта 16 наао•, 
а інші аж 29. 

Ц~toro тарахка:аци нааи•ают• також БАЛКОВИМ Тарахка•цем. Є 
•ін найбіл•m поширений • цілій Пі•нічній Америці. до•rий до 1.5 
метра /коло 4 футі•/· На х•ості має 15 - 18 рого•их рухомих круж-
кті•. lli кvужочки це решта.шкірок, що їх скидає тарахка•ец• 3 х:аос-
а, КОЛИ Л1НЯЄ - 3М1НЮЄ ШК1РК~, 
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Потрясаючи хвостом, тарахка•ец• ~идає з~ук подібний до точи
ла або дитячого тарахкала. Коли тарахка~ец• подразнений, тоді 
піднімає х•іст догори і трясе ним, »казуючи с•ою присутніст•. 

Одні гадини мают• замітну бар•у, друrі гострі течі, а тарах
ка•ці с•оє тарахкал•це. Тарахка•ец• є дуже небезпечна гадина. 
Зуби її гострі, трійли•і залози ~еликі, а таки були •иnадки, що 
тарахка»ця загризли щури. 

Сил•на їд• тарахка•ця не боронит• Иого •ід диких с»ине*, я
кі за•зято nереслідуют• цю гадину. Груба шкіра й то•щ під нею, 
ие допускає отруї тарахка•ця ~о кро•и с•иней. Як дикі с•ииі по
бачат• тарахка•ця, кидают•ся на н•оrо і •мит• йоrо nожирают•. 
В ЗСА тарахка•ці• щораз менше. 

Француа•кий пис•менник Шатобріяк, що бу• а експедицією • Пі•
кічиій Америці, опо•ідає, що канадійс•кі індіяни nричаро•у•али та
рахка•ця тонами с•оєї сопілки. Дійсно тарахка•ці є дуже •раали•і 
на музику. Індіяни •икористо•уют• цю прикмету тарахка•ці• й nри
•чают• їх наче танцю•ати. Вони •живают• тарахкавці» при різних 
нагодах, rоло•но релігійних с•ятах та при •сяких штуках, заробля
ючи • цей спосіб добрі гроші. 

Індіяни 2 племені Гопі • Арізоні уладжуют• с~ято танцю rадии 
і держат• у аубах живих тарахка~ці•. Це •икликує поди• і nошану 
для смілачакі•. Нема сумні•у що Гопі перед такими nокааами •ири
•ают• трійли•і зуби у тарахка~ці•. 

Тарахка•ці найрадше перебуваюта • сухих, піску•атих околицях, 
зрідка покритих кущами. Однак знаходята їх nо•сюди. Найчастіше 
•они з•и•ают•ся • колісце і лежат• на сонці. Мешкают• ці гадини 
а•ичайно • норах не•еликих ссавці• - стеnо•их сусликі•. Оnовіда
ют•, що тарахка~ці жиют• у зrоді з тими гриаунами. 

Тарахка•ці власти•о є сnокійні rадини й рідко коли самі напа
дают• на коrос•. Перед нападом завжди дают• про себе знати с•ої
ми тарахкал•цями й питомим запахом смоли, яку •иділяют• зі с•оїх 
залоа. 

Над рікою Міссурі поя•илася •елика кілакіста тарахка»ці•. 
На них ароблено полю•анни й •бито понад 2000 штук. Підчас цієї 
небезпечної •ипра•и не вкусили ті rадини ні одної людини. 

Крім людей, небеапечниu ворогом тарахка»цs є згадана •ище 
дика с•иня, та чорний •ух, який зручно скручує шию тарахка•ця, 
•усит• його а »ідтак nожирає. Треба ще згадати що індіяни дуже 
цінят• м"ясо тарахка•ців. Кажут• що •оно дуже сuачие. Природник 
Катлен пос•ідчає, що •ідповідно припра~леие u"ясо тарахка•ц~ зна
менито смакує. 

Бар•а тарахка•ці• є різна. Одні з•ерху є чорні, з жо•тиu 
прос•ітленним, друrі біл•ше жо•ті а чорним. Сnід жо•то-білий. 

До цієї групи гадин нал~жит• понад 60 різних »ідмін. Всі 
•они трійли•і. Анrлійс•ка наа•а: !1aber rattleaaake. 
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2• ЗАХІДНИЙ ДІЯМАНТОВ~ ТАРАХКАВЕЦЬ І Cretalu8 atrex _L. 

Ця rадина ,цосит• •елика, до двох метрі• .цо•жини /5-б Ф7ті•/· 
Зверху сіра аж чорна, а ~•ликими nлямами. Гадина духе ала. При 
пол•о•анні нападає на суnерника. Ії можна зустрінути • тра•і, 
ка nолю, на дороаі, на городі, • дромах. Є дуже небеапечн• й є 
пострахом для людей. Вкушення смертел•н•, беа негайної допомоrи. 

Зустрічаєт•ся • стейтах Тексас, Мексіко, Аріаоні й Фл•оріді. 
Анrлійс•ка иаз•а: Weatera D1aaeadbaok Rattleaaake. 

10. СХІДНИЙ ДІЯМАНТОВИЙ ТАРАХКАВЕЦЬ /Cretalua adaІІUt8U8 _L• 
Цей тарахкавец• є найбілаший зі ~сіх. до•жина йоrо понад 

2 метри /5-7 фіті•/· Живит»си кріликаuи та іншими дрібними ссав
цями. 

Барва бронзо•о-темна. Найчастіше зустрічаєт»ся на Фл•оріді. 
Анrлійс•ка наа•а: Eaatera D1aaeadbaok Rattleaaake. 
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ПІВДЕННА АМЕРИКА 

1. Зрадниця коралеаа або Лой•аня. 

2. Гадина коnійниця. 

з. Шара рака. 

4. Лябарія. 

5· Сурукуку або Серцеrоло:а німий. 
б. Каска~елля-тарахка•ец~. 
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:k__~РАД!!ИЦЯ КОРАЛЕВА АБО ЛОЙВАНЯ ~_l_!L_p~_Jt8r_!].l1Au.!_L. 

Це не~елика гадина 60 - 70 цм. /23 - 27 інчі•/ до•rа. Забар»
лена на чер~оно а чорними обручками. Жи•е • норах, які сама со-
бі •иrребує, під камінням або під дере•ами. Рухи її по•ілані. 
Родит• жи•і гадята. ЖИ•е • Бразилії, Венезуелі та Г~аяні. 

2. ГАдИНА КОПІЙНИЦЯ_L_~1а~~·uruІ laaceelatu8 _L.. 

ЖИ•е nере»ажно на Антил•с•ких остро•ах. до•rа до д•ох мет
рі• /78 інчі•/· Найчастіше зустрічаєт•ся на плянтаціях ба•о~ни 
та цукро»ої тростини, де nолює аа добиччю. 

Багато робітникі• на тих плянтаціях rинут• •ід укушення ці
єї гадини, хоч мона не s напасли•ою й утікає перед людиною. жи
•ит•ся голо•но щурами й птахами. 

Ці д•і гадини жимут• • Бразилії. Вони схожі на поnередню. 

2. аУРУКУКУ АБQ СЕРДЕГОЛОВ НІМИЙ L Lachea1a auta __L. 

Це одна а найгрізніших rадин Пі•денної Америки. до•га до 
4 метрі• /до 156 інчі•/• 

Гадина дуже кусли•а й сама нападає на прот•иника. Жи•е го
ло•но • лісах. Бар•а жомто-бронзо•а, •здо•ж хребта ідута темні 
плями. Сподом nерло•о-6іла, лискуча, наче nорцеляна. 

Ця гадина ніколи не сичит• й її тяжко заnримітити на темно 
бронзо•ому rрунті. Сурукуку є найбіn•ш трійли•а ·rадина Пі•денкої 
Америки. 

б. КАСКАВЕЛJІЯ. 

Є це тарахка•ец•. Він nодібний на Тарахка•ца Пі•нічио-аuери
канс•кого. 
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А В О Т Р А Л І Я 

1. Тайпаи. 
2. Тиrро•а гадюка. 
з. Чорна острі»на тиrро•а гадюка. 

4. Омертеланий Аддер. 
5· З•ичайна бронзо»а гадюка. 
б. Мідянка. 

7• Чер»оно~чорний боягуа. 
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В А»стралії є коло 120 різних rадин, а яких 26 що є небезпеч
ними для лю~ей. Протяrом місяця заното•ано • середи•ому 10 людей, 
що їх покусали rадини. З них поло•ина •мирає. 

Під час доще~их рокі• є бin•me rадии і біл•ше покусаних лю
дей. З найбіл•ш небезпечних rадин агадаємо лише кіп•ка: 

Це одна а найбіл•ш небезпечних rадин, а сил•но роа•иненими 
трійли•ими залозами. Ряту•ати людей, nокусаних тайпаном дуже таж
ко й то лише при негайній доnомозі. Мало пюдай удалосв •иліку•а
ти. 

Бар•а тайnана є бронзо•а. Найчастіше зустрічаєт•ся йоrо над 
»одою, • пі•денно-західній А•стралії. до•жина 3 метри /10 фіті•/· 

Гадина ця боязлива й скоро ховаєт•ся • тра»у. Анrлійс•ка 
наа:ва: Та1раа. 

2. ТИГРОВА, ГАДЮКА /Ntteoh.11-L. aoutatua L· 

Є кіn•ка •ідuін тиrро•их гадюк. Найчастіше аустрічаєт•ся 
• nідrірС8КИХ ОКОЛИЦЯХ. 

Ця rадина має nпоскату rоло»у, яка не »ідріаняєт•ся »ід шиї. 
Бар•и є різної, • залежності :від оточення. Найчастіше є броиао
•о-сіра. 

Докжина її 1.2 метра /3-4 фіті•/• Укушення дуже небеапечне, 
ane на щастя ця rадина не нападає й кусає лише коли подражена, 
» с•оїй обороні. Англійс•ка наз:аа: Сtашеа T1ger Saake. 

З. ЧОРНА ОС'І'РІВНА ТИГРОВА ГАДЮКА LNejteoh1~!_!Ut!_tua_a1s_~ _ _L. 

Бар•и чорної а кремо•ими nлямками. Сnід сірий. до•rа на 
1.8 метра /б фіті•/· Ця rадюка ще менш жорстока, як попередня. 
Не нападає, кусає лише з конечности. Аиrлійс:ака наз•а: Blaek 
Ialaad T1ger Saake. 

Ця rадина є найголовнішою й найбіл:аш небезпечною • А~стралії. 
По силі с~оєї отрути дорівнює окулярнико•і, кобрі королівс•кій 
або сурукуко:аі. 

Зустрічаєт:ася • ropax і на підrір''ю. Тіло її плоске, rоло
»а різко •ідзначаєт•ся ~ід шиї. Гадина коротка але груба. Х•іст 
тонкий і закручений. 

Це одинока rадина, яка на кінці J•оста має наче жало. Вко-
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лення х•остом також є небезnечне для життя, на~іт• людини. 

Бар•а є ріана, •ідпо»ідна до оточення, але nере•ажно сіра. 
до»жина не біл•ше 90 цм. /3 фіті•/· 

Гадина ця сама не нападає, але на •ее, що на УУ дороаі або 
блиа•ко неї, накидаєт•ся. Нез•ичайно ш•идка. Укушення за»жди є 
фаталане для людей. 

Ця гадюка робит• особли•і шкоди фармерам, що плекают• ~ели
кі отари о~ец•. Вона нападає на 5і•ці, •ід укусу якої •они дуже 
скоро rинут•. 

В А•стралії є також птах, якого колоністи проз:вали "Джек смі
хун" І Halcyea g1gaateua ;. Він за•зято нищит• гадин, а голо:ано 
цю небеапечну гадюку. Англійс•ка наа:аа: Death Adder. 

Є округла, тонка. Голо:аа майже непомітна :аід шиї. Бар•и 
бронао•ої,. спід кремовий. Довга до 2.2 метра/? фіті»/• Дуже 
m•идка й злослива. При наnаді :витягає шию. Дуже небезпечна. 
Наnадає на кожного. Англійс•ка наз•а:Оеааоа brow.a ••ake. 

б. МІДЯНКА LDe•1~a1a ~ЧP_!rba __ L• 
Це :велика й груба гадина. до•rа на 1 метр і біл•ше /5 фіті•/· 

Має плоску будо•у. Бар•а є різна й змінна, пере~ажно бронзо:аа, 
а темними плямами й nасками. 

Любит• гори. Укушення є смертелане. Полохли:аа, не нападає 
й зажди хо•аєт•сяперед людами. 

До мідянки є nодібних 7 різних •ідмін, які •сі є небезnечні 
й смертоносні с:аоїм укуwенням. Отрута цих rадин є що характерна 
тим, що скоро »ходит• у кро•, на»іт• тоді коли :акушення є неrли
боке, • саму шкіру. Від укушення тіло nухне й ~ідчу»аютася сил•
кі болі. Анrлійс•ка наа:аа: Oepperhead. 

Не ди:алячис• на с•ій :аели~ий розмір і силу /2 метри до:аrа -
? фіті:а/ ця гадина :аі.цзначаєт•ся полохли:аістю й за:ажди •тікає :аі.ц 
людей. Ніколи не нападає. Боязли:аа. Навіт• не хоче кусати. 
З конечности її укушення не є rлибокі й людина скоро :аилічуєт•ся. 

Бар•а цієї гадини ріанородна. На ній є чорна, фіолетна, по
маранче•а та інші :аідтінки бар•. Сnід чер:аоний. Голо:аа мала. 
Любит• :аоrкі місця. Анrлійс•ка наз:аа: Red•Bell1ed Blaek Saate. 
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ІІ. Розділ. 

В У Ж І Н Е Т Р І Й Л И В І. 

Е В Р О П А. 

1. З:аичайний ~уж. 
2. Вуж •одяний. 

з. Вуж 3Міїний. 

4. Поло а пасмуrо:аатий. 

5· Полоз Ескуляпа. 
б. Вуж ящіркоJІий. 

7· Ярун українс•кий. 
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В Евроnі живе кіл•ка вужі:а, які доходят• до д»ох метрі• до•
жини. Всі »они нешкідли~і й для людини цілком безnечні, а ~ гос
nодарстві дуже ложиточні. 

з~ичайний вуж є до»rий ДО 1.60 метра /65 інчі•/· Бар:аа йо
rо тіла є різна. Вона nримінюєт•ся до місця, на якому •уж пере
буває. Часом •уж є майже чорний, але найчастіше сірий. Хребет 
стале•о-сірий або буроватий. С1uд білявий. На тілі має дрібні 
рядки білих крапок. Молоді вужі й самички мают• дві білі nлямки, 
по обох сторонах голови. Самчики мают• тамже nлямки жо•тої бар
»и. 

Голова у вужа мала, чорна. Вже ці nрикмети дают• змоrу від
різнити вужа •ід гадюки й не убиDати його. 

Самичка завжди біл•ша ~ід самчика. Вужі плавают• знаменито. 
Жи•лят•ся жабами, комахами, хробаками й миш»ою. Рідко їдят• ри
бу. !ст• вуж •ее жи»е, не душит• і не вбиває. 

Найрадше живе :а JІісюс:, rуща~инах, на :воrких місцях. Цей :ауж 
часом заповзає до хат і стаєн. Літом любит• перебу•ати коло •о
ди. Ніколи не кусає, ~ід людей рятуєт•ся втеч~ю й •иділює дуже 
чутні :відходи. Любит•,молоко. Люди на селах кажут•, що ~уж •и
nи~ає молоко на пасовисках. Це фантазія. 

Самичка •ідкладає 10 - 17 яєц• • листя, rній або у землю. 
Цей вуж луже леrко ос~оюєт•ся й жи•е наче домашня тварина. 

жи~е • nолудневій E•poni. Перебу~ає а•ичайно у ~оді, nла•ає 
дуже добре. Він є довrий до 1.2 метра /бО інчі~/. Голо»а у и•о
rо ~уз•ка, »идовжена й заокруглена. На nотилиці має темну nляму. 
Верх тіла ясно або темно-оливкоDо-брунатний, з чотирикутними nлям
ками, уложеними шахівницею. Сnід жомто-білий з темнішими nлямка
ми. Жи•итаСЯ ВИКЛЮЧНО рибою. 

Теж жи»е • nоцудне•ій E»poni. Дуже nодібний на змію nоган
ку, так що на•іт• ·Фахі»ці nриродники нераз nомиляют•ся й прийма
юта йоrо за трійливу гадину. 

Верх ясно-бронзо»ий з 2-5 рядами чермоних nлям. Череsо жо•
те з чорними nлямками. живит•ся дрібними з~ірятками. Оселюєт•
ся •сюди, часто близако осел•. Гніздит•ся • rною. Довжина до 
2 метрів. Дуже сnокійний й бонзли•ий. По дере•ах не лазит•. 
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Часто стрічаєт:ася. Верх ясно брунатний, спід жо»тий або сі
рий. На голо:аі має дві жо»ті плямки. На боках і на хребті є бі
лі плямки nодібні до бук~и х. Жи•ит:ася миш:аою. Дуже з~инно ла
аит:а по дере:аах, по:аіл:аніwе по землі. Найчастіше nоселюєт:ася в 
різних руїнах. Самичка складає яєчка у nісок або мох. 

Жи•е на побережжу Середземного й Касnійс:акого морі•. до•гий 
до 1.5 м. Жи•ит:ася ящірками, миm•ою й nтахами. 

Ярун є найбіл:аmий е:ароnейс:акий :ауж. до•жина його 2.95 мет
ра /100 інчі•/• Хребет у яруна блакитна-сірий, спід ясно-жо•тий 
або помаранчо~ий. Стрічаєт:ася дуже рідко на Поділлі, • балках 
над Дністром і Дніnром. Любит• сонце і сухі місця. Жи•ит:ася миш
•ою й ящірками. Є дуже злісний й кусливий, одначе його укушення 
зовсім не шкідли•і. 
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А Ф Р И К А. 

1. да•уи ассаля африканс~кий. 
2. да•ун мадаrаскарс~кий. 
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1. дАВУН АССАЛЯ АФРИКАНСЬКИЙ LJ7.the• аеЬае L· 
Про ц•оrо да•уна оnовідає •ласник зоолоrічноrо nарку про те, 

який страх і нена~иот• панує між з•ірятаuи й •ужами: 

"Одноrо разу :аихо~зну•ся а клітки :аеличезний африкаис•кий 
да•ун ассаля. Усі з•ірята попали у ~елике роздрату•ання. 
Ассаля бу• досит• слабий, бо неда5но прибу• а Африки • поrа
ном.у стані. Йоuу зrото•или теплу .купіл• у :аеликій бодні, 
• домівці хижакі•, де тоді приміщено ще баrато інших з•ірят. 
Бодню закрили »іком, а на :аерх поста:аили тяжке накри•ало. 
Як •ее було rото•е я nimo• до бюра. По д•ох rодинах наляка
ли мене три~ожною •істкою, що ассаля •и»ажи• тяжке накри•а
ло, утік з кадки та повзе по клітках ма•п і naпyr. Усі беа 
~иїмку були страшенко подражнені й •ліплю~али очі • ассалю. 
Леопарди, л••и й тиrри й •сі інші хижаки скакали по с•оїх 
клітках наче ошалілі та rолосно ре•іли й порскали. Ма•пи 
й папуrи кричали що сили. Счинився пекол•ний •ереск. Ніод
но звіря не хотіло мати з ~ужем нічоrо до діла". 

Ассаля є найз»ичайнішим вужем • Африці. Бар»а тіла йоrо при
мінена до бар•и тра~и, де перебу~ає. Жи•ит•ся зайцями, »и»ірка
ми, щурами, не оминає пантарок, куроват• та інших птахі•· Старі 
й 1•еликі ассалі нападают• не тіл•ки на козли, •і•ці й с•ині, а 
на•іт» на леопарді•. 

Такі •елетні жиют• • недостуnних баrнах і рідко стрічают•ся 
а люд•ми. Мешканці Судан,- полюют• на них ;Jадля їх смачного м"в
са. Ассаля дуже добре переносит• не•олю й скоро ос•оюєт»ся. 

Життя, •иrляд та інші прикмети, подібні на попередн•оrо да
•уна. Африка сла•на с•оїми •еличеаними •ужами да•унами, яких на
зи~ают• а латинс•кої мо•и пітонами. 

Це дуже силані й •еликі вужі-да•уни. Всі •они люблята теп
ло. Коли •ночі стає прохолодно, ці вужі стают• малорухли•ими, 
наче сонними. 

Всі да•уни є дуже небезпечні. Вони нез•ичайно сил•ні. Ті
ло їх до•rе й rрубе до 50 цм. /20 інчі•/· Дуже баrато пітоні• 
у Судані. М"ясо •ідоме місце•им населенням. Особли•о цінна є 
шкура цих да•уні•• 

Полю•ання є небезпечне й треба бути добрим стрілацем щоби 
•лучити да»уна • rоло•У• Рухаютася •они ш•идко й людину аа•жди 
.цоженут». 



ПІВНІЧНА 

1. Чорноrолоиий літун. 
2. Молочний -.уж.. 

з. Жо:атий :ауж. 

4. Чорний :ау:ж:. 

5· Індиrо•ий •уж. 
б. Лісо:аий •уж. 

?. Королі•с~кий :ауж. 

8. Паску•атий »уж. 
9. Водяний :ауж. 

10.С:аиномордиий •уж. 

11.Зелена pana:aa шкірка. 
12.Вуж королі•ка. 
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АМЕРИКА 
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Нешкідли•их 5ужі• • Північній Америці є дуже багато. Є їх 
• шіст• разів біл•ше, як тр~или•их rадин. Деякі з •ужі• дуже nо
дібні на трійли:аих га.Цин с:воєю бар:вою, на:віт• деякі 1.1ают• сплоще
ну велику голо5у та можут• її nідносити догори. Особли•о подіб
ні є малі :вужі коліро:ві на трійли•их гадин коралі•ок /ди•. стор. 
29/· 

В книзі Р. Дітмарса описано 116 різнородних •ужів. Між ни
ми немає наших »ужі•, полозів та яруні~, хоч споріднених є коло 
20 різних наз». Подаємо короткий опис найголовніших :вужів: 

1. ЧОРНОГОЛОВИЙ ЛІТУН /~lapae •. ebaelete /. 

Є темний, блискучий чорний вуж. Сnід голови й тіла є білий. 
Знаменито лазит• по деревах. Зустрічаєт•ся » полудневих сетйтах 
ЗСА. Англійс•ка назва: P11et Black S•ake. 

Бар»а біла з 
лими nоперечками. 

з молоком не має. 

жити в стайнях, де 
назва: M1lk S•ak•. 

:аеликими бронзо:вими плямками, розмежо:ааними бі
Голо•а мала. Молочний вуж нічого сnіл•ного 
Для коро• зо:всім не шкідли:вий. Любит• лише 
є багато миш:ви, голана його nожи:ва. Англійс•ка 

з. ЖОВТИЙ ~_L El~~ о. quadr1Y1ttata _L. 

Ясно жовтий, з поздо:вжкими :вуа•кими чорними смугами. Любит• 
•оду. Зручно лааит• по дере•ах. Є nострахом дрібних rризуні•. 
Анrлійс•ка наз•а: Yellew Rat Saak•. 

4. ЧОРНИЙ ВУЖ І Celuber с. f'laт1Yentr1a_L. 

З•ерху чорний, зісnоду білий. Цей •уж є найш•идmий й найж•а
•іший зі всіх •ужі•. Скоріст• йоrо по•зання до 5 мил• /8 км.; 
на годину. Англійс•ка наз•а: Blaek Racer. 

2.!_ ІНдИГовий ВУЖ L_DrJJІareЬ.•• о. oeuper1 ;. 

Теuно-чорний. Луски у н•ого наче у черепахи. Спід голо•и 
чер•оний. Голо•а трохи сплощена. Є це найдо•ший •уж • ЗСА. До
сяrає 2.5 м. /8 фіті•/· Англійс•ка наа•а: I•d1ge Snake. 

б. ЛІСОВИЙ ВУЖ І P1tJЦ!p_9.j..!.._!!a aelaaeleueua _L·. 

Жи•• •иключно • лісах • полудне•их стейтах ЗСА. Є біло-си
•ий, а теаними плямами. Трохи схожий на гадину. Голо:ва сплоще-
на. Цей ~уж може шипіти /сичати/, так що йоrо чути майже на 100 
метрі•. Анrлійс•ка наз•а: Р1•• Saake. 
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Вес• чорний. На тілі має поперечні обручки. Жи•• на рі•ки
и~ Є дуже »ід•ажвий й жи»ит•ся друrими •ужаuи й гадинами. Ав
rлійс•ка иаа•а:Х!аs Saat•. 

8. ІІАСКУБАТИЙ ВУЖ /!h&J!aeph1• -.!.L.. erd1aatua _L·. 

Немеликий zо•тий а д»ома смуrами на хребті. Цей •yz перший 
•иходит• аі схо:аки •есною й .. танній хо•аєт•ся ма зиuі•лю. Ре~ит• 
жи•их •ухикі• • болФнці. Стрічаєт•ся дуже часто. Аиrлійс•ка на
а•а: Garter Saak•. 

9. ВОДЯНИЙ ВУЖ /Natr1x •· a1ped.ea __[.. 

Трохи по~ібний на нашl ... е:аропейс•ку rадюку. Родит~t жи•их •У
жанят. Аиrліис•ка каз•а: Jtt•r Saate. 

10. СВИНОМОРдАТИЙ ВYЖ_L_Heteredea р. plat_пhiaea L· 
Цей •уж найбіл~tше зі •сіх ~ужі• подібний иа rадин, аа•дики 

с•оїй приплощеиій rоло•і· Анrлійс~tка наа•а: Heg-Neaed Saat•. 

11. ЗЕЛЕНА РАПАВА ШКІРКА. 

Наз•у діста• •ід с•оєї рапа»ої шкіри. Бар•у має зелену, по
дібну на тра•у. Анrлійс•ка наз»а: Keeled Greea Saake. 

12. ВУЖ КОРОЛІВКА_L Laaprepelt1a oall1esaater _ _L. 

Дуже подібний на трійли•их королі•ок. Тіло йоr• окруrле. 
Сам не•еликоrо розміру. Забар»лений :а три різні кол•ори. Ві~ 
трійли•их rадин різнит•ся· ти~, що zо•ті nерстені є ясніші, а чор
ний аначно •уачий. 

Черrу•ання nерстені» є таке: чорний, чер•оний, чорний, жо•тий, 
чорний, чер•оний, і т.д., тоді, як у трійли•их коралі•ок черrу•ан
нн є інше а саме: жо»тий, чорний, жо»тий, чер•оний, жо•тий, чор
ний, жо•тий і т.д. Нефахо»им людям тяжко розріанити ц•оrо не•ии
ноrо •ужа а сил•но трійли•ими коралі•ками. Через те •ін за»жди 
падає жертвою. 

Вуж коралі»ка жи•ит•ся миш•ою, дрібними сса»цяuи й ящірками. 
Анrлійс•ка наз•а: Pra1r1e X1-s Saake; Searlet X1ag Saake. 
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ПІВДЕННА А М Е Р И К А. 

1. да»ун маляйс•кий або Силун nедапода. 

2. Давун •еликансакий. 

3. Анаконда-смочіл•. 

4. Давун зубач або Песиrоло~. 
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1. ДАВУН МАЛffіЇСЬКИЙ АБО СИЛУН ПЕДАПОдА І PJthea 11elurua І 1 2. дА-

ВУН ВЕЛИКАНСЬКИЙ _і_ Веа coaatr1oter / І ~.!.. __ АНАКОІЩА СМОЧІ~~~ 

и.ео te • auriaua L_. 

Ці три •ужі-да•уни є найбілаші • с•іті. Іх найохотніше оrля
даюта • зоопарках та показуюта у цирках. 

Вони гарно забарвлені на чер•оня•о-сіро-брунатно, з ріаними 
смугами або плямами. Да~ун »еликансакий має бар~у чер•оно-сіру, 
з жо•тими nлямами, оточеними ясними об•ідками. Через rоло•у про
ходята три темні смуги. Анаконда має оли•ко•о-сіру бар•у. Боки 
білі, спід біло-жо~тий а темними nлямами. 

Всі •они не мают• трійли»их зубі•. Іх зброя - це могутня 
сила їхніх м"язі•. Тими м''язами »они душата с~ої жерт•и а потім 
цілими поїдаюта-проглочуюта. 

да»ун •еликансакий бу•ає до 9 метрі• /ЗО фіті•/ до•rий, а 
анаконда на•іт• 10 метрі• /33 фіті•/ до•rа. Є понад 50 rатункі• 
тих •ужі•. Всі •они гарні, але страшні на •иrляд. 

Власник •еликого з•іринця • Гамбурзі Гаrенбек опо~ідає таке: 
"Я •по•ні переконаний, що кожниИ з цих »ужі», розда•и• би людину 
дуже легко, коли б міг її добре об•инути. На остро•і Борнео опо
•ідают•, що отакі »ужі досита часто пори•ают• тамошніх мешканці• 
і а"їдают• їх. Я бачи•, що може такий -.уж. доказати :а не~олі, я
ку величезну добичу може пожерти й тому не сумні»аюся, що дорос
лий давун з Борнео, чи деінде, може легко проко~тнути людину до 
?О кr. ваги." 

Той самий Гаrенбек опо~ідає про 6оротабу, яку »ін та ще д•ох 
міцних людей з»ели з дорослим да~уном маляйсаким: "Ми кинулися 
на пот»ору, що хвостом nір»ала ногу одного з нас і почала обвива
тися зі страшною силою, посуваючися що раз :аище і ~ище. Положен
ня ставало грізне. Почалася борот•ба на життя і смерта. Щойно 
по кілакох х•илинах удалося нам траом спіл•ними силами поканати 
пот:аору." 

Давун •еликансакий, довгий на ? і пі:а метра /25 фіті•/ про
ковтну• дуже легко старого цапа, що »ажи~ 14 кr.;зо фунті•/· Мож
на було припускати, що 5ін наситився, але де там. Кинули йому 
до клітки другого цапа •агою • лівтора рази біл•шого. Давун про
ко~тнув його за ni:a години. По тижне•і він без труд~ проковтну» 
козу, що •ажила 50 кr./110 фунтів/. 

Про анаконду, що її бразилійсакі індіяни нази»ают• "якумаман" 
себто "матір »оди" опо:2ідают• дослідники Спікс і Марціюс, які ман
дру»али по Бразилії, що коли анаконда простягнет•ся • траві, то 
можна на перший nогляд взяти її за перевернутий пал•мо:аий пен•. 
При нап~ді анаконда об»ивається своїм хвостом кілака разі-. навко
ла дере»а. При такім опертю вона з розмахоuькидаєтася на добич, 

обви~аєт•ся навколо неї та розторощує їй кості. 
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Ло•и на анаконду не є дуже небезпечні. Анаконди є дурні й 
боязкі. Як тіл•ки наблизитися до них, •они втікаюта у ~оду, бист
ро, наче блиска~ка. Найлеrше їх ло»ити, як ~они проко•тнут• по
жи•у. Тоді •они лежат• неnорушно цілими днями. 

Анаконда дуже любит• •оду, де найчастіше перебуває, »иста•и•
wи лише rоло•у з •оди. Жи»итася рибою, сса»цями, птахами й інши
ми мужами. 

Індіяни запе•нюют•, що анаконда пориває дітей і старших над 
ріками та ко»тає їх. Ловці таких да•уні• доганяюта nот•ору у ~о
ді, одною рукою стискаюта тіло коло rоло»и, а другою •бивают• їй 
до•rий ніж у шию. 3 грубої шкіри анаконди роблята торби, чере•и
ки тощо а з товщу nриrото•ляютарізні ліки. 

Давун »еликанс»кий на»nаки, ніколи не 2лазит• до •оди. Ці 
»ужі перебу•аюта групами по 5-6 штук. Х•остом тримают»ся дерева 
і чатуют» на добич, rоло•но коло рік, де різні з»ірята nриходята 
до •одоnою. 

Голо»ною їх поживою є морсакі с•инки, дрібні сса»ці, nтахи 
та яйця. В неволі ніколи не їдята падлини. Дуже леrко переноеята 
до•rотривалий rолод. 

Дослідник Дойфлянд пише так: "Я ма» нагоду • жо•тні досліджу
•ати острі• Цейлон. Там я знайшо• самичку педаnоду. !ї зло•лено 
й •саджено до великої клітки. Тут •она знесла понад 100 яєца. 
Зносила їх протяrом 11 тижні• і цілий час нічоrо не їла, а ••ео• 
час лежала до»коло яєца. В nоло»ині січнн •иляrлися молоді ~ужі. 
На моє зди•у•ання я зау•ажи•, що молоді •ужі •ечероu залазили до 
с•оїх шкаралупок, а мати •ее ще л•жала а•инена до»круrи яєц•"· 

~дАВУН ЗУБАЧ АБО ПЕСИГОЛОВ. 

З да»уном анакондою дуже пос~оячений да•ун зубач, але •ін 
значно менший зростом. Доростає •c•oro до 4 метрі• /15 фіті•/· 

да•ун зубач любит• сухі місця й залазит• до людсаких осел•, 
де •ило~лює дріб і менші з~ірятка. На людей не наnадає, але ПQ
ранений аа•зято боронит•ся. Жи•е • Бразилії. 
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П О А 3 Б У Ч Н И Й С П И С О К Л А Т И Н С Ь К И Х 

Acaatheph1a а. antarct1oua 
Agk1atrodea с. ceatort1x 

" ш aeka••• •• • Р. p1ac1тerua 
Веа oeaatr1eter 
Ceraatea cernutua 
Ooelepeltia lacertiaa 
Celuber aeaoulap11 

11 о. tla'Y1Yeatr1a 
11 quatuerl1aeatua 

Cretalua adaaanteua 
18 atrex 
" h. herr1dua 

Deшanaia t. text11ea 
Den1aen1a auperba 
Dryaarohea с. oeuper1 
Ech1a oar1Rata 
Elaphe •· obaoleta 

м •. quadr1т1ttata 
Elapa aerall1aua 
Euaeotea ~ur1aua 
Heterodon Р. platyrh1aea 
Lach••1• IІuta 
Laaprepel1ta call1gaater 

" g. getulua 
'' tr18.J18ulua 

-1crure1dea •urJxaathua 
M1cruru8 r. tulY1U8 
Naja bun.garua 

haje 
n.1gr1eell18 
tr1pud1aaa 

Natrix •· a1pedea 
Neteoh1a aoutatua a1ger 

" •· aeutatua 
OxJuraaua acutellatua 
Pellaa oh•r••a 
P1taeph1a 11. aelaaeleuoua 
Paeudeohia perphyr1acua 
P7thea aadaga•car1ena1a 

88 11elurua .. ..ь .. 
Siatrurua о. eateвatua 

•• а. a111ar1u• 
!haмaeph1a •· er~tua 
Triaereaurua laaeeelatua 
Trep1donetua •· aatr1x 

" •· teaaellatua 
" а. Y1per1au• 

V1pera a~•dJt•• 
" аар1а 

----
Розд!~ 

І 
І 
І 
І 
ІІ 
І 
ІІ 
ІІ 
ІІ 
ІІ 
І 
І 
І 
І 
І 
ІІ 
І 
ІІ 
ІІ 
І 
ІІ 
ІІ 
І 
ІІ 
ІІ 
ІІ 
І 
І 
І 
І 
І 
І 
ІІ 
І 
І 
І 
І 
ІІ 
І 
ІІ 
ІІ 
ІІ 
І 
І 
ІІ 
І 
ІІ 
ІІ 
ІІ 
І 
І 

Сторінка 

36 
30 
29 
30 
48 
26 
41 
41 
45 
40 
32 
32 
30 
37 
37 
45 
21 
45 
45 
34 
48 
46 
34 
46 
46 
45 
29 
29 
23 
26 
26 
21 
46 
36 
36 
36 
18 
45 
37 
43 
48 
43 
30 
30 
46 
34 
40 
40 
40 
19 
19 

НА 3 В 



V1pera berua 
" preater 
" reaard1 
" ru•••ll11 

Z&II8R18 •••p1U8 
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РоздіJL 

І 
І 
І 
І 
І І_ 

Сторінка 

18 
18 
19 
24' 
41 

ПРИМТІКА: Роаділ І - трійли•і rадини; ІІ - •ужі. 

П О А З Б У Ч Н И Й С П И С О К В О Р О Г І В 
~----~----~------------ --------- Г А д И Н. 

1. Африкансака аозуля або морок 
2. Джек сміхун 
З: Манrуста 
4. Медо•ий борсук 
5· Мунrоо 
б. Мусурана 
7. Суп ходил•иик або секретар 
8. Чорний •уж з Ямайки 
9. Яструб »ужоло• 

КРІМ ТОГО ЗАГАЛЬНО: 
10. Бузаки. 
11. Борсуки. 
12. Ворони. 
13. Дикі с•ині. 
14. Іхаки. 
15. Куни. 
16. Ласиці. 
17. Лисиці. 
18. Супи й яструби. 

Вороrи rадии описакі у ~ступі на стор. 11. Крім тоrо є про 
них аrадки • загаланому описі rадик. 

МІРИ 

Всі розміри rадин та їх •ara подана • метрах і кілограмах. 
Для nорі»няння nодаємо міри, що їх ужи•аєт•ся • ЗСА, Анrліїrта 
• деяких інших держа»ах: 

1 метр рівний 39.37 інчі•. 
1 цм. " О.З8 інчі•. 
1 мм. " 0.04 інчі•. 

1 фут /стопа; має 12 інчі» jцалі•/ 

1 інч або цала рі»ний 2.5 цu. 
1 фут абФ стопа " ЗО.5 цм. 
1 sрд " 91.4 цu. 

1 Ярд має З фути /СТОПИ/ 
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В И П У С К И Б І Б Л І О Т ЕК И "В. О. Р." 
---~;._,.;~~ 

1. Теодосій Самотулка. 25-РІЧЧЯ НОВАЦЬКОГО РУХУ І•ичерпане;. 

2. Сестричка Лося. НОВЕ ПІДЛЮТЕ І•ичерпане/. 

3. Сірий Орел Орест Га:врилюк, "ЧМ". НОВАЦЬКА ВМІЛІСТЬ "ЧОРНОМо
РЕЦЬ". 

4. Сірі Орли: Орест Га•рилюк - Микола С•ітуха. ЗБІРНИК ГОР. 

5· Сірий Орел Денис Беднарсакий. НОВАЦЬКА ВМІЛІСТЬ "ЗОЛОТОРУКИЙ" 
/у друку/. 

б. Сірий Орел Денис Беднарс•кий. ~uіlіСТРУВАННЯ. 

7. Сірий Орел Денис Беднарсакий. МАЙСТРУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ НОВАЦЬКQ
ГО ВІКУ. ЧАСТИНА ІІ /друrе •идання • друку/. 

8. Сірий Орел Леонід Бачинс~tкий. КВУГОМ ЖИТТЯ ;~иuерпаие;. 

9. Сірий Орел Денис Беднарс~tкий. НОВАЦЬКА ВМІЛІСТЬ 11ДОБРОДУШОК" 
/•ичерпане;. 

10. Сірі Орли: Леонід БачинсаКИЙ - Денис Беднарс~tкий. ПОКАЖЧИК
ІНДЕКС ЖУРНАЛУ '1ВОГОНЬ ОРЛИНО! РАдИ" ЧЧ. 1-25. 

11. Сірий Орел Денис Беднарсакий. МАЙСТР.УВАННЯ В ІГРОВИХ КОМПЛЕК
САХ. 

12. Сірий Орел Денис Беднарс•кий. МАЙСТРоУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ НОВАЦЬКО
ГО БІЮ". ЧАСТИНА ІІІ. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Сірий Орел Орест Га• ри люк. ЗАПИСКИ 3 КУРСІВ jуд;цруку/. 

Сірий Орел Орест Га:арилюк. ЗВІДУН /У друку/. 

Сірий Орел Надя Кулинич. НОВАЦЬКИЙ СП ІВАНИК. 

Сірий Орел Андрій Якубо•с•кий. ГРИ З "ВОГНЮ ОРЛИНО! РАдИ". 

Сірий Орел Орест Гаврилюк. дЖУРА /У друку/. 

Сірий Орел Леонід Бачинс•кий. ЖАХ І ПОШАНА - ОТРУТА І СИЛА. 

Замо:аляти • АдміністраціХ "В. о. Р.": 

Мr8 • 0x&D& И:UZ78hJI' 
50-16, 63rd st. 
W••d81de, N. У. 11377 
u. s. А. 



іхневмон -ЄгиnетськиМ щур. 



Розміщення зубів у гадин. 
ЗЛІва вдолині нетрІОСЛИВІ 
зуби вужа.Чорні зуби -У 
тt>і%ливих гадия. 

КоnоJІів:ка Те:ксась:ка. 
/ вгорі/ 

Коuст.ів:ка Арізонсь:ка. 
/вдоJІині/ 

Сми:кв.JІець Оч:кар або Оl<УJІЯnниІ<. 
Азія 

Ро 

Краn:ками nознвчеЕо nоложення Різні ви гJІяди зубів та Ух neneкp1Jt . 
коJІи сnо:кіМна.Чоnииu-nоJІожен-ЗJІі ва-зуб нетрі Иливих вv~ів.Віи ие 

.: І · .. 

Сліди Е~'ення гадии. 
І. Вуж 1в. 2 .Ко6ри. 

3 . Змії-Г:огвихи. 

мас :ка вз~ іЕ 1 я~ими сплив~є Удь гадин. 
Fе~та зу б ів у nі зних родів гадин. 

Ога~ська Мідsпmа. 
/вгс-оі/ 

Чориогад-Ри6ал:ка. 
/вдалині/ 



давун АсезJІя. 
АфриІ<а 
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