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РИБИ
Дивні творіння

всемогутнього Бога

Що таке риба? Тварина, що має зябра, 
плавці та луску, живе у воді – 
відповімо ми. Але багато амфібій 
мають зябра та живуть у воді. Рептилії 
вкрити лускою. Дельфіни та кити 
належать до ссавців, але у них є 
плавці. Проте всі ці особливості разом 
Господь подарував саме рибам.

Не всі тварини, що
мешкають у воді – риби.

Скелет риби – унікальна конструкція. Якщо в 
тілі людини міститься 216 кісток, то у риби їх 
набагато більше. Деякі костисті риби мають 
більш ніж сто кісток тільки в черепі! Череп 
риб сконструйовано дуже складно: у кожного 
виду риб – своя особлива будова.

● Найшвидша риба – вітрильник індо-
тихоокеанський (Istiophorus platypterus): 
він може пливти зі швидкістю 110 км/год.

●  Самець Porichthys notatus може голосно 
співати: звук схожий на корабельний горн 
і досягає 100 децибел.

●  Морський алеутський окунь (Sebastes 
aleutianus) – довгожитель, він може 
прожити 200 років.

●  Найбільша риба – китова акула 
(Rhincodon typus), її вага досягає 37 тонн.

●  Акули не мають плавального міхура, 
тому їм доводиться плавати навіть у вісні 
(рух контролює спинний мозок).

●  Деякі акули народжують живих акулят.
●  Риба-меч не має луски.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?

Тут риби немає!
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ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї
● Заведіть спеціальний щоденник, куди будете записувати, що відбувається у вашому акваріумі: як 

поводяться рибки, чим ви їх годуєте, як вони їдять, як реагують на вас або на світло. Спробуйте 
привчити їх припливати, коли постукуєте по склу акваріума.

● Згадайте всі пісні, в яких згадуються риби, і мультфільми, де вони є персонажами.
● Придумайте яку-небудь рибу, якої не існує в світі, і намалюйте її.

Риби можуть мати дивовижні форми

Відповіді на кросворд із журналу 
«Твоє Творіння» № 72

За горизонталлю: 2. апвелінг 5. 
базальт 6. океан 10. течія 11. тиск
За вертикаллю: 1. температура 3. 
циркуляція 4. Гольфстрим 7. ехолот 8. 
цунами 9. гравітація 12. солоність

Joseph C Boone

КРОСВОРД

Листяний морський дракон

Всі слова, що використані в кросворді, 
є в журналі «Творець» № 73

За горизонталлю:
2. _____ акули не рухаються, а працю-
ють як руль та кіль вітрильного човна.
3. _____ та акула відносяться до хря-
щових риб.
4. _____ має шкіру синього кольору.
7. Плавальний _____ – унікальний орган,
що допомагає рибам плавати.
10. _____ живе у воді, що в чотири рази 
солоніша за морську.

За вертикаллю:
1. _____ має довгі вуса.
5. _____ – майстер камуфляжу.
6. Електричний _____ ударом струму може оглушити невелику тварину.
8. _____ – наука, що вивчає риб.
9. В основному риби _____.
11. _____ дуже ефективно видобувають кисень з води.

Риба-місяць

Lactoria cornuta

Морський коник

Риба-дракон

Риба-ангелКрилатка смугаста
Спиноріг

Мулистий стрибун
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