
Презентація на тему:

“Комахоїдні”



Їжак — найбільший звірок з ряду комахоїдних, родини їжакових. 
Довжина його тіла — близько 30 см. Найголовніша 
особливість — міцний голчастий панцир замість волосяного 
покриву, який вкриває верхню частину тіла. Голова, горло і 
черево вкриті жорстким, грубим хутром. Голова витягнута, 
але не має рухомого хоботка, як у інших комахоїдних. У 
їжаків велика кількість гострих зубів, які майже не 
відрізняються один від одного. Тварини легко розгризають 
черепашки молюсків, тверді надкрила жуків



• Їжаки — нічні тварини. Спеціальних кубел не будують. Більшу частину 
дня вони сплять у будь-яких затишних місцях, вистелених сухим 
листям. Надвечір, після заходу сонця, покидають схованки і до самого 
ранку розшукують їжу. Особливо активні їжаки в похмуру погоду. Після 
нічного дощу на піщаному ґрунті чітко видно численні своєрідні сліди 
їжаків, зовсім не схожі на сліди інших ссавців.



• Їжаки живляться дуже різноманітною їжєю. Переважно це 
комахи, їх личинки, слизуни, молюски, черв’яки. Зрідка 
вони поїдають жаб, ящірок, дрібних мишовидних гризунів, 
яких добувають з-під землі, розкопавши їхні нірки. 
Допомагає їм у цьому виключно тонкий нюх. З рослинної 
їжі охоче живляться яблуками, грушами, але ця їжа має 
для них другорядне значення,іноді їжаки полюють на 
гадюк.



• Щелезуб - Ссавець із загону комахоїдних, що розділяється на два 
основних види: кубинський щелезуб і гаїтянський. Порівняно великий, 
відносно інших типів комахоїдних, звір: його довжина складає 32 
сантиметри, а хвоста, в середньому, 25 см, маса тварини - близько 1 
кілограма, статура щільне.



• Зірконіс. Комахоїдна ссавець сімейства кротячих. Зовні звездонос 
відрізняється від решти представників сімейства і від інших дрібних 
звірків тільки йому властивим будовою рильця у вигляді розетки або 
зірки з 22 м'яких м'ясистих рухливих голих променів. За розмірами, 
лопатоподібної переднім кінцівкам, густому бархатистою хутрі 
(чорному або темно-коричневому) схожий на європейського крота.



• Ряд комахоїдні об'єднує сім родин: кротові, єжакові, щілинозубі, 
пригунчикові, златокротові, тенрекові, землерийкові. Загони, в свою 
чергу, діляться на понад 60 пологів, що включають понад 300 видів. 
Представники комахоїдних - їжак, землерийка, кріт, хохуля.



• Комахоїдні широко поширені по всьому світу, крім 
Антарктиди, Гренландії, Австралії і більшої частини 
території Південної Америки. Ці тварини заселили різні 
середовища проживання: наземну (землерийки, їжаки), 
водну (хохулі, видрові землерийки), грунтову (кроти, 
златокроти). Комахоїдні ведуть переважно нічний спосіб 
життя. 



• Комахоїдні ссавці зазвичай дрібних і середніх розмірів. Покривом тіла 
землерийок, кротів служить коротка щільна шерсть, тенрек - щетина, 
їжаків - голки. Забарвлення шерсті різноманітне - від сірого до чорного 
кольору, іноді плямисте. Голова комахоїдних подовженої форми, часто 
є рухливий хоботок .



• Комахоїдні ссавці – це найдавніший ряд примітивних плацентарних тварин, які відомі ще з 
крейдового періоду. Вони мають певні особливості.

1. Найменші за розмірами ссавці.
2. Передній відділ морди витягнутий у довгий рухливий хоботок із чутливими волосками.
3. Мозкова коробка відносно маленька, півкулі невеликі без звивин.
4. Зуби не диференційовані, майже однакові за формою, у деяких видів трохи розвинені ікла.
5. Більшість із комахоїдних мають пахучі залози.
6. Очі розвинені слабо або зовсім відсутні внаслідок нічного та підземного способу життя.
7. Крім підземних видів наявні надземні, водні та деревні форми.
8. Живляться комахами та їхніми личинками.
9. Поширені по всій земній кулі, за виключенням Антарктиди, Австралії та значної частини Південної 
Америки.
10. На Україні зустрічаються представники родин землерийок, кротів, хохуль та їжаків. Деякі з них 

занесені до Червоної книги.



• Ряд Комахоїдні об’єднує близько 900 видів плацентарних 
ссавців, які характеризуються рядом примітивних ознак: 
зуби слабко диференційовані, півкулі переднього мозку 
невеликі, без звивин. Передній відділ морди у багатьох 
видів видовжений у хоботок, нюх розвинений добре.



• Їжаки – тварини, що мають голки, які є видозміненими 
волосками. Взимку їжаки впадають у сплячку. В Україні 
відомо два види їжаків: звичайний та вухастий. Останній 
вид трапляється у південно-східній частині країни



• Кроти – типові мешканці ґрунту. В Україні 
поширений кріт звичайний, який риє у ґрунті 
складні системи підземних ходів, що здебільшого 
розташовані біля поверхні ґрунту.



• Звичайна хохуля – дуже рідкісний звір, якого занесено до 
Червоної книги України, а також до Міжнародної Червоної 
книги. Хохуля веде напівводяний спосіб життя: гнізда 
влаштовує у норах, вихід із яких розташований під водою






