


Дорогий Ведучий вікторини,

Вітання від WWF!

Нижче подано інструкції до проведення вікторини «Дика мудрість»

• Загальна кількість питань у презентації - 20.
• Усі питання мають 4 варіанти відповіді
• Кожна правильна відповідь дає 5 очок
• За неправильну відповідь очки не знімаються
• До всіх відповідей надається пояснення для кращого вивчення теми
• Бажаємо Вам весело провести час! 



Дорогий учасник,
Вітаємо Вас на вікторині «Дика мудрість»!

З 2008 року ця вікторина знайомила дітей з Природою в Індії завдяки дивовижним історіям та
мудрості дикої природи.

А тепер «Дика мудрість» стала всесвітньою! ТИ можеш стати наступним Чемпіоном вікторини,
щоб твої батьки та школа пишалися!

Як багато ти знаєш про нашу планету та її дивовижне біологічне розмаїття? З 2019 року Netflix
Original запускає випускає «Нашу Планету» – документальний серіал про природу, озвучений
сером Девідом Аттенборо. Переходь на https://www.ourplanet.com/ для отримання більш
детальної інформації!

Настав час випробувати себе разом із вікториною «Дика мудрість» аби дізнатися, як багато ти
дійсно знаєш про наш спільний дім!



Життя багатьох видів морів та океанів
залежить від «морського снігу». Що 

його спричиняє?

© Jürgen Freund / WWF



Життя багатьох видів морів та океанів залежить
від «морського снігу». Що його спричиняє?

Рослини та 
тварини

Північно-
Атлантична течія

Відколювання
льодовиків

Холодні фронти

A B C D





Тварини 
та 

Рослини

A

Коли рослини і тварини біля поверхні морів та океанів відмирають і розкладаються, вони починають падати 
до дна. Цей продукт розкладання і називається «морський сніг», адже він схожий на сніжинки. «Морський 

сніг» забезпечує їжею багато глибоководних істот.  Тварини у глибоководних частинах океану вибирають 
«морський сніг» з води або підбирають з дна.



Бразильський горіх - одне з найбільших дерев, які ростуть в 
тропічних лісах Амазонки. Плоди цього дерева настільки 

тверді, що лише одна тварина здатна зламати їх і дістати з 
них насіння. Про яку тварину йде мова?
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A B C D

Ара Тукан Агуті Слон

Бразильський горіх - одне з найбільших дерев, які 
ростуть в тропічних лісах Амазонки. Плоди цього 

дерева настільки тверді, що лише одна тварина здатна 
їх розколоти і вивільнити насіння. Про яку тварину йде 

мова?





АГУТІ

C

Агуті – великі гризуни з гострими зубами, які можуть впоратися з твердими плодами бразильського горіха 
розміром з грейпфрут. Вони заривають насіння, аби з'їсти пізніше, а ті плоди, які агуті не дістають, можуть 

прорости і стати деревами. Бразильський горіх зустрічають лише там, де є агуті!

©
 A

n
th

o
n

y B
. R

ath
/ W

W
F



90% світового льоду знаходиться в Антарктиці. 
Якби він повністю розтанув, наскільки би 

піднявся глобальний рівень світового океану?

© Wim van Passel / WWF



90% світового льоду знаходиться в Антарктиці. Якби він
повністю розтанув, наскільки би піднявся глобальний

рівень світового океану?

A B C D

25 м 50 см 3 м 60 м





60 м

D

Антарктичний льодовиковий покрив є найбільшим суцільним масивом льоду на Землі – він займає площу в 
майже 14 млн квадратних кілометрів із середньою товщиною більше 2 км.



Який прісноводний вид надихнув японців
на «продовгуватий» дизайн сінкансенів, 

високошвидкісних «поїздів-куль»?



Який прісноводний вид надихнув японців на 
«продовгуватий» дизайн сінкансенів, 

високошвидкісних «поїздів-куль»?

A B C D

Рибалочка Лосось Чапля Видра





A

Поїзди сінкансени можуть розганятися до швидкості 300 кілометрів на годину, але перша експлуатація 
спричиняла шумове забруднення на виїзді з тунелів під дією атмосферного тиску. Рибалочки переживають 

подібну зміну тиску, коли пірнають з повітря у воду, аби зловити рибу. Імітуючи форму рибалочки, інженери 
обладнали потяги звуженим носом близько 50 футів довжиною. Створюючи значно менше шуму на виїзді з 

тунелів, нещодавно розроблений потяг споживав на 15% менше електроенергії, їдучи на 10% швидше. 
Натхнення від природи в антропогенних конструкціях називають «біомімікрією».

© Wild Wonders of Europe  / Laszlo Novak / WWF

Рибалочка



Якого кольору шерстинки, що
утворюють хутро полярного ведмедя?

© Jonathan Jones / WWF-UK



Якого кольору шерстинки, що утворюють хутро
полярного ведмедя?

A B C D

Жовті Білі Напівпрозорого Коричневого





Напівпрозорого

C

Хутро полярних ведмедів виглядає білим або жовтуватим, але насправді шерстинки напівпрозорі. Кожен 
волосок позбавлений пігменту й прозорий, з порожнистою серцевиною, що розсіює і відбиває світло подібно 

до того, як лід і сніг, утворені з прозорої води, здаються білими. Неочікувано, та шкіра білого ведмедя під 
хутром чорна – але видно лише їхній чорний ніс!



Африканські чорні носороги на межі
зникнення, полювання на їхні роги

майже призвело до вимирання виду. 

Якого кольору африканські чорні
носороги?



Африканські чорні носороги на межі зникнення, 
полювання на їхні роги майже призвело до вимирання

виду. 
Якого кольору африканські чорні носороги?

A B C D

Чорного Сірого Білого Коричневого





СІРОГО

B

Назви чорних і білих носорогів вводять в оману, адже обидва насправді є сірими. Чорні носороги – менші з 
двох видів африканських носорогів. Більшою мірою вони харчуються не травою, а  листям із кущів і дерев, що 

дозволяє робити загострена верхня губа.

© Richard Edwards / WWF-UK



Однією з основних причин знищення джунглів 
є розчистка землі задля вирощування олійних 

пальм. 
Де використовують пальмову олію?

© Audra  Melton / WWF-US



Однією з основних причин знищення джунглів є 
розчистка землі задля вирощування олійних пальм.

Де використовують пальмову олію?

A B C D

Косметика
Мило і 

шампунь
Печиво та 
Тортики

Все зазначене





Усе зазначене

D

Пальмова олія – досить універсальна, має багато властивостей і функцій, що робить її настільки широко 
вживаною. Це також надзвичайно продуктивна культура, яка на ділянку землі виробляє більше олії, ніж будь-

яка інша еквівалентна олійна культура. Це означає, що нам слід змінити спосіб її вирощування, ніж 
відмовлятися від неї на користь інших культур, які займатимуть більше території та ресурсів для виробництва.

© James Morgan  / WWF-International



Яку назву дав Карл 
Саган цій знаковій
світлині, що була

зроблена 14 
лютого 1994 року 

космічним зондом 
Voyager 1?



Яку назву дав Карл Саган цій знаковій світлині, що була 
зроблена 14 лютого 1994 року космічним зондом 

Voyager 1?

A B C D

Бліда
блакитна 

крапка

Космічна
веселка

Фантастика 
світла

Блакитний
мармур





Бліда
блакитна

крапка

A

Бліда блакитна крапка - фотографія планети Земля, зроблена 14 лютого 1990 року за запитом астронома та 
письменника Карла Сагана космічним зондом Voyager 1 з рекордної дистанції близько 6 мільярдів

кілометрів. Видимий розмір Землі на фотографії складає менше пікселя, маленька точка серед величезного
космічного простору, точка серед cмуг сонячного світла, яке було відбите камерою.



Яким чином мурашки-листорізи
використовують шматки листочка, який

забирають до гнізда?
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Яким чином мурашки-листорізи використовують
шматочки листочка, які забирають в домівку?

A B C D

Їжа Фермерство Будівництво Декор





ФЕРМЕРСТВО

B

Мурашки-листорізи використовують шматочки листя для вирощування грибів, які пізніше згодовують своїм 
личинкам. Відсікши частинки листя своїми щелепами, мурахи переносять ці фрагменти до підземного гнізда, 

що може містити понад 1000 камер і розміщувати мільйони окремих мурах



Якщо бурий ведмідь ловить тихоокеанського
лосося, що повернувся на нерест, яку частину

лосося він зазвичай з'їдає?

© Marlin Gher



Якщо бурий ведмідь ловить тихоокеанського лосося, 
що повернувся на нерест, яку частину лосося він

зазвичай з'їдає?

A B C D

Мозок та шкіру Усе, крім кісток Лише м’ясо З'їдає повністю





Мозок і шкіру

A

Під час нересту лосося, стільки риби піднімається проти течії, що ведмеді можуть піймати десятки особин 
за раз і їсти тільки найсмачніші шматочки. Здебільшого вони з'їдають лише близько 25% від кожного 

лосося і надають перевагу шкірі, мозку та залишкам ікри.



Лід в Арктиці й Антарктиці відіграє
важливу роль в уповільненні

глобального потепління. Яким чином?

© WWF-US / Elisabeth Kruger



Лід в Арктиці й Антарктиці відіграє важливу роль в 
уповільненні глобального потепління. Яким чином?

A B C D

Охолоджуючи 
води

Відбиваючи 
сонячне світло 

Поглинаючи 
вуглець 

Створюючи 
хмари





Відбиваючи 
сонячне світло 

B

Лід цих морозних світів життєво необхідний для всіх нас. Він відбиває промені сонця назад у космос, і це 
утримує прохолоду нашої планети. Полярні регіони виступають гігантським кондиціонером, допомагаючи 

захистити нас від наслідків зміни клімату.



Гепарди мають сильні, мускулисті хвости
пласкуватої форми. Як вони використовують

їх під час полювання?

© Martin Harvey / WWF



Гепарди мають сильні, мускулисті хвости пласкуватої
форми. Як вони використовують їх під час полювання?

A B C D

Хвіст
допомагає
гойдатися

на деревах 

Відволікає 
здобич 

Допомагає 
зливатись із 

травою

Координує 
рухи





Координує 
рухи

D

Ряд пристосувань дозволяє гепардам бігати неймовірно швидко і ловити прудку здобич. На додачу до 
легких кісток і витонченої форми гепарди мають спеціальні жорсткі подушечки на лапах і частково втяжні 

пазурі, які допомагають їм чіплятися за землю, гнучкий хребет, що виступає пружиною для потужних 
задніх лап. Між тим, хвіст, немов кермо корабля, дозволяє гепарду здійснювати миттєві повороти, 

протидіючи вазі його тіла. 



Лише 3% від усієї води нашої планети – прісна. 
Який відсоток від цього доступний для людей 

до вживання?

© Nicolas Axelrod-RUOM / WWF-US



Лише 3% від усієї води нашої планети – прісна. Який
відсоток від цього доступний для людей до вживання?

A B C D

Менше 1% 30% 65% 100%





МЕНШЕ
1%

A

Майже вся прісна вода знаходиться в крижаних шапках, льодовиках або захована глибоко під землею. Ми 
можемо використовувати менше 1% прісної води, оскільки вона міститься в річках і струмках, ставках, 

озерах та водно-болотних угіддях.



Всіх цих тварин можна знайти тільки в 
одному місці на нашій планеті, де саме?

© Sandra Hotrum

© Sabrina Schumann

© Kaitlyn Bossolono

© Tony Rakoto



Всіх цих тварин можна знайти тільки в одному місці на 
нашій планеті, де саме?

A B C D

Мадагаскар Таїті Амазонія
Лондонський

зоопарк





Мадагаскар

A

Мадагаскар розвивався окремо останні 88 млн років, багато з корінних для цієї місцевості диких тварин 
пройшли свій еволюційний шлях на острові, тому не можуть бути знайдені більше ніде у світі. З приходом 
людей на Мадагаскар 2000 років тому, він втратив більше ніж 90% лісів та багато видів тварин. Але ж ми 

знаємо, що втрата навіть одного виду може вплинути на інші.



Яку важливу роботу виконують вуса
моржа?

© Steve Morello / WWF



Яку важливу роботу виконують вуса моржа?

A B C D

Знаходять їжу 
Приваблюють 

партнера 
Визначають 

Відстань
Підтримують 

чистоту





Знаходять їжу

A

Морж має від 400 до 700 вусів навколо носа, що розташовані в ряди, кількістю до п'ятнадцяти. Вуса або 
вібриси, прикріплені до м'язів, мають кровообіг та нервові закінчення,  що робить їх досить вразливими. 

Моржі використовують свої чутливі вуса для виявлення здобичі на морському дні, включно з червами, 
равликами, крабами та морськими огірками.



Яка основна їжа в раціоні тюленя-крабоїда?

© John Gunn



Яка основна їжа в раціоні тюленя-крабоїда?

A B C D

Краби Криль Пінгвіни
Антарктичні 

комарі





КРИЛЬ

B

Незважаючи на назву, тюлені-крабоїди харчуюються майже виключно крилем. А назва походить від слова 
'krebs', що німецькою означає загальний термін для визначення ракоподібних

Криль – об’єднана назва кількох видів дрібних ракоподібних, що живуть в океані. Слово "криль" означає 
"їжа китів". Крилі живуть групами, що виглядають як плями, іноді такі плями можуть простягатися на 

кілометри. Для багатьох морських ссавців і птахів Південного океану криль є одним із найважливіших 
елементів раціону.

© National Geographic Creative / Ralph Lee Hopkins / WWF



Тихоокеанські лососі більшу частину свого життя 
проживають в океані, але народжуються в 

прісноводних струмках, куди, ставши статевозрілими, 
повертаються, аби відкласти ікру. 

Як називають лосося, який нещодавно вилупився, на 
першому етапі його життєвого циклу?

© McDonald Mirabile / WWF-US



Тихоокеанські лососі більшу частину свого життя проживають в 
океані, але народжуються в прісноводних струмках, куди, ставши 

статевозрілими, повертаються, аби відкласти ікру. 
Як називають лосося, який нещодавно вилупився, на першому 

етапі його життєвого циклу?

A B C D

Личинка Мальок Пестрятка Смолт





Личинка

D

Рибок, які нещодавно вилупились, називають личинками. Вони досі мають жовтковий мішок, 
прикріплений до їхніх тіл. Коли жовтковий мішок споживається, личинки стають усе активнішими й 

розпочинають свою подорож по гальці русла річки. Коли рибка вже досить сильна, вона має піднятися на 
поверхню води і ковтнути повітря. Цей переломний період називається «плаванням вгору» і вперше піддає 

молоденьку рибку небезпеці перед хижаками. Щойно личинки починають вільно плавати, їх називають 
мальками.



Останні дані свідчать, що раковини морських
метеликів у водах Антарктики розкладаються. 

Що вважають причиною цього?

Russ Hopcroft, University of Alaska, Fairbanks. - NOAA



Останні дані свідчать, що раковини морських метеликів у водах 
Антарктики розкладаються. 

Що вважають причиною цього?

A B C D

Забруднення
пластиком

Закислення
Океану

Надмірний 
вилов риби

Морське буріння





ЗАКИСЛЕННЯ
ОКЕАНУ

B

Морські метелики, наукова назва котрих Thecosomata, належать до дрібних пелагічних плавучих морських 
молюсків. Протягом минулого століття водневий показник океану (рН) знизився з 8,2 до 8,1 внаслідок 

зміни клімату. 
Тепліша вода може поглинати більше діоксиду вуглецю (СО2) з повітря, і це робить океан кислішим, аніж 

раніше. Це означає, що умови відрізняються від тих, у яких морські істоти, як-от морські метелики, 
розвивалися, і в деяких випадках це унеможливлює створення раковин або екзоскелетів



За останні роки діяльність людини стала 
домінуючим фактором впливу на клімат і стан 

довкілля. 
Як науковці називають цю нову геологічну епоху 

нашої планети?



За останні роки діяльність людини стала домінуючим фактором 
впливу на клімат і стан довкілля. 

Як науковці називають цю нову геологічну епоху нашої планети?

A B C D

Антропоцен Трампацеус Гомосапієн Кардашьянік





АНТРОПОЦЕН

A

У 2000 році вчені Пауль Крутцен і Юджин Стормер використали концепт антропоцену для обговорення 
всезростаючого впливу людини на Землю. Антропоцен визначає останню геологічну епоху планети, коли 

людська діяльність значно змінила Землю. 

Слово поєднує корінь "антропо", що означає "людський", і "-цен", стандартний суфікс для "епохи" в 
геохронології. Нова епоха ще не проголошена офіційно та не має погодженої точки відліку.






