
      Привіт!

Це я, Настуня. Правда, красива? Жартую, це – фенек, на якого я трішки 
схожа… Фенек – це мініатюрна лисиця, розміром з кішку. Назва тваринки 
походить від арабського слова „fanаk”, що означає „лисиця”. Вона, як і я, 
найменший представник своєї родини. Тільки вона – родини псових, а я – 
дружної родини 5-а класу J. На цьому наша схожість не закінчується, а тіль-
ки починається. У цієї красуні незвичайна зовнішність. Її великі очі на ма-
ленькій мордочці не залишать нікого байдужим. А вуха фенька – найбільші 
серед хижих тварин по відношенню до розмірів голови. Випаровуванням 

з їхньої поверхні тварина охолоджує тіло в денну 
спеку. Якщо говорити про мою зовнішність, то 
можу похвалитися лише великими очима на 

милому личку, а вуха у мене – звичайні J.
Батьківщина фенька – спекотні пустелі Південної 

Африки. І в цьому наша схожість: я не люблю холоду 
і завжди чекаю на літо. 
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Щодо харчування, то ця лисичка всеїдна, споживає все, 
що можна викопати: комах, яйця дрібних тварин, коріння і 
плоди рослин. Це мені не дуже до смаку, хіба що смачними 
плодами я б поласувала. 

Мені подобається, що ця тваринка – соціальна. Феньки 
живуть сімейними групами, іноді кілька сімей селяться 
разом в одному лігві. Самки охороняють своїх малят, а самці 
приносять їжу, але в нору не заходять. 

Ще одна особливість фенька – це рухливість і стрибучість. 
Ця малеча може підстрибнути заввишки 70 см! Я теж 
непогано стрибаю, бігаю, одним словом – непосидюча. А 
ще я люблю поговорити, інколи навіть забагато (так каже 
мама L). Моя улюблениця не відстає від мене. Вона дуже 

балакуча: гавкає, скиглить, бурчить і навіть виє.
Але мене засмучує, що моя улюблена лисичка є об’єктом полювання. 

Цих тваринок вбивають заради хутра, ловлять і продають для утримування 
в неволі L.

От і все, що я хотіла розповісти про себе і тваринку з кумедною назвою 
„фенек”.

Закалюк Анастасія, 
м. Тернопіль, школа  № 7 
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