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Ñòåïè Óêðà¿íè
Лариса Масенко

Äå ðîçòàøîâàí³ ñòåïè?
 Степи розташовані на півдні України. Вони займають 
велику площу — 240 квадратних кілометрів. Це  
становить 40% усієї території України.

 Українські степи мають своєрідний краєвид, клімат. 
Тут є багато своєрідних рослин і тварин. Українські 
степи схожі на канадські прерії. На півдні степів — 
Чорне море. На сході — Азовське море.

Ùî âèðîùóþòü ó ñòåïàõ?
 У степах України є багато річок, балок і ярів. Улітку малі 
річки висихають, тому що у  степах  літо  довге й сухе.

 Степи України мають родючі грунти. Вони звуться 
чорнозем (від виразу “чорна земля”).

 Колись давно в степах росла висока трава і багато 
різних квітів. Тепер люди зорали майже весь степ. 
Люди вирощують у степах пшеницю, ячмінь, кукурудзу і 
соняшник. Вони також випасають у степах худобу.

ßê³ çâ³ð³ ³ ïòàõè æèâóòü ó ñòåïàõ?
 В українських степах водиться багато звірів і птахів. 
Тут живуть вовки, лисиці, борсуки, зайці, їжаки, ховрахи, 
миші. 

З птахів — яструби, жайворонки, перепілки, дикі качки. 
Влітку в степу найчастіше можна почути жайворонка. 
Він гарно співає високо в небі.
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Ñòåïè Óêðà¿íè  c. 2

ßê³ êîðèñí³ êîïàëèíè º ó ñòåïàõ?
 Степи України багаті на корисні копалини. На схід від 
Дніпра в землі є багато кам’яного вугілля і залізної 
руди. Тому тут багато індустріяльних міст із шахтами  й  
заводами.

 Великі міста є й  на заході степової України. Найбільшим 
серед них є Одеса на Чорному морі.

Äîäàòêîâ³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿:
 Стаття “Степ” з вільної енциклопедії в Інтернеті “Вікіпедія“: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Степ


