
52

Шш
шимПанЗе

Øø
Шимпанзето е най-

близкият родственик на 
човека. Няма друго съ-
щество на земята, което 
хем да прилича на нас, 
хем да е интелигент-
но почти колкото нас. 
В изправено положение 
шимпанзето е като ма-
лък човек – високо око-
ло 1,60 м и на тегло око-
ло 50–60 кг. Лицето му е 
гладко, без косми, уши-
те кръгли и големи, а 
ръцете – по-дълги от на 
човека. Кожата на шим-
панзето е тъмнокафява до черна. То внимателно наблю-
дава какво прави човекът и се научава да му подража-
ва. Използва всякакви предмети, отключва врати, дори се 
научава да рисува. В природата също използва камъни, 
дървета и всякакви сечива, които му попаднат. Живее в 
Африка на големи групи, като образува селища по дърве-
тата. Сменя ги всеки ден. Водач е най-силният мъжкар. 
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шаран

шар-ПеЙ

Шаранът е най-раз-
пространената риба в 
България. Живее в езе-
рата и язовирите, както 
и в бавните води на ре-

ките. Обича да се крие по тръстиките, предпочита дъно-
то. Хайвера си хвърля до брега, но щом малките се излю-
пят, се преместват навътре. Главата на шарана е малка, 
тялото плоско и уширено. Има две двойки мустачки. С 
тях търси растения и дребни животни за храна. На една 
година шаранът тежи вече 2-3 килограма, но се срещат и 
много по-едри. Когато ходим на риболов, трябва да вни-
маваме със задната му перка, която е остра като нож.

Този симпатяга с на-
бръчкана кожа и нацупе-
на муцуна идва от Китай. 
Там породата му е създаде-
на като бойно куче. В пре-
вод името означава „пя-
съчна кожа“ и говори за 
цвета на късите му косми. 
Шар-пеят е добър и прия-
тен домашен любимец.
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Щщ
Щъркел

Ùù
„Щъркел шарен я 

кажи/ цяла зима где бе 
ти?“ – радват се децата, 
когато в ранна пролет 
зърнат първото щърко-
во ято. Били са на юг, 
чак до делтата на Нил, 
където прекарват зима-
та. Връщат се при нас, 
кацат по стълбовете 
и започват да правят 
своите груби, но здра-
ви гнезда. Излюпват се 
щъркелчетата и родителите тръгват за храна. Имат дълги 
крака и още по-дълги клюнове. Така всякакви земновод-
ни, но най-вече жаби се превръщат в храна за малките 
пиленца. Когато пораснат, малките политат от гнездата. 
Те вече са се превърнали в истински щъркели – високи 
по един метър и с размах на крилете 2 метра. Хората се 
радват на чернобелите им пера, смятат, че е на късмет, 
ако в тяхното село, на тяхното дърво или стълб има щър-
келово гнездо. И така всяка година близо 12000 птици 
прелитат от България към Нил и после обратно.
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Щраус

Щурец

Щраусът е най-голямата пти-
ца на земята. Не може да лети, 
но бяга бързо като антилопа. Жи-
вее с тревопасните и често ги пре-
дупреждава за опасности. Чували 
сме, че когато е нападнат, щраусът 
заравя главата си в пясъка. Всъщ-
ност той се навежда и започва да 
раздава яростни ритници по напа-
дателя. Когато ухажва обаче, щра-
усът е истински джентълмен – танцува, като показва бя-
лата си перушина от опашката. Женската снася яйце, 
което тежи 1,5 килограма.

Щурчо от приказките е не-
уморим свирач, който се хра-
ни с каквото намери и хич не 
се сеща да се запази за зима-
та. Всъщност щурецът издава 
звуци, за да привлича женска-
та. Храни се с листа и всякак-
ви растения. Женската снася 
яйца през август и насекомото 
пораства до следващото лято.
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Ъъ
ъглоЗъБ

Úú

Сега ще ви разкажа за едно животно, което едва ли сте 
чували. Нарича се ъглозъб, макар че зъбите му са като 
на неговите братовчеди – тритоните. Има кръгла муцун-
ка, изпъкнали очи, крачета, завършващи с остри нокти, 
и гладка кожа, подходяща и за живот във водата. Защото 
ъглозъбът е земноводно. Женската закрепва яйцата си в 
специални торбички по водните растения. Малките се 
раждат през август, на топло и в началото са като по-
пови лъжички с външни хриле. Когато пораснат, изли-
зат на сушата и там прекарват по-голямата част от живо-
та си. Търсят храната си нощем, когато грабливите врани 
не могат да ги забележат. Ъглозъбите живеят в Азия. Те 
са различни видове. Един се нарича сибирски и живее 
в студените гори на Русия. Това е най-издържливото на 
студ земноводно на земята. Топли се в дупки на дънери.
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ПъдПъдък

гълъБ

Макар че не обича да 
лети, пъдпъдъкът е пре-
летна птица. Той е малък, 
топчест, с къса опашка 
и тежи най-много 150 г. 
Има защитна окраска. До-
лита у нас през пролетта, 

като първи идват мъжките. Заселва се в нивите и по по-
лето, където се храни със семена и насекоми. Щом му 
стане горещо през деня, пъдпъдъкът се скрива на сянка, 
дори се премества към планината. В края на лятото пти-
ците се събират на ята и отлитат към топла Африка. Из-
литат шумно, пърхайки бързо с малките си криле.

Гълъбът живее на свобода, 
но много хора го отглеждат 
като домашна птица. Опито-
мен е преди около 5000 години. 
В миналото са го използвали 
да пренася писма и телеграми. 
Днес той живее по таваните 
на къщите и буди стопаните с 
веселото си гукане. Гълъбът е 
символ на мира и любовта.
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Ь
сьомга

Петльо

ü
Сьомгата е уди-

вителен пътешест-
веник. Ражда се в 
бистра река, плува по течението, докато стигне океана, 
след това го прекосява и се връща при същата река, къде-
то е родена. Следва километри плуване срещу течение-
то, за да стигне до мястото, където хвърля хайвера си.

Знаем, че няма думи, които да започват с ь. Но бук-
вичката се съдържа в имената на някои животни.

Петльо е господар на птичия 
двор – с голяма пъстра опашка, 
яки шипове на краката и голям 
червен гребен. Около него се 
въртят десетки кокошки и той е 
горд баща на жълтите пиленца. 
Задачата на Петльо е да подсе-
ща кокошките да снасят яйца. 
Също така и да ги пази. Поня-
кога е истински разбойник.
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Юю
юница

юрдек

Þþ
Юницата е млада крава, 

която още не е раждала. Ко-
гато женското теле стане на 
около 8–10 месеца и тежи 
над 300 килограма, е вече 
юница. След тази младежка възраст животното трябва 
да роди теленце и да дава мляко. Превръща се в крава.

На много места хората дават 
свои названия на патиците, за 
да различават отделните видо-
ве. Юрдек и юрдечка казват на 
домашните патици с къси кра-
ка и пъстри пера. Така ги отли-
чават от гъските и белите па-
тици. Всички те са птици от 
домашния двор, снасят яйца и 
мътят жълти пухкави патенца.
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Яя
яЗовец

ßÿ

Язовецът изглежда тромав и дебел, но е доста подви-
жен. Кожата не е прилепнала за гърба му и в нея той ся-
каш е в торба. Така, ако бъде нападнат, той ловко се из-
върта и се отбранява с острите си зъби и нокти. Язовецът 
не е агресивен, но не обича натрапниците. Затова, ако 
усети, че някой е влизал в дупката му, веднага я напус-
ка. За него не е проблем да си изкопае нова, защото е от-
личен майстор. Той прокопава тунел, дълъг около 20 м 
с много разклонения. Има отделни спалня, кухня и то-
алетна. Има си и килер, където трупа запаси за зима-
та. Храни се с охлюви, червеи, гъби, жълъди, насекоми 
и гризачи. Търси храната си по тъмно и върви по едни 
и същи пътеки. Когато дойде зима, постила леговище-
то си с меки треви, запушва входовете на дупката и след 
като изяде запасите от храна, заспива до пролетта.
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ястреБ

яреБица

Ястребът е хищна пти-
ца, която живее и в Бълга-
рия. Той е по-малък от орела, 
но като него напада зайче-
та, гризачи, по-малки пти-
ци. Интересното при него е, 
че женските птици са по-ед-

ри от мъжките. Прави големи груби гнезда по дърветата 
и там женската измътва своите малки – обикновено по 3 
на година. Ястребът се отличава със своите кафявочер-
ни пера. Той е прелетна птица и прекарва студа на юг. 
В България видът е намалял, защото хората го смятат за 
опасен и го унищожават. Всъщност ястребът е полезен.

Яребицата, подобно на пъд-
пъдъка, може да лети, но пред-
почита да си стои на земята. 
Живее на ята, които в края на 
зимата се разпадат на двойки. 
Тогава се излюпват и малките. 
Интересно е, че при полет яре-
бицата трудно маневрира. Ако 
има насреща си дърво, може да 
се блъсне в него.
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