
 

   

   

    

     

 



Обща характеристика 
 

В царството на животните има много и разнообразни видове 

животни. Ние сме ги групирали в пет главни групи. Някои 

животни се хранят с растения, други с месо, а трети и с двете. 

Растителноядните имат плоски зъби, с които сдъвкват храната, а 

зъбите на месоядните са остри, за да убиват и разкъсват жертвата, 

която изяждат. Много от растителноядните се хранят само с един 

вид растения или част от тях. Благодарение на това различни 

видове растителноядни животни могат да живеят на едно и също 

място. 

 

 



 

Голям брой животни не спят през нощта. Повечето от тях са 

хищници, които се хранят с други нощни животни. Много от 

пустинните животни също излизат от убежищата си само нощем, 

когато се захлажда. Някои животни, като язовците, имат слабо 

зрение, но силно обоняние и слух. Те търсят храна, като душат 

земята с носовете си. Други пък живеят под земята и светлината 

ги заслепява.  

Животните се нуждаят от дом като хората. Той им осигурява 

подслон и топлина, крие ги в случай на опасност. В него те 

отглеждат малките си. 

 

 

 

 

     

 

 



Някои животни снасят яйца, а други раждат малките си. Не 

всички животни се грижат за децата си. Някои животинчета се 

раждат напълно пригодени за самостоятелен живот и нямат 

нужда от помощ и грижа на възрастен. 

 

Животните изглеждат по различен начин. 

 

Много от тях имат тяло, изпъстрено с различни шарки и цветове, 

които наподобяват цвета на мястото, което обитават. Това е 

защитна окраска, която скрива животното, нещо като игра на 

криеница, но насериозно, защото благодарение на защитния си 

„костюм”, те стават незабележими. За едни това е начин да 

издебват жертвите си, а за други – да се скрият от неприятели. 

Най-обикновената окраска също е добра маскировка. Тя прави 

животното незабележимо. При смяна на сезоните много животни 

сменят козината си и така се предпазват от измръзване, като 

едновременно с това придобиват нова защитна окраска. 



Само най-големите и свирепите не се страхуват, че ще бъдат 

нападнати от неприятели. Повечето диви животни непрекъснато 

са застрашени от опасността да бъдат изядени от други животни. 

Някои се спасяват с бягство, благодарение на способността си да 

тичат или скачат бързо. Те са доста пъргави. Други имат остри  

бодли.  

 

Скунксът (американският пор) пък има друго защитно средство: 



когато се почувства застрашен, той се обръща с опашката към 

неприятеля и изпръсква към него воняща течност. Има животни с 

остри рога, които им служат да се защитават от хищниците или 

да водят битки със съперниците си. Някои имат броня или 

коруба, с която се предпазват. 

 

Видове: 
А. Бозайници 

 

 

 

 

 

 Бозайниците се хранят с майчино 

мляко. Майката кърми малките си. 

Бозайниците са много грижовни 

родители. Почти всички те са с 

козина. В групата на бозайниците 

влизат хиляди видове животни. 

Между другото, човекът също е 

бозайник. 

 

   

 



Бозайниците имат постоянна телесна температура, която не 

зависи от атмосферните условия, т.е. те поддържат една и съща 

топлина на тялото си, без значение дали времето е топло или 

студено. Затова се наричат топлокръвни. За да поддържат тази 

температура, бозайниците изразходват много енергия, която си 

набавят чрез храната. 

Малките на бозайниците набавят необходимите за развитието си 

хранителни вещества от майчиното мляко, което съдържа всичко, 

от което се нуждаят. Освен това то лесно се преглъща и усвоява 

от организма, като в същото време им осигурява естествена 

защита срещу болести. 

 

Единствените летящи бозайници са                                                   

прилепите. Техните крила са                                                       

видоизменени предни крайници.                                                     

Спят увиснали с главата надолу. 

 

 

    

 



 

 

Китовете, делфините, тюлените живеят в моретата и океаните. 

Както всички други бозайници, те дишат, поемайки кислород от 

въздуха, затова периодично се показват на повърхността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Само три вида 

бозайници снасят яйца. 

Един от тях е 

птицечовката. Тя снася 

яйцата си в гнездо в края 

на тунел, издълбан в 

речния бряг. След като се 

излюпят, малките се 

хранят, като сучат с 

човките си. 

 



Хищници – така се наричат месоядните животни. Някои от тях, 

като големите котки, са големи преследвачи. Те дебнат от засада, 

след това изскачат, втурват се, сграбчват жертвата и я убиват.  

 

При преследването губят много енергия, но бързо я 

възстановяват от храната си.  

 

 

 

 

 

 

 

 Зъбите на големите 

котки са с различна 

форма. При хранене 

различните видове зъби 

изпълняват различна 

роля. Някои от тях 

захапват, а други 

разкъсват и сдъвкват 

плячката. 

  

 



Половината от бозайниците са нощни животни. Имат отлично 

зрение. На някои очите им светят в тъмното. Разполагат и с 

отличен слух, който им помага по-лесно да откриват плячката си. 

Прилепите ловуват нощем и издават остри, пискащи звуци, които 

се отразяват от преследваното животно и се връщат към тях като 

ехо. Ехото помага на прилепа да разбере къде е плячката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Много бозайници живеят на групи от по няколко семейства. Така се 

чувстват по-добре защитени. 

 



Новородените бозайници са безпомощни същества и се нуждаят 

от много грижа. Тези животни, които могат да се крият и 

отглеждат малките си на безопасно място, обикновено имат  по 

няколко малки. Животните, които нямат сигурни убежища, 

раждат най-много.   

Най-дълго се грижат за малките си слоновете (около 10 години). 

Слоновете живеят на семейства и за слончетата се грижат и 

останалите възрастни. 

 

Торбестите животни носят своето бебе в торба. Тя е част от 

тялото на майката. Малкото бозае и живее в торбата. Когато 

отрасне, започва да излиза от нея, но ако се уплаши от нещо или 

се умори, веднага се прибира обратно. Така живее почти една 

година. 



 

Повечето бозайници ближат малките си, за да ги почистят и да не 

позволят миризмата им да привлече хищниците. 

Морските бозайници прекарват живота си във водата. Други 

живеят в нея, но често излизат на сушата. 

 

 

 

 

 

   



 

Гризачите са най-многобройните бозайници. Страхливи и 

потайни, обикновено будуват през нощта. Повечето са 

растителноядни, но има и всеядни и насекомоядни. Всички 

гризачи имат много остри зъби, които се износват при хранене, 

но се възстановяват, защото растат непрекъснато. От групата на 

гризачите  са горските, полските и домашните мишки, плъховете, 

бобрите, бодливите и морските свинчета, сънливците, скачащите 

мишки и др. 

 

Б. Птици 

 

 

 

 Птиците са единствените 

животни с пера. Всички те 

имат крила, но не всички могат 

да летят. Тези, които не летят, 

тичат бързо. Всички птици се 

излюпват от яйца и родителите 

им се грижат за тях.  

 

   

 



Птиците живеят навсякъде: в горите, в пустините, в моретата, в 

населените места. Всички птици имат крила, пера, човка. Перата 

предпазват от студа, помагат им да летят, осигуряват им защитна 

окраска. Малките птичета са покрити с топли, пухени перца. 

Здравите къси и дълги пера им порастват после. Перата на всички 

птици се зацапват, разбъркват и рошат. За да се поддържат 

спретнати, птиците редовно ги почистват и приглаждат с човките 

си – така, както се реши коса. 

Птиците имат разнообразно оцветяване (окраска). Някои са с 

невзрачно оцветени пера, като врабчето, за да се прикириват от 

враговете си. Ярката и пъстра окраска помага на някои птици да 

се разпознават помежду си, както и да правят впечатление на 

женската. 

 

Всички птици са крилати, независимо дали могат да летят или не. 

Летенето позволява на птиците да улавят храната си във въздуха, 

да се придвижват в пространството и да се спасяват от враговете 

си.  



Не всички птици излитат и се приземяват по един и същи начин. 

Например гълъбът трябва да отскочи от земята или от клона, на 

който е кацнал, след което усилено размахва криле, за да се 

издигне. 

 

Крилете на пингвините са плоски и твърди. Приличат повече на 

гребла, с които те се гмуркат и плуват изключително бързо. 

Птицата киви няма естествени врагове. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Някои птици сменят перата си                                                                       

според сезона, като яребиците                                                          

например. 

 

Птиците, които не могат да летят, защото са тежки, имат здрави и 

силни крака, с които тичат много бързо. 

 

За да се задържат във въздуха, птиците активно размахват крила.  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

  

 

   



Повечето малки птици имат къси крилца, за да не им пречат да 

летят между клоните на дърветата.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Големите птици имат големи крила, размахват ги рядко и се 

задържат на височина, като използват въздушните течения. 

Всъщност те през повечето време планират, т.е.реят се във 

въздуха. Тъй като имат кухи кости, дори едрите птици са 

достатъчно леки, за да се издигнат във въздуха и да летят. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

  

 



Формата на тялото и човката на птиците е пригодена така, че 

лесно да намират желаната храна. Някои плуват и се гмуркат под 

водата и имат ципи между пръстите на краката, като лопатки, 

други сграбчват с острите си нокти плячката, издигат се  във 

въздуха и я отнасят. Трети имат човки като куки (за разкъсване) 

или клюн като торба, за да загребват риби като с рибарска мрежа. 

Всички птици имат люспести крака с по четири пръста,с помощта 

на които кацат или улавят и задържат плячката. Те нямат зъби, с 

които да отхапват или сдъвкват храната си, а човките им са 

пригодени да я разкъсват на парченца и формата им зависи от 

вида на храната, която ядат. 

 

За да защитят майката и яйцата, повечето птици правят гнезда. 

Гнездата осигуряват спокойствие на малките птичета. Птиците са 

много добри строители. Те правят гнездата си в различна форма,  

размери, на всевъзможни места и от най-различни материали – 



клончета, мъхове, паяжини, лишеи. Орелът рибар струпва пръчки 

върху клоните на някое дърво. Птицата шивач пробива с човка 

листата и ги съединява с растителни влакна. Птицата тъкач прави 

гнездо с форма на топка, изработено от трева с една малка дупка 

за вход. Гнездото виси на клона и може да се влезе в него само с 

летене. Папунякът е мързеливец. Той прави гнездото си в кухо 

дърво, а за да направи дома си по-уютен и топъл, слага малко 

трева и листа. Най-мързелива и коварна е кукувицата. Тя снася 

яйцата си в гнездата на другите птици. Когато се излюпят, 

малките кукувичета избутват другите яйца от гнездото. Така 

възрастните птици отглеждат чужди, вместо своите малки. 

Майката, а понякога и бащата мътят яйцата, т.е. лежат върху тях 

и ги поддържат топли. Птиците мътят яйцата си около две 

седмици, а по-едрите птици и повече. Когато наближи време да 

се излюпи, птичето пробива с човка яйцето. Малките на 

кокошката – пиленцата, имат зъбче, с което строшават черупката, 

а после зъбчето им пада. Новоизлюпените имат нужда от много 

грижи. Всички малки са постоянно гладни, много пискат и трябва 

непрекъснато да  бъдат хранени. Като поотраснат, родителите им 

ги защитават, учат ги да летят и сами да намират храната си.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Някои птици живеят на големи групи – колонии. Така взаимно си 

помагат, като се предупреждават за опасност. Когато отлитат към 

топлите страни, се събират на големи ята, тръгват по едно и също 

време, пазят се взаимно и не се губят по пътя. 

 

Птиците имат свой език. Те пискат и пеят, за да разменят 

съобщения. Разговарят и с езика на тялото си, като с поза и 

движения показват своите намерения на другите птици. Някои 

танцуват, за да привлекат вниманието на партньорката си или да 

покажат, че се обичат. Птиците използват и различни сигнали, за 

да сплашат враговете си. 

 

 

 

 

   



В. Безгръбначни,земноводни и влечуги 

 

Влечугите имат суха, люспеста кожа и почти всички снасят яйца. 

Студенокръвни са. Това означава, че температурата на тялото им 

не е постоянна и зависи от външната температура. Влечуги са 

костенурките – водни и сухоземни, люспестите змии и гущери, 

четирикраките крокодили. Всички змии са месоядни. Хранят се с 

насекоми, червеи, а големите – и с животни.  

Гущерите са                                                                                           

много подвижни.  

 

 

 

 

 

   

 



Костенурките имат отлична защита – здрав костен щит, който се 

нарича коруба. Всички влечуги отделят много време и усилия, за 

да си осигурят подходяща температура, като се местят ту на 

слънце, ту на сянка или се крият в земята и по дупките. 

Люспестата им кожа ги предпазва от изсъхване. 

Повечето влечуги са хищници. Те оситуряват храната си по 

различни, понякога доста странни начини. Хамелеонът, 

например, е най-точният стрелец. Набелязва си кое насекомо да 

нападне, притаява се, здраво закрепен за някой клон, като увива 

опашката си около него. Цветът на тялото му автоматично се 

променя, за да се слее с околния пейзаж, сякаш е негово 

естествено продължение. Само очите на хамелеона се движат. 

Той изстрелва езика си, който дотогава е стоял навит в устата му, 

защото езикът на хамелеона е по-дълъг от тялото му. И така, 

насекомото залепва на езика и хамелеонът го изтегля и нагълтва. 

 



 

Крокодилите дебнат плячката си, като плуват близо до 

повърхността на водата. В подходящия момент се спускат 

светкавично и сграбчват животното. Тъй като не могат да дъвчат, 

те поглъщат малките животни цели, а големите – на едри парчета. 

Змиите обикновено инжектират отрова при захапване с острите 

си предни зъби. Отровата парализира жертвата. Някои змии 

удушават плячката си, като се увиват около нея и после я 

нагълтват. 

Гущерите имат отлично зрение и слух, с които лесно откриват 

насекомите. Змиите пък имат слабо зрение и слух. Те имат 

раздвоен в долния си край език. Жертвите си откриват по 

миризмата и вибрацията на въздуха и земята, предизвикани от 

животното. Те стрелкат навън и навътре езика си, за да опитат 

въздуха и да се ориентират къде се намират. 

Хамелеонът пък е разноглед. Той може да движи двете си очи 

независимо едно от друго. Така е в състояние да гледа в различни 

посоки и по-лесно да се ориентира в обстановката. 

За да оцелеят, влечугите използват различни средства за защита. 



Някои от тях се правят на по-свирепи, отколкото са, като се 

наежват. Други откъсват опашката си – като гущера. Опашката 

продължава да се движи и отвлича вниманието на нападателя, а 

на гущера после му пониква нова опашка. Някои имат бодли, 

остри като тръни, а други се правят на умрели, като се обръщат с 

корема нагоре. 

Някои влечуги старателно пазят яйцата и малките си, като 

крокодила, но повечето ги снасят на безопасно място и оставят 

новоизлюпените бебета сами да се грижат за себе си. Малките 

влечуги са напълно развити и въпреки малките си размери са 

готови да се справят сами, тъй като притежават инстинктите и 

способностите на родителите си. 

 

Земноводните са четириноги, без врат. Безопашати са жабите, 

опашати са саламандрите. Безкраки са подземните червеи.  

 



Безгръбначните животни се наричат така, защото телата им не са 

оформени около костен гръбнак, т.е. те са без гръбнак. Светът 

гъмжи от тях – това са най-различните дребни летящи, пълзящи, 

подскачащи животинки. 

 

Охлювите имат твърда черупка, извита като спирала, в която 

прибират тялото си и се пазят от враговете си. Имат глава с чифт 

очи и 1-2 чифта пипала, туловище и мускулест крак. Предпочитат 

влажните места за живеене. Езикът им е назъбен като пила, за да 

могат да стриват растенията, с които се хранят. Придвижват се, 

като пълзят с мускулестия си крак. Той е влажен, защото е покрит 

със слуз, която го предпазва от нараняване. 

 

 

 

 

  

 



Скорпионите са животни с 8 крака, паякообразни. На върха на 

опашката си имат остър отровен шип. Хранят се с щурци, 

скакалци, хлебарки и др. Щом станат на 3 месеца, сменят кожата 

си. Това става 5-6 пъти в живота им. Нападат хора и животни 

само ако са настъпени или се почувстват застрашени. Крият се 

под камъните или в пясъка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Червеите са низши 

трипластови животни. Движат 

се активно. Имат добре 

развити сетивни органи за 

допир, помирисване, усещане 

за светлина, зрение. Дишат с 

кожата си. Някои имат по 

телата си реснички и 

смукалца. Някои от тях снасят 

яйца. Червеите са любима 

храна за птиците, рибите и 

други животни. 

 

 



Г. Насекомите са най-голямата група животни в света. Те също 

са безгръбначни. Имат по 6 крачета и тяло от 3 части – глава, 

гърди и коремче. Повечето имат и крила, а някои и повече от 

един чифт. Например калинката има два чифта: горен – твърд, 

украсен с точки, и скрит, тъничък – за по-лесно летене. Очите им 

са плоски. 

 

Някои от насекомите, като пчелите и мравките, живеят на големи 

групи, наречени колонии. Грижат се за потомството си, складират 

хранителни запаси, правят си домове. 

 

 

 

 

 

 

 



Интересни насекоми са светулките. Те са живите светлинки на 

нощта, които като фенерчета огряват в нощната тъмнина. Светят 

с края на коремчетата си. Живеят в храсталаци, ливади, по 

хълмовете, а светлината им се вижда на разстояние 90 м. 

 

Борци сред насекомите са бръмбарите рогачи. Те всъщност нямат 

рога, а удължени челюсти, които им помагат да защитават 

територията си от нашественици. 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

   

 



Най-красивите насекоми са пеперудите. Повечето от тях живеят 

само няколко седмици – толкова, колкото да пораснат, да си 

намерят партньор и да снесат яйцата си. Имат по 4 крила, които 

не са свързани помежду си, но когато пеперудата лети, те се 

движат едновременно. Крилата им са покрити с разноцветни, 

блестящи люспички, подредени като керемиди на покрив. Често 

външната страна на крилата е обагрена в един цвят, а втрешната – 

в друг. Когато ги разтворят, събират топлина от слънцето. Те са 

като живи слънчеви батерии, защото събраната топлина им дава 

нужната енергия, за да летят. Когато си почиват, събират 

крилцата на гърба си и се обръщат към слънцето, за да образуват 

колкото е възможно по-малка сянка и да ги забелязват по-трудно. 

Пеперудите кацат по цветята, защото се хранят с цветен нектар. 

Имат на крачетата си кукички, с които се закрепват като кацат. 

Антенките им помагат да улавят миризмите. Когато не се хранят, 

хоботчето им е навито на спирала. Те могат да пият сок и от 

други растения с влажна оголена кора. 

 



Женската пеперуда снася яйцата си на определено растение – 

това, което нейните гъсеници най-много обичат. От всяко яйце се 

излюпва гъсеница, която е много лакома, яде непрекъснато и 

бързо нараства. Като порасне достатъчно, се освобождава от 

обвивката си и се превръща в какавида. Какавидата стои 

неподвижно, но в нея се оформя истинската пеперуда. Тя излиза 

от какавидата след 2 седмици. Първо се измъкват главата и 

краката, после антените, главата и хоботчето. Крилата ѝ се 

измъкват постепенно, втвърдяват се и тя... полита. 

 

Пеперудите имат много врагове – птици, паяци, насекоми, 

прилепи, които много обичат да се хранят с тях. Затова някои 

пеперуди имат на крилата си фалшиви очи или друга специална 

окраска, с която да плашат неприятеля. 

 

 

 

 

 

  



Паяците не са насекоми, но са безгръбначни. И въпреки лошата 

си слава, са част от живата верига на Земята и поддържат 

равновесието в природата. Имат 8 крачета, нямат крила, а тялото 

им се състои от 2 части. Плетат мрежа, наречена паяжина, с която 

улавят храната си. Нишката на паяжината прилича на 

копринената и се образува от течност, която излиза от коремчето 

на паяка. 

 

Многоножките имат тела, разделени на много пръстени. Някои 

имат пипалца като антени, с които се ориентират в средата. 

Придвижват се с помощта на множество двойки крачета. 

 

 

 

 

   



Повечето безгръбначни снасят яйца. Някои от тях ги изоставят, а 

други ги пазят. Трети дори се грижат за малките си. Женският 

скорпион носи малките си на гръб, а паякът вълк носи яйцата си в 

пашкул, направен от паяжина. 

Бебетата на охлювите и скакалците са умалени копия на 

родителите си. Черупката и кожата на малките охлюви расте 

заедно с тях. Малкият скакалец сменя обвивката си на тялото си 

като шушулка. Под нея расте нова, а старата се разпуква и 

скакалецът се измъква от нея. 

Повечето безгръбначни обаче изглеждат различно от родителите 

си. От яйцата на калинката се излюпва ларва. Тя яде много, бързо 

нараства и се превръща в какавида, която се прикрепва към листа. 

След три седмици от какавидата излиза калинка. Първоначално е 

жълта и без точки, а когато порасне става червена на черни точки. 

Повечето безгръбначни се хранят с един и същи вид храна. Има 

растителноядни и хищници. 

Безгръбначните имат различна форма и оцветяване. Някои се 

сливат с пейзажа, за да не могат да бъдат открити, наподобявайки 

цвете, лист и дори клонче, като пръчицата. Някои насекоми, като 

пчелите и осите, имат жило, с което инжектират отрова. Ярката 

окраска обикновено предупреждава нападателите за отрова или 

лош вкус. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Внимание! Има насекоми вредители, които се придвижват на 

големи групи – цели рояци, от място на място, изяждайки всичко 

по пътя си – като скакалците. Други се впиват в листата и 

изсмукват соковете им – като листната въшка. Вредители са и 

колорадския бръмбар, който напада картофите, както и зелевата 

пеперуда. 

 

Има насекоми паразити, които живеят върху телата на бозайници 

и птици. Те се хранят с кръвта, която изсмукват от телата им, 

като например бълхите и кърлежите.  

Мухата също е вредител, който пренася зарази, като каца 

навсякъде и пренася микроби и бактерии с краката си. 

 

  



Хлебарките са оцеляващ при всякакви условия животински вид  

на милиони години. Пропълзяват в пукнатини и вдлъбнатини. 

Трудно е да бъдат изгонени. Привличат ги топлината, влагата и 

хранителните отпадъци. Разнасят зарази, защото лазят навсякъде. 

 

Д. Риби и други морски обитатели 

 

В морето кипи бурен живот така, както и на сушата. Вярно е, че 

повечето морски обитатели, подобно на хората, предпочитат да 

живеят близо до бреговете, но живот има и в най-големите 

дълбини на океаните. 

Всички риби живеят във водата. Тялото им е покрито с люспи. 

Имат перки и скелет. На акулите и скатовете скелетът е изграден 

от хрущял. Всички риби имат хриле, с които дишат под водата и 

не им се налага да излизат на въздух.   

 

 

 

 



Някои от най-важните морски обитатели са бозайници – 

делфинът, китът, моржът. Те не могат непрекъснато да стоят под 

водата, защото имат нужда да дишат въздух – затова излизат от 

време на време на повърхността да си поемат дъх и пак се 

гмурват във водата. 

 

Морската крава е голям бозайник, който може да задържи дъха си 

под вода около 15 мин., преди да му се наложи да изплува за 

глътка въздух. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Моретата и крайбрежните ивици са населени с невероятно 

интересни и разнообразни морски обитатели: морски кончета, 

раци, медузи, охлюви, морски звезди. 

 

Октоподът е морско мекотело животно с много пипала, които са 

всъщност неговите крака. С тях той пълзи, плува и улавя 

плячката си, като с вендузите, разположени от вътрешната им 

страна, я задържа към себе си, преди да я напъха в устата си. 

Морската звезда също има пипала, с които си помага при хранене 

и движение във водата. Устата ѝ се намира на коремчето и за да 

се наяде, тя пропълзява върху храната. 

 

 

 

  



Медузата има тяло с форма на чадърче, което се нарича камбанка, 

както и пипалца. Тя отваря и затваря камбанката, за да се 

оттласква във водата или да се носи по течението. 

 

 

Морското конче обича топлите води                                                                  

и обикновено живее в кораловите                                                            

рифове. Крие се, като цветът му се                                                            

слива с цветовете на кораловия риф.  

Бащата носи яйцата в торбичка, разположена                                       

отпред на коремчето му. Той е единственият морски обитател, 

който се грижи за яйцата, докато малките се излюпят. Морските 

кончета са способни да се грижат сами за себе си още от бебета, 

но си помагат при плуване, като се хващат за опашките си, 

подобно на малките деца, когато играят на влакче. 

И други морски обитатели                                                                    

обичат да се водят на влакче.  

 

  

Лангустите например се 

захващат за щипките си и 

оформят цели колони по 

морското дъно на път за по-

топли места..   



Моржовете живеят в леденостудените океани. Гушат се един в 

друг, за да се стоплят. Имат и дебел слой подкожна мазнина. 

 

Има ли летящи риби? Всъщност има риби, които излизат от 

водата с разтворени перки като крила със скорост около 30 км/ч и 

изминават над водата около 5005метра, преди да се гмурнат 

отново. Така създават илюзията, че летят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рибата манта е скат с огромни странични перки, които размахва 

нагоре и надолу като крила, сякаш лети във водата. Тя е хищник. 

 

Акулите са сред най-свирепите хищници в морето. Страшната 

раззината паст на акулата е пълна с няколко реда остри зъби. С 

тях акулата захапва и разкъсва жертвите си. Ако ѝ се счупи или 

падне зъб, другите зъби се изместват напред, а в най-задния ред 

пониква нов зъб. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Много от рибите, живеещи на големи дълбини светят.                                  

Те могат да включват и изключват светлината си така, както  ние 

включваме и изключваме фаровете на колите си. 

 

 

 

Какво представляват кораловите рифове? Един коралов риф се 

образува от множество мънички животни, наречени полипи. Те 

имат меки телца с твърд външен скелет. Върху скелета на 

мъртвите корали непрекъснато изникват нови. Рифът е образуван 

от милиони мъртви и живи коралови полипи. Сред кораловите 



рифове живеят множество разнообразни и интересни животни, 

като рибата таралеж, рибата папагал, морските звезди, морските 

кончета и фантастичен брой красиви и чудновати малки рибки.  

 

Морската видра е животно, което много обича морето. Тя е 

бозайник с гъста козина, която никога не се мокри отдолу. 

Видрата много обича да се излежава по гръб сред водораслите, 

докато сдъвква храната си. Тя се храни с рачета, мекотели и 

миди, коиторазтваря, като удря с камък. 

 

 

 

 

 

 

  



Изключително интересно е поведението на рибата сьомга. 

Сьомгата е пътешественик. Тя с лекота изминава около 3000 км в 

годината. Няколко години живее в реките, а след това 3 години 

пътешества из моретата. После се връща да хвърли хайвера си в 

потока, където се е излюпила и при това последно пътуване 

срещу течението нагоре тя умира от изтощение... и става храна за 

мечките, живеещи край планинските потоци. 

 

Хайвер наричаме огромното количество рибени яйчица, от които 

се излюпват малките рибки. Някои яйца се носят във водата, а 

други се закрепват за водните растения и скали. Обикновено 

рибите не се грижат за малките си. 



Някои акули раждат децата си. 

Някои морски обитатели се хранят тогава, когато намерят 

подходяща храна. Те могат да издържат по няколко дни без да 

ядат, а други ловуват непрекъснато. В зависимост от 

дълбочината, на която живеят, движат се и се хранят, са устроени 

по различен начин. Природата ги е надарила с множество 

причудливи приспособления и форма – бодливи перки, смукала, 

носове с форма на игла, меч или чук, светещи люспи, гигантски 

челюсти, назъбени перки и опашки, кръгли или плоски тела. 

Оцветени са в най-пъстри багри. 

 

 

 

 

 

 

   

 



Клуб на знаещите 

Делфините 

 

Делфините са морски бозайници. Те имат силно нагъната 

мозъчна кора и съперничат по интелект дори на човека. Имат 

остро зрение както под водата, така и на повърхността, а слухът 

им превъзхожда човешкия. Те чуват и под вода. 

 

 

 

 

   



Дружелюбни са към човека и търсят съзнателно контакт с хората. 

Помагат им в морето. Известни са случаи, в които са помагали на 

давещи се хора. 

Живеят на малки стада от няколоко десетки делфина, но при 

наличие на повече храна, могат да се срещнат и многохилядни 

стада. Известни са с чувството си за взаимопомощ. Те си помагат 

във водата. Помагат и на други представители на животинския 

свят във водата.  

Общуват помежду си, като издават много интересни звуци. Те са 

три вида: подсвиркване, пискане, почукване. Звуците им 

наподобяват радиовълни. 

Често изскачат над водата и изпълняват акробатични номера. 

Играят, боричкат се, подмятат си предмети. Обичат да яхват 

вълната. Правят балони и ги пукат с уста. 

Спят с едното око. Само половината им мозък спи, а другата 

будува, тъй като е необходимо да излизат на повърхността, за да 

дишат, както и да са нащрек за евентуална опасност. 

Женският делфин ражда само едно малко. Веднага щом се роди, 

майката го избутва на повърхността да си поеме въздух. Скоро 

след това то може да плува заедно с нея. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Хранят се с риба и мекотели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косатките са хищници и ловят и други морски бозайници. 

Риболовът им е колективен. Стадото обгражда пасаж риба, 

сгъстява го и животните се редуват да се хвърлят в средата на 

пасажа, поглъщайки колкото се може повече риба. 

 

Грабливи птици 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



Това са орли, соколи, мишелови, кукумявки, сови, ястреби, 

лешояди. 

 

Дневните грабливи птици имат закривени човки и нокти, отлично 

зрение, благодарени на огромните си очи. Имат много по-остро 

зрение от човека. Те улавят жертвата си с изненада, като 

понякога я преследват продължително, наблюдават я, кръжейки 

над нея или летейки дълго над планини, гори и равнини.  

 

 

 

 

 

    



Понякога им се налага  да  я уловят бързо. Тогава се стрелкат 

светкавично и я сграбчват с острите си нокти, издигат я високо 

във въздуха и отлитат с нея. 

 

Нощни грабливи птици са совите и кукумявките. Те изглеждат 

различно от дневните. Имат меко оперение, което ги прави по-

големи, отколкото са в действителност. Голямата им глава е 

закръглена, очите им са заоблени, с дребни перца, разположени 

на ветрило. Човките им са закривени. Краката им са оперени до 

пръстите, с остри, закривени нокти. Очите им, за разлика от тези 

на дневните грабливи птици, се намират отпред, на лицевата част 

на главата. С тях те улавят и най-слабата светлина. Така могат да 

откриват плячката си в мрака. Главите им се въртят и правят 

почти пълен кръг. Придвижват се съвсем тихо, което позволява 

на силно изострения им слух да долавя и най-малките шумове. 

Затова те са изключително опасни хищници. 



 

Най-едрата нощна граблива птица е бухалът. Той, както и 

улулицата, са от семейство совови. Бухалът е изключително 

мощна птица, по-мощна дори от скалния орел. Той е приет от 

хората за символ на мъдростта. 



Прилепи 

 

Прилепите са летящи бозайници. Повечето от тях са 

насекомоядни, а прилепите от тропиците се хранят с плодови и 

други растителни нектари. Умеят добре да се пазят от хищници. 

Започват да летят хаотично, ако към тях се насочи ярка светлина 

и се вдига голям шум. Това обикновено се възприема като опит за 

нападение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Усещат електромагнитното поле на Земята, което ги ориентира за 

посока запад. Така могат лесно да се прибират в леговищата си 

вечер. Въпреки че всички прилепи разчитат главно на 

ултразвуци, те използват и зрението си за ориентация в 

пространството. 

Имат интересни крила. Всъщност предните им крайници са 

прераснали в крила. 

 

Живеят в пещери, скални цепнатини, хралупи на дървета, както и 

запустели жилищни постройки. Обичат да сменят убежището си 

през зимата. От края на ноември до началото на март те спят 

зимен сън. Обикновено зимуват в пещери на многочислени 

колонии. 

Женският прилеп ражда по 1 малко на година, обикновено между 

май и юли. Майката кърми малкото,като всеки бозайник. 

Живея 10-15 години, ако условията им за живот са подходящи. 



Мравките 

 

Мравките са едни от най-добре организираните социални 

насекоми на планетата. Това означава, че живеят групирани в 

общества с отлична организация и ред. Те са невероятно 

подвижни и се приспособяват към всякакви условия на живот. Те 

са видът с най-голям брой представители на Земята. 

Живеят в колонии. Има мравки работнички, майки и мъжки 

мравки. Работничките вършат цялата работа в семейството. Те 

нямат крила. Грижат се за майките, яйцата и ларвите, играят 

ролята на строители на мравуняците. Когато се движат, оставят 

следи – мирисни знаци, затова понякога изглежда, че всички 

мравки се движат в колона по един по един и същи път. Има и 

мравки войници, които се бият и охраняват колонията. 



Най-важна е царицата. Тя е единствена за цялата колония и само 

тя снася яйца. Тя е „мозъкът” на   мравуняка. Отговаря и следи за 

всичко в него. Живее няколко години, докато работничките само 

няколко седмици. Снася всеки ден по около 30 000 яйца. Затова 

трудно се движи. Има крила, с които извършва един единствен 

полет в живота си – за да намери партньор. След това крилата ѝ 

се отчупват и тя остава безкрила до края на живота си. Мъжките 

са стройни крилати мравки, които умират след оплождане. 

Ако царицата бъде убита, всичко в мравуняка се обърква и никой 

не знае какво да прави. Предполага се, че царицата контролира 

всичко, като изпраща към всички членове на колонията 

електромагнитни вълни, нещо като вид телепатия. 

Мравунякът може да бъде изграден от всевъзможни материали. 

Той може да е изцяло под земята или  в живи или повалени 

дървета. 

 

 Мравките развъждат свои стада от листни въшки по върховете на 

растенията. Въшките смучат сок от листата и отделят сладки 

капчици, които привличат мравките.  Те  използват този сладък 

нектар така, както хората се хранят с млякото на домашните 

животни. 



Пчелите 

 

Обикновената медоносна пчела живее в многохилядни 

високоорганизирани семейства. Домът ѝ се нарича кошер. Всеки 

кошер се обитава само от едно пчелно семейство, което се състои 

от една пчела майка, няколко стотици търтеи и няколко хиляди 

пчели работнички. Всяка пчела върши точно определена работа, 

която е от полза за цялото семейство. 

Пчелата майка е два пъти по-голяма от пчелите работнички. Тя 

снася всеки ден по 1000 – 2000 яйца, живее от 4 до 8 години. 

Търтеите оплождат майката. Те не могат сами да си търсят храна, 

а изяждат прашеца и меда, донесени от пчелите работнички. 

Живеят около 3 месеца. 

Пчелите работнички имат задължения според възрастта си. Най-

малките пчелички поддържат чистотата в кошера. След 4-ия си 



ден могат вече да хранят личинките и да летят около кошера. От 

7-ия ден нататък започват да отделят пчелно млечице. На 12 дни 

започват да работят восъчните им жлези и могат да строят пчелни 

пити. Освен това те приемат нектара и прашеца от пчелите 

събирачки и ги преразпределят. Поддържат нормална 

температура и осигуряват подходящи условия за живот в кошера. 

Те защитават кошера от нашественици. След 17-18-ия си ден 

политат да събират нектар и прашец. Живеят 45 дни, в които 

неуморно се трудят. Презимуващите живеят 6-8 месеца при 

малък прием на храна и малък разход на енергия. 

Пчелата майка снася 2 вида яйца: оплодени, от които се развиват 

пчелите работнички, и неоплодени, от които се излюпват 

търтеите. Яйцата се развиват за  около 21 дена. 

За живота и работата на пчелите зрението и обонянието 

(т.е.чувството за мирис) имат огромно значение. Органите им на 

обоняние са чифт пипалца, разположени на предната част на 

главата. Те са и органи на осезанието. Това означава, че 

определят миризмата и формата на предмета едновременно. 

По пипалцата си имат миниатюрни органи за вкус, влага, топлина 

и др. Имат отлично цветно зрение – две големи очи от двете 

страни на главата. Те възприемат и невидимите ултравиолетови 

лъчи. Слабо различават детайлите на обектите, но имат отличен 

усет и умения за анализ на температурата наоколо, тъй като имат 

вродената способност да усещат земното магнитно поле. При 

липса на синьо небе не могат да се ориентират, затова излизат 

единствено в слънчеви дни. Пчелите общуват помежду си – 

съобщават си за медоносни растения. 

В кошера цари отличен ред, поддържа се постоянна, подходяща  

за живот температура. 



През зимата пчелите се събират в средата на кошера и образуват 

„зимно кълбо”, за да се топлят и пазят от студа. 

Защитават се с жилата си. При ужилване жилото им се откъсва, 

заедно с последния сегмент на тялото им. Това усилва ефекта от 

ужилването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За изработването на пособието са ползвани материали от Интернет.                                        

Предназначено е само за учебни цели. 

   


