
       

Морско свинче
Има около 11 породи морски свинчета. Дължината им 
е от 20 до 25 см, а теглото – от 0.7 до 1.2 кг. Козината 
им е къса или дълга, гладка или рошава, окраската им е 
едноцветна или пъстра в бяло и различни нюанси на кремаво, 
сиво, кафяво и черно. Живеят средно 4-5 години, но някои 
доживяват и до 8 години.

Знаете ли, че...
 Морските свинчета имат по 20 зъба. Както при 

всички гризачи, и техните резци са големи и растат постоянно.
 Морските свинчета квичат, когато искат да привлекат внимание, 

и издават мъркащ звук, когато са щастливи. 
 Морските свинчета не обичат водата. 
 Понякога ядат изпражненията си. Само така 

могат да си набавят витамини от групата В и К.
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Морското свинче 
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Добродушковци
Морските свинчета са изцяло растителноядни, 
Имат широко зрително поле, но не виждат добре 
на близко, тъй като очите им са разположени 
странично на главата.
Те се радват на компанията на други морски свинчета, 
както и на хората. Лесно се привързват и са много 
добродушни. За разлика от други гризачи, не хапят и нямат 
навика да гризат безразборно всичко, което им попадне. 
Затова може да живеят без проблеми и на свобода вкъщи.

Женската ражда 1-5 малки. Може да роди до 
5 пъти в годината. Новородените са покрити 

с козинка и веднага отварят очи. Имат дори 
зъбчета и могат да се хранят самостоятелно, 

но за здравето им е важно известно време 
да бозаят от майчиното мляко.

Виж ти!
Морското свинче е наречено свинче заради звуците, 
подобни на свинско квичене, а морско, защото през XVI в. 
мореплаватели го пренесли в Европа от Южна Америка. 
И днес в Перу морски свинчета се отглеждат за храна.
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Папагали
Сред папагалите има гиганти, дълги 1 м и тежки до 4 кг, 
и джуджета, които достигат едва 7-8 см дължина и тегло 
около 10 г. Някои имат по-бледа окраска, но повечето са с 
пъстроцветно и ярко оперение с преобладаващ зелен цвят и 
шарки в червено, жълто или синьо. Всички папагали обаче имат 
характерен клюн и устройство на краката.

    Знаете ли, че...
 Папагалите са единствените птици, които могат 

да вземат храна с крака си и да я пъхнат в устата си.
 По-дребните видове живеят до 10 години, 

а по-едрите могат да доживеят и над 50 години.
 Най-често в клетки се отглеждат папагали розела, александровец, какаду, 

лори, жако, ара, амазона, неразделка, корела, вълнисто и монашеско папагалче. 
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Отлични имитатори
Повечето папагали се хранят с меки и костилкови плодове, семена 
и орехи, които разтрошават с мощния си клюн. Могат да разтварят 
клюна си много широко, тъй като горната му получовка е свързана 
подвижно с черепа. Това, както и силните челюстни мускули, позволява 
на папагалите да увисват на клюна си и да го използват като трети 
крайник, за да се придвижват по клоните. 
В природата папагалите живеят на ята. В търсене на храна денем ятата 
прелитат на десетки километри, но вечер винаги се зъвръщат, за да 
пренощуват на своето си дърво. Папагалите са много общителни птици. 
Постоянно издават силни крясъци, общуват и чрез езика на тялото. 

Повечето видове умеят да имитират разнообразни 
звуци. Отглежданите в клетки папагали се научават 

да подражават човешки говор, могат да повторят 
цели фрази, но не разбират изреченото.

Виж ти!
Сивият папагал (жако) е един от най-умните и най-лесно 
поддаващи се на обучение. Има индивиди, усвоили стотици 
думи и фрази. Удивително е, че те запомнят думите заедно 
със съпътстващите ги звуци и обстоятелства. Например 
вечер никога няма да кажат „Добро утро!“.
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Бяла мишка
В природата понякога се раждат животни албиноси – с бяла 
козина и червени очи, тъй като тялото им не произвежда 
оцветяващото вещество меланин. Точно такива били първите 
опитомени домашни мишки. След селекция и кръстосване 
на албиноси и нормални домашни мишки се получили много 
разновидности декоративни мишки с разнообразна окраска. 

Знаете ли, че...
 При общуването помежду си мишките използват и ултразвуци. 
 Повечето мишки умело плуват, скачат и се катерят. 

Могат да скочат до около 40 см на височина. 
 Сърцето им бие с повече от 600 удара в минута. 

За сравнение човешкото сърце бие 60-100 пъти в минута.
 Домашната мишка е дребен гризач, наречен така, защото от хиляди години 

живее в човешките къщи и стопанства заради изобилието от храна в тях. 
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Любопитни лакомници
Белите мишки са големи лакомници. Хранят се по 15-20 пъти на ден. 
Те са растителноядни, ядат плодове и семена. Мишките са нощни животни 
и обичат да спят през деня. Ето защо можете да ги чуете как играят 
и тършуват през нощта. Мишките са любопитни, но и плашливи. 
Като домашни любимци са много приятелски настроени към хората. 
Хапят само когато са наранени или изплашени и бързо се привързват. 
Мишката няма нищо против да я държите в ръка, но първо трябва да научи 

миризмата ви. Не обича обаче да я дърпат за опашчицата. 
Малките мишлета се раждат слепи, глухи и голички. 

Бозаят 21-35 дни, като майката ги кърми на всеки 
45-50 минути. Дивите домашни мишки обикновено 

живеят 1.5-2 години, но декоративните могат да 
доживеят до 5 години.

Виж ти!
Белите мишки се използват в лабораториите за 
генетични и медицински експерименти, защото 80% от 
гените им съвпадат с човешките. Почти всички лекарства, 
които използваме днес, първо са били тествани върху мишки.
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