
       

Слон
Има три вида слонове: индийски, африкански саванен, 
африкански горски. Индийските слонове имат по-малки уши 
и са по-дребни в сравнение с африканските. Хоботът на 
слоновете е силно удължен нос, сраснал с горната устна.

Знаете ли, че...
 Сърцето на слона бие с 30 удара в минута.
 Малкото слонче смуче хобота си, точно както 

бебето смуче палците си. Това го успокоява.
 Слонът дори не се доближава до дърво, полазено 

от мравки, защото те могат да наранят 
чувствителния му хобот.

африкански 

слон

Бивниците 

са удължени 

кучешки зъби.

Слоновете са най-

големите животни 

на сушата. Всички 

видове слонове са 

застрашени от 

изчезване поради 

безогледния лов 

заради бивниците 

им и загубата на 

местообитания.

Растителнояден гигант
Слоновете се хранят само с растения. За да си набавят нужната 
енергия, се хранят по 18-20 часа и спят едва по 2-3 часа. Възрастен 
слон изяжда по 150-280 кг храна и изпива 160 литра вода дневно. 
Износените зъби на слоновете се сменят 6-7 пъти през живота им. 
Слоновете правят кални бани в плитки води или сухи бани с прах. 
Засъхналата кал и прахта предпазват кожата им от ухапванията 
на комари и кърлежи, а и от жаркото слънце. 
Слоновете общуват, като издават много ниски звуци, недоловими 
за човешкия слух, а също и като тропат по земята с краката си.
Те са добри плувци и се къпят с удоволствие. 

Използват хобота си като душ или като шнорхел, 
когато са във водата.

На свобода слоновете живеят 60-70 години, 
а в плен доживяват и до повече от 80 години.

Виж ти!
Слоновете живеят в стада от родствени помежду си 
женски и техните малки. Водач е най-опитната слоница. 
Женските остават в стадото на майка си, а мъжките 
го напускат, когато станат на 12 години. Те живеят 
на ергенски стада, а после и поединично.

индийски слон

Кожата е дебела 

3-4 см, осеяна 

е с къси и редки 

косми.

Хоботът е много 

чувствителен 

и силен. С него 

слонът може да 

откъсне листо 

и да повдигне 

тежък дънер.

Ветрилообразни 

уши. В жегите 

слонът ги размахва, 

за да се охлажда.

Да с
е запо

знаем!
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Лъв
Мъжкият се разпознава лесно по буйната грива. По-голямата 
и по-тъмна грива е признак за сила. Лъв с такава грива 
привлича лъвиците, но държи настрани другите лъвове. 

Знаете ли, че...
 Лъвският рев може да бъде чут от други лъвове на разстояние 8 км. 

С ревовете си лъвът съобщава, че той е господарят на тази територия.
 Лъвовете не могат да реват, преди да навършат 2 години.
 С дългата си опашка лъвът пази равновесие, когато бяга, но я използва и 

да дава команди на другите лъвове – „Ела!“, „Харесваш ми!“, „Отиди натам!“.

Лъвът е втората 

по големина котка 

след тигъра. 

Днес се среща в 

Индия и в южните 

и източните 

части на Африка. 

Лъвът е сред 

най-прочутите 

животни, застра-

шени от изчезване.

Социалните котки
Лъвовете са хищници. Нападат главно зебри и антилопи, но могат да 
повалят и бивол, а когато храната не достига, ядат каквото намерят – 
дори костенурки, гущери и мърша. На едно хранене лъвът може да изяде 
до 18 кг месо, но след като се нахрани, обикновено спи повече от 20 часа.
Езикът на лъвовете е грапав и покрит с браздички, чрез които остъргва 
месото от костите на жертвите си. С тяхна помощ почиства и козината си.
От всички котки единствено лъвовете живеят на групи, наречени прайдове.  
Прайдът се състои от един или двама възрастни мъжки, до десетина женски 
и техните лъвчета. По-големите прайдове включват 

около 40 индивида. Лъвовете водачи на прайд рядко 
се впускат в лов. Обикновено ловуват лъвиците, 

но винаги първо се хранят мъжките.
 В природата лъвовете живеят до 15 години, 

а в плен – до 25-30 години.

Виж ти!
Понякога лъв и тигрица могат да дадат потомство, 
което се нарича лигър. Лигърът е по-голям и от тигър, 
и от лъв, прилича на лъв, има райета като тигър, 
но окраската му е по-бледа от тигровата.
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Лъвчетата 

се раждат 

с петна по 

козината. 

На 3-месечна 

възраст 

петънцата 

изчезват.
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дълга опашка 

с космен кичур 

на върха

Да с
е запо

знаем!



Щраус
Щраусите са по-високи от 2.75 м – доста 
повече от човешки ръст. Мъжките щрауси 
се разпознават по черно-бялото си оперение. 
Окраската на женските и малките е предимно 
сива, кафява или бяла. 

Знаете ли, че...
 Щраусът е най-бързият бегач сред птиците. 

Може да развие до 70 км в час и да надбяга лъв и леопард.
 Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. Клепачи и дълги, твърди мигли 

предпазват очите на щрауса от облаците прах, които вятърът често
носи из саваната.

 Щраусът е единствената птица с по два пръста на краката. На ходилото има 
мазолест слой, който го предпазва от нагорещената песъчлива повърхност.

Имат много силни крака 

и с един ритник могат 

да убият лъв.
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С крилата и опашката 

мъжкият омайва 

женските, когато 

танцува пред тях.

гола шия, 

дълга 

метър

и дори 

повече

щраусово 

яйце
кокоше яйце

малко 

щраусче

Щраусът е едра 

нелетяща птица. 

Той е най-голямата 

и най-тежка птица 

в света. Неговата 

родина е Африка, 

където обитава 

саваните. 

Грижовен баща
Щраусът е всеяден. Къса листа от храсти и дървета, събира семена и 
плодове, лови насекоми, гущери, дребни гризачи с масивния си силен клюн.
Мъжкият щраус образува семейство (харем) с няколко женски. 
Птиците издълбават в земята плитка яма и небрежно я постилат със 
сламки, листа, пера. В това гнездо всяка женска снася от 3 до 8 яйца. 
Родителите се сменят в мътенето. Женските мътят през деня, 
а мъжкият – нощем, защото черното му оперение го прикрива в нощта. 
Женските снасят яйцата в различни дни, но щраусът така ги размества 
по време на мътенето, че те се излюпват едновременно. Новоизлюпените 
малки са беззащитни и родителите грижливо ги пазят от врагове.

Виж ти!
Яйцата на щраусите са огромни – едно щраусово 

яйце тежи колкото 24 кокоши яйца и се сварява 
за 2 часа. Черупката му е твърда и дебела 1.5-2 мм 

и е сериозно препятствие за още неизлюпеното 
щраусче. Понякога му е необходим цял ден, 
за да я счупи с яйчения си зъб и да излезе от нея. 

Да с
е запо

знаем!


