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Как живее къртицата под земята

Цялата ливада е осеяна с купчинки пръст. Това са 
къртичини – сигурен знак, че тук под земята живее къртица. 
Тя ден и нощ копае подземни тунели – разравя пръстта с 
предните си лапи, които приличат на лопати, а със задните 
избутва изкопаната пръст назад. Когато пръстта се натрупа, 
къртицата изкопава ход право нагоре 
и с глава я изтиква над земята. 
Така се образуват къртичини.

Защо копае къртицата?
Така намира храната си. Обикаля тунелите и 
изяжда дребните животни, попаднали там като в 
капан. За зимата трупа запаси от дъждовни червеи. 

В тунелите къртицата прави разширения, където 
устройва гнездото си. Постила го с мека трева 
и листа. Тук през пролетта се раждат малките.

За какво им служат мустачките?
С тях усещат всичко, което се 
изпречва по пътя им.

Къртицата има 
много мънички 
очи – като точки, 
и почти не вижда, но под земята 
и без това е тъмно. Затова пък 
чувствителното ù носле винаги 
я отвежда право при храната.

Къртиците имат на 
муцунките си дълги мустачки.
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Кои други животни 
събират зимнина?

Обикновени полевки

Катерици

Сокерица

Пчели

Тревога: крадци в склада на хомяка!

Точно над леговището на хомяка огромен комбайн с гръм 
и трясък жъне пшеницата. Шумът е ужасен! За щастие, 
скоро всичко утихва. Хомякът подава глава от дупката си, 
оглежда се и излиза. На полето са изпопадали много зърна, 
а за хомяка това означава изобилни зимни запаси.

Как хомякът пренася зрънцата? Едно по едно ли?
Не. От вътрешната страна на бузите си той 
има големи „джобове“. Тъпче зрънцата в тях, 
докато ги напълни. 

С издути до пръсване бузи, хомякът 
се връща в леговището си, където има 
не само жилищна камера, но и голям 
хранителен склад. Тук трябва да разтовари 
зрънцата. Той поема въздух и плюе силно. 
Готово! А сега – бегом за нови запаси!

За да преживее зимата, през есента хомякът 
събира и трупа в склада си 1 до 3 килограма 
парченца ряпа, картофи, грах, пшеница, ръж, 
просо, царевица. Това богатство обаче примамва 
крадци. Затова хомякът трябва да внимава!

А кои са тези крадци?
Най-често те са роднини 
на хомяка – полевки, 
мишки, плъхове.

Щом хомякът заспи зимен сън, 
неканените гости тръгват 
из тунелите на жилището му, 
за да търсят храната. 
Тогава той най-често 
се събужда и ги прогонва.

В късна пролет хомякът 
си намира партньорка 
и скоро двамата се 
сдобиват с малки – от 
два до десет мъника. 


