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Как порастват
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Разказ за дивия заек
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И какво ще правят сега?
Прибират се у дома. Следите на дивия заек водят
към един храсталак, а следите на заека подземник
– към леговището му под земята.
Следите на зайците лесно се отличават от
следите на другите животни – когато подскачат,
и дивите зайци, и зайците подземници поставят
предните си лапи една пред друга, а задните –
една до друга.
Можете ли да откриете заешките следи?

Следи в снега
Колко много следи са нашарили снега! Ето там е претичала
лисица, а тук са минали сърни и диви свине.
Тези животни излизат привечер или през нощта, за да си
търсят храна. Лисицата се оглежда за мишки, дивите прасета
ровят за грудки и корени, а сърните търсят под снега треви
и пасат връхчетата на младите фиданки.
Дивото зайче и зайчето подземник също са излизали
от своите укрития. Те са ровили из снега, за да намерят
трева, и са гризали кората на дърветата.
През зимата трудно се намира храна
и зайчетата вече са изморени.
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На закътано през зимата
Все така вали сняг, но зайчето подземник се чувства
добре в подземното леговище, където живее със своята
колония. Тук е закътано и топло.
Какво е колония?
Няколко семейства, които живеят заедно –
жилищата им са свързани с тунели.
Колонията включва около двайсетина зайци
подземници и има своя територия, която
ревностно защитава. Тук чуждите зайци не са
желани, затова ги прогонват. Подземниците сами
прокопават жилищата и тунелите си, но понякога
използват и стари дупки на лисици или
язовци. За да не могат враговете да
открият входовете на леговището,
те винаги са добре потулени.

И дивият заек ли живее в такова леговище?
Не, той спи в плитка ямка под един храсталак.
Застлал я е с листа, за да му е меко.
През деня дивият заек си почива в своята падинка.
Лежи притиснат към земята, така че над снега се
виждат само ушите му. Носът му е насочен срещу
вятъра, за да улавя миризмите. Понякога снегът
затрупва напълно заека – както сега
например.

Кои животни
спят зимен сън и
не търсят храна
през зимата?
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А не му ли е студено?
Не особено. Под снежната покривка е кажи-речи
толкова топло, колкото в едно ескимоско иглу.
Освен това през есента заекът е сменил своята
лятна козина със зимна – по-гъста и по-плътна,
и тя добре го пази от студа.
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