ǽȒȐ ȑȄȆȞȑ ȕȉ ȕȖȞȐȑȌ...

ǮȒ ȎȒ ȎȒ !

Прилепите летят в
тъмнината и ловят
нощни пеперуди и други
насекоми, с които
се хранят.

...șȒȔȄȖȄ ȕȉ ȓȔȌȅȌȔȄȖ ȑȄ ȖȒȓȏȒ
Ȍ ȕȗșȒ Ȇ ȈȒȐȒȆȉȖȉ ȕȌ,
ȓȔȌȇȒȖȆȣȖ ȕȉ ȋȄ ȕȞȑ
Ȍ ȕȉ ȕȇȗȜȆȄȖ Ȇ ȏȉȇȏȄȖȄ ȕȌ.
ǱȒ ȎȞȈȉ ȕȉ ȓȔȌȅȌȔȄȖ ȊȌȆȒȖȑȌȖȉ?
Патицата
построява гнездо
от сухи стъбла и
треви на земята.
Застила го...

!

Лисицата
прекарва
нощта в
ловуване.

арват по-го
и прек
ля
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во а си в езерцата и мата
и
бла
ж от
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Ȓ
-Ȏ
ǮȒ

ȗȗ!

Ƿșȗ

Този куп
опадали листа
и сухи треви
е убежище
за много
животинки.

Жилището на охлюва
е част от тялото му
и той го носи винаги
със себе си.

Малката водна
земеровка си
издълбава дупка
близо до вода.

!

а.

ȠȒȎ

ǳȏ

Морските костенурки плуват
близо до повърхността.

Императорски
морски дявол

Ǧ ȐȒȔȉȖȒ

Синя
морска
звезда

Кораловият риф е скала,
образувана от коралови
полипи. Това са миниатюрни
животинки, които живеят
прикрепени на огромни
множества и отделят
варовик (вид скално
вещество).
Риба
пеперуда

ǴȉȎȌȖȉ ȕȉ ȒȅȌȖȄȆȄȖ ȒȖ ȔȄȋȏȌțȑȌ ȊȌȆȒȖȑȌ.
ǱȣȎȒȌ ȑȌȎȒȇȄ ȑȉ ȑȄȓȗȕȎȄȖ ȆȒȈȄȖȄ,
Ȅ ȈȔȗȇȌ ȊȌȆȉȣȖ ȑȄ ȅȔȉȇȄ Ȍ Ȇ ȔȉȎȄȖȄ
ȖȞȔȕȣȖ șȔȄȑȄȖȄ ȕȌ.

Актиниите приличат на
цветя, но са животни с
жилещи пипала. Повечето
риби ги избягват...

ǰȒȔȉȖȄȖȄ Ȍ ȒȎȉȄȑȌȖȉ ȕȄ ȈȒȐ ȑȄ
ȐȌȏȌȒȑȌ ȊȌȆȒȖȑȌ. ǱȄȍ-ȐȑȒȇȒȅȔȒȍȑȌ
Ȍ ȔȄȋȑȒȒȅȔȄȋȑȌ ȕȄ ȒȅȌȖȄȖȉȏȌȖȉ ȑȄ
ȎȒȔȄȏȒȆȌȖȉ ȔȌȘȒȆȉ, ȋȄȝȒȖȒ Ȇ Ȗȣș ȉ ȖȒȓȏȒ
Ȍ ȕȓȒȎȒȍȑȒ, ȌȐȄ ȌȋȒȅȌȏȌȉ ȒȖ șȔȄȑȄ Ȍ
ȎȗșȌȑȌ Ȍ ȓȔȒȚȉȓȌ ȋȄ ȗȅȉȊȌȝȄ.

Кой е
тук?

Семейството
земеродни рибарчета
изкопава в стръмния
бряг тунел и на дъното
му прави гнездо.

ǮȔȄȍ ȔȉȎȄȖȄ

Рибите пъстърви
понякога скачат
над водата, за да
ловят комари
и мушици.

Кой живее
тук?

Бобрите преграждат реката
с бент, който построяват
с клони и кал.

Има ли нещо тук?
Тези канадски
гъски събират
клечки, за да си
построят гнездо
сред тревите.

ǪȌȏȌȝȄȖȄ ȑȄ ȑȄȕȉȎȒȐȌȖȉ

ǥȋȋ

ȋ!

ǰȔȄȆȎȌȖȉ, ȖȉȔȐȌȖȌȖȉ Ȍ ȑȣȎȒȌ ȓțȉȏȌ
ȕȖȔȒȣȖ ȒȇȔȒȐȑȌ ȊȌȏȌȝȄ Ȍ ȊȌȆȉȣȖ
Ȇ Ȗȣș ȑȄ ȇȒȏȉȐȌ ȇȔȗȓȌ, ȑȄȔȉțȉȑȌ
ȎȒȏȒȑȌȌ. ǨȔȗȇȌ ȑȄȕȉȎȒȐȌ ȊȌȆȉȣȖ
ȓȒȉȈȌȑȌțȑȒ Ȇ ȐȄȏȎȌ ȊȌȏȌȝȄ.

Тези мравки
отглеждат гъби.

ȋȋ

ǥȋ

ȋ!

!

ǥȋȋ

Жилището на
термитите се нарича
термитник. Някои
термити изграждат
огромни кули от частици
пръст, дървесина и слюнка
или изпражнения.

Хиляди медоносни пчели
живеят в направени
от хора къщички,
наречени кошери.

Как
тазиво прави
пчел
а?
Гнездото на мравките
наричаме мравуняк.
Дърводелските мравки
построяват гнездото
си в стар гниещ пън.

ǥȋȋȋ!

Някои пчели имат
твърде странни
жилища...

Осите предачки
събират мънички
влакънца и пухчета
от растения...

ǥȋȋȋ

Кой живее
в тази
дупка?

Мравките легионери
през повечето
време

са в движение.

!

Какво има в
този жълъд?

