
Близо до нас
В градините около къщите 
и в зелените площи между 
жилищните блокове можем 
да видим толкова повече 
животни, колкото повече са 
дивите растения. Някои идват 

тук, за да се нахранят, 
други се заселват 

за постоянно. 

Къртицата живее под земята. 
Там намира дребни животинки 
за храна.

Гущерче се припича 
на слънце върху 
камъните.

Косът почиства 
перата си и пие 
вода от съда, 
който стопаните 
са поставили 
за птиците.

Понякога в градината може да 
срещнем и таралеж, който си търси 
бръмбари, плужеци и червеи за храна.

Пчели и пеперуди – като 
белянките и лимонниците, 
кацат по цветовете, за да 
смучат нектар. В храстите 
свиват гнезда и отглеждат 
малките си косове, синигери, 
червеногръдки и други птици. 
По листата пълзи плужек (гол 
охлюв), а краставата жабка 
може и да не забележим – така 
добре я прикриват цветовете 
Ӝ върху почвата и сред 
растенията.



В градския парк
В градския парк има много птици. 
Някои живеят тук постоянно, други 
долитат да търсят храна. Може 
да видим и много катерици, които 
притичват бързо по земята и пъргаво 
се катерят по дърветата. Те могат да 

живеят и в гората, и в града. 

В някои градове по света 
се срещат и еноти. 
Те често търсят храна 
в кофите за боклук. 
Кой друг прави така?

Зеленоглав 
паток

Щъркелите, посевните врани 
и гълъбите много обичат 
просторните поляни в парка. 
А лебедите и зеленоглавите патици 
стоят близо до водата. Те плуват 
в езерцето и търсят листа и 
семена на водни растения и дребни 
водни животни, като охлювчета 
и ларви на комари. 

Малките 
патенца се 
излюпват в 

гнездо между 
тръстиките или 
под някой бодлив 

храст близо до 
водата. Когато 

плуват с майка си в 
езерцето, таткото 
зорко следи да не се 

приближи някой, който 
може да им навреди.

Зеленоглава 
патица



Привечер 
лисицата и  

язовецът 
напускат 

дупките си и 
тръгват на лов. 

В гората
Когато сте на излет в гората, 
може да забележите различни 
птици и дребни животни – 
гущерчета, горски мишки, 
бръмбари, пеперуди. Но много 
от горските обитатели няма 
как да видите, защото те се 
измъкват от скривалищата си 
призори или на здрачаване. 
Сърните и елените денем си 
почиват навътре в гората, 
а привечер пасат свежи треви 
по поляните и вейки от 
храстите. По здрач се хранят 
и глиганите. Горската сова носи 
храна и я пуска в човчиците на 
малките си, сгушени в гнездото. 

Горските мравки са силни 
и могат да носят товари, 
по-тежки от тях самите. 

Сърната 
постоянно се 
ослушва и пази 
малкото сърне.

През нощта от 
пещерите и 
хралупите излитат 
прилепи да ловят 
насекоми за храна.

Градински 
охлюв

Лешниковите сънливци (съселите) 
напускат гнездото си в храстите 
и хукват по клоните в търсене 
на плодове и насекоми. 


