
Императорски пингвин 
Пингвините са птици, които не могат 
да летят, но плуват отлично. 
Императорските пингвини 
живеят в Антарктида – 
най-студеното място 
на Земята.

Майката снася едно-единст-
вено яйце. Бащата го поема 
върху краката си и така го 
изолира от леда. Топли го, 
като го покрива изцяло с 
кожна гънка на корема си.

Бащата топли яйцето 
около 2-3 месеца – през 
цялата тъмна полярна зима. 
Малкото се излюпва в края 
на зимата. Точно по това 
време се връща майката. Тя 
бърза да сложи в устата на 
новоизлюпеното пингвинче 
уловената риба. То е много 
гладно и писука, за да го 
нахранят!

След завръщането си майката поема 
грижите за малкото, а бащата тръгва 
към морето, за да се нахрани след продължи-
телното гладуване през зимата. Той не е 
хапвал нищо през цялото време, докато 
е мътил!

Важни факти

Храна: риба и калмари
Местообитание: 
Антарктида
Любопитно: пингви-
ните живеят в коло нии 
от хиляди птици. В 
навалицата родите лите 
разпоз на ват сво и те 
малки по гласа им.

Малките се събират на 
групи – като детски ясли, 
охранявани от възрастни 
пазачи. Те се гуш кат едно 
 в друго, за да се топлят, докато
     родителите им донесат храна.

Пингвински „детски ясли“

Малките 
са покрити с 
гъст вълнист 
пух, сив на 
цвят. След 
шест месеца 
пухът им 
се заменя 

с гъсти тънки 
пера, които 
предпазват 

от студа и не 
пропускат 

водата. Едва 
тогава малките 
могат да влизат 
в морето и сами 
да ловят риба.

Докато бащата топли 
(мъти) яйцето, майката 
отива в морето, където 
лови риба и се храни.



Зебри
Зебрите живеят на малки семейни 
групи, които се обединяват 
в големи стада. Зебрите са 
известни с черно-бялата си 
окраска на ивици.

Малките беззащитни 
зебри са плячка на 
много хищници. Майката 
смело защитава малкото. 
Мощните Ӝ ритници често 
го спасяват от лъвовете.

Малката зебра започва да пасе седмица 
след раждането си, но продължава 
да бозае майчиното мляко, докато 
стане на една година.

Преди да роди, майката се отдалечава 
от стадото. Няколко дни живее с малкото 
отделно от другите, докато то се научи 
да разпознава майка си по миризмата 
и окраската Ӝ. Така не я губи, 
когато стадото бяга 
от хищниците.

Зебрите прохождат 
часове след раждането, 
но през първата година 
от живота си се 
нуждаят от майка си и 
не се отделят от нея.

Спасителните ивици
  Лъвовете предпочитат да нападат 
малките зебри, защото са по-лесна плячка. 
Но когато групата зебри тича, ивиците 
играят пред очите на лъва, объркват го, 
той не различава очертанията на зебрите 
и трудно забелязва малките.

Храна: 
трева и листа 
от храстите

Местообитание: 
саваната на 
Африка

Любопитно: няма 
две зебри с 

еднаква окраска.

Малките в стадото 
са добре защитени.

Важни факти 


