
Големи 
поспаланковци
Не е лесно да спиш, когато си уязвима плячка или  
си падаш по зимния сън. Какво ли не се налага да  
измисляш, за да спиш само с едното око или  
да пестиш енергията си...

На самия връх на дървото!
Поспалива ли е пандата? Ами да. Способна е да 

спи часове наред във всякакво положение. И не си губи 
времето да търси удобно място. Понякога спи дори седнала!  

На един крак!
Розовото фламинго спи на един крак и 
не пада! Приютило глава под едното 
си крило, то си почива на интервали 
от по няколко секунди. В случай на 
опасност може да излети, без да 
стъпва на земята и с двата крака. 
Така печели време, което понякога 
му спасява живота!

Царят на поспаланковците
Хищниците от семейство котки имат малко врагове и не се боят от другите хищници. Не им трябва все да 
са полубудни, затова могат да спят до 20 часа на ден. Шампионът в тази категория – лъвът – пести много 
енергия, докато спи, защото по време на сън функционират само 
жизненоважните му органи. Така че той може да нападне 
стадо газели веднага щом се събуди.

Да спиш в мехур
За да поспи, рибата-папагал си прави 
топъл спален чувал. Тя изпуска слуз, 
която в съприкосновение с водата се 
втвърдява. В този мехур рибата се 
носи по течението и спи, без да ѝ се 

налага да плува.

С главата надолу!
Удобно настанени във влажната си пещера, 
прилепите прекарват зимата с главата надолу. 
Те висят на задните си крайници, като от силата 
на тежестта ноктите им автоматично се свиват. 

Кръвта не им „се качва“ в главата, защото 
по време на зимния сън сърцето им бие 
веднъж на 3 минути, а температурата на 
тялото им е само 3 градуса.

Знаеш ли, че...
Дребните животни спят много по-често от едри-те, но пък сънят им е по-кратък, защото през ця ло то време са нащрек.

Рекорд!
Котките прекарват 

повече от половината 

си живот в сън!

При нападение 
всичко върши 

работа – някой пън, 
по-гъст листак и 
дори най-горният 
клон на бамбука!
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Изобретателни в отбраната Как се крият?
Някои животни правят какво ли не, за да 
изплашат или изненадат враговете си – 
надуват се, за да изглеждат по-големи, 
придават си зъл вид или просто 
отклоняват вниманието от себе си, 
само и само да не ги изядат!

Както морското конче, някои животни умеят 
напълно да се сливат с околната среда, така че да 
станат незабележими.

Това камък ли е?
Камък, който бавно се придвижва по дъното? Не, краб, 
който толкова добре имитира неравната повърхност 
на скалата, че е трудно да го различиш от нея.

Невидим отвсякъде!
Не е глупава скумрията! Като се изкачва нагоре, 
акулата не вижда сребристия ѝ корем, тъй като е 
заслепена от идващата от повърхността светлина. 
Обратно, чайката, която наблюдава водата отвисоко, 
не различава тъмния ѝ гръб от морското дъно.

Маскиран!
Морският паяк откъсва парченца от водорасли и си ги 
закача на гърба. А когато се премести на друго място, 
си прави нов костюм от водорасли.

С 
мастило...

Когато пипалата се окажат 
недостатъчно страшни, 
октоподът изхвърля черен 
облак, наречен „мастило“, 

който въздейства на зре-
нието и на обонянието на 

нападателя. Така врагът е 
заслепен и не усеща никаква 

миризма, а октоподът се възползва 
от положението, за да избяга.

Тези малки рибки плуват на ята. Движенията им са бързи 
и координирани. Така те впечатляват враговете си, които 
мислят, че са срещнали по-голямо от тях животно.

Двойно по-надути
Когато наблизо се навърта враг, рибата-балон се нагълтва 
с вода и удвоява обема си, а бодлите, които покриват 
тялото ѝ, настръхват всички заедно! Никоя риба не би 
посмяла да се докосне до тях, дори акулата!

Опосумът
В присъствието на враг вирджинският опосум 
се просва на земята, обръща очи и отваря уста. 
Врагът, който си търси прясна храна, решава, че 
е мъртъв, и го оставя да си лежи.

Скунксът
Скунксът произхожда от семейство порови и има 
несравним метод за отблъскване на враговете. 
Той изстрелва смрадлива течност от жлезите, 
разположени в основата на опашката му. Доста 
време е нужно на нападателя, за да се отърве от 
неприятната миризма!

Пеперудата-сова
Когато я нападат, пеперудата-сова рязко разтваря 
крила. Агресорът се стряска от двата черни кръ-
га, обточени с бяло и наречени оцели. За негова 
изненада така ококорена, пеперудата прилича на 
сова!

Листното морско конче
Тъй като се придвижва много бавно, листното 
морско конче лесно може да стане плячка на 
враговете си. Затова природата му е дала ивичеста 
кожа, поради което прилича на водорасло. Така 
не се забелязва на морското дъно и може да се 
придвижва, без да се бои от враговете си.

...и с отрова
Крабът-боксьор откъсва две морски анемони от някоя 
скала, закача ги на щипките си и ги размахва пред врага 

си. Уплашен от отровните пипала на 
анемоната, врагът предпочита да 

се оттегли.

Заплашен 
от тази 
нападателна 
мурена, 
октоподът 
изхвърля 
мастилото си.

Рекорд
На октопода му трябва не 

повече от секунда, за да 

промени цвета на тялото си 

и да се слее с морското дъно.

По-големи от себе си

Знаеш ли, че...
Когато се почувства 

застрашен, октоподът 

протяга пипалата си, за 

да изглежда по-голям и 

да изплаши врага си.
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Страшна съм, нали?




