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Зашто див�е прасе 
има пруге?
Те шаре на крзну подсећају на 
влати траве, па се захваљујући 
њима прасе може сакрити на 
шумском тлу.

Како се хране лисичи�и?
Лисица их доји. Пошто има густо 
крзно, чупа себи длаку са стомака 
како би ослободила брадавице.

Да ли младунци веверице 
једу лешнике?
Не! Првих месец дана сисају мајчино 
млеко, a вежбају да разбијају 
коштуњаво воће, мада га још не једу.

У пролеће у природи можемо видети много младунаца. 
Обично су добро скривени, зато треба да будемо 
неприметни и да обраћамо пажњу на сваки тихи звук.

У природи
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Пр
она�и на слици!

Зашто рода свија гнездо 
тако високо?
Свија га високо како би могла 
лако да слети у њега с раширеним 
великим крилима.

Може ли се по тачкама 
израчунати колико је 
бубамара стара?
Не, број тачака разликује се 
у зависности од врсте бубамаре, 
а не од њене старости: неке врсте 
имају пет тачака, неке седам, 
десет, четрнаест, двадесет две... 
Најпознатија бубамара има седам 
тачака. Њено младунче је жуте боје.

Ко се ра�а у овом округлом 
гнезду?
Рађају се мајушни патуљасти мишеви: њиховој 
мами требало је два дана да направи гнездо 
изнад земље, међу лишћем и стабљикама.

Шта ради овај лабуди�?
Пење се на мамина леђа да се 
одмори... али уме и сâм да се брчка.

водомар

кртица

срндаћ



Одраста�е у савани
У савани је веома топло. У том пределу обраслом травом, 
жбуњем и шикаром, живе многе животиње, 
а међу њима и највећи копнени сисари.
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Како жирафа ра�а 
младунче?
Жирафа стоји, а младунче 
испада с два метра висине. 
Такав долазак на свет 
помало је груб, па мама лиже 
малишана да би га умирила.

Има ли ова лавица 
много младих?
Не, само једног. Али чува 
све младунце из чопора, док 
друге лавице лове. Лавићи 
могу да сисају било коју маму!

Зашто слонче једе своју сурлу?
Слонче се успављује сисајући сурлу, као што 
бебе сисају палац!
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Пр
она�и на слици!

Зашто је ноји� уморан?
Зато што му је требало педесет 
часова да пробије љуску и испили 
се. Нојево јаје толико је велико да би 
у њега могло стати двадесет четири 
кокошја. Ној носи највећа јаја на 
свету!

Учи ли нилски ко�и� 
да плива?
Нилски коњић проплива још пре 
него што прохода, и сиса под водом, 
задржавајући дах!

Хо�е ли мама крокодил 
појести своје младунче?
Неће! Она га у њушци преноси до 
воде. Притом веома води рачуна 
да га не повреди.

Шта ради мали гепард?
Кад учи да лови, мали гепард пење се 
на грану. Одатле може да скочи на плен.

фламинго

зебра
чапља
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