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Ако о травоједу кажемо да једе траву, нисмо рекли ништа ново јер се то 
види већ по његовом имену. Зато ћемо додати да он има и један хоби: 

покушава да имитира птице. Ти покушаји, додуше, ретко успевају, из простог 
разлога што травојед нема крила па не може да лети, а није превише вичан ни 
цвркутању.

Зими, кад траве нема, травојед уопште не једе, али га зато треба 
видети у пролеће и лети. Уз помоћ своје породице – која се обично 
састоји од једне травојеткиње и три до четири травојетчића – он 
може да обрсти траву са површине од једног хектара у року од два 
сата. Та брзина у травоједству често се користи за математичке 
задатке („aко један травојед обрсти траву с површине од два 
квадратна метра за дванаест минута, за колико ће времена седам 
травоједа обрстити траву с површине од педесет и три квадратна 
метра?“ и слично).

Травојед је кичмењак и сисар; у његову врсту 
спадају још и мравојед, који једе мраве, и кра-
војед, који једе краве.
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Морска кртица

Сви морнари света пуни су прича о морској кртици. Људи осталих занимања 
не причају такве приче зато што никад не бораве на пучини довољно дуго 

да би ову животињицу упознали како треба.

Морска кртица је блиски сродник морског јежа и морског коњића. У њене даље 
сроднике спада и обична кртица; њих две су приметно сличне једна другој, с 
тим што морска кртица нема крзно него крљушт.

Пријатељи и познаници морске кртице (а у њих се рачунају и морнари) слажу 
се у томе да је то заиста вредна животиња. Она по цео дан копа тунеле кроз 
море, избацујући ископану воду на површину. Из воде израња тек кад се на 
море спусти ноћ и кад на небу засветле морске звезде.




