
 

Пуйка
Пуйките са най-едрите домашни птици (след щрауса). 
Достигат на дължина до 1-1.2 м и тежат до 40 кг. На шията 
си имат месест израстък, при мъжките той е много голям 
и отпуснат – като брада. Мъжките имат и голям месест 
израстък, който се спуска от челото и покрива клюна им. 

Знаете ли, че...
 Оперението на пуйките съдържа 4000-6000 пера.
 За една година една женска снася от 60 до 120 яйца.
 В различните краища на България на пуйката 

казват мисирка, фитка, биба, пипа.

Има породи с различна 

окраска – бяла, кафява, 

червеникава, сива, 

черна, пъстра.

месест 

израстък над 

клюна

Мъжките имат 

по-ярка окраска.

месеста 

брада

Пуйката била 

одомашнена от 

индианците в 

Северно Мексико 

преди повече от 

2000 години. Преди 

пет века испанците 

я пренесли в Европа, 

където много бързо 

се разпространила –

първоначално из 

дворцовите среди. 

Всеядни и бъбриви
Младите, по-леки пуйки могат 
да прехвръкнат на късо 
разстояние ниско над земята, 
но възрастните са твърде 
тежки и не могат да летят. Дивите пуйки 
също не са добри летци, но са отлични бегачи. 
Пуйките са всеядни – освен с растителна храна 
се хранят и с всякакви бавноподвижни безгръбначни, 
които изкълвават от почвата. 

Пуйките общуват помежду си, като издават 
разнообразни звуци. Мъжките често гъргорят, 

а женските къткат. 
Мъжкият се нарича пуяк, а женската – пуйка. 

Когато иска да впечатли женската, мъжкият се 
старае да демонстрира цялото си великолепие – 

накокошинва се, разперва красивата си опашка и 
спуска крилата си, като издава гръмки гъргорещи звуци.

Виж ти!
Пуйките поглъщат малки камъчета, за да улеснят 
смилането на храната в стомаха си.

Да с
е запо

знаем!

пуяк
пуйче

пуйка

По главата и шията 

си нямат пера, 

а гъсти и големи 

брадавици, 

наречени 

корали.



 

Котка
Домашната котка е хищник от семейство Коткови. 
Също като дивите си роднини – тигъра, лъва, риса, 
тя е гъвкав и пъргав ловец с чувствителни сетива, 
остри зъби и нокти, свободен и независим дух. 

Знаете ли, че...
 Котките спят по-продължително от много други животни. 

Домашната котка прекарва в сън средно от 15 до 18 часа дневно.
 На предните си лапи котките имат по 5 пръста, а на задните – по 4.
 Когато се придвижват, котките внимателно поставят задните си лапи 

в стъпките, оставени от предните лапи. Така оставят по-малко следи.

Породите котки 

се различават по 

размери, окраска, 

цвят на 

очите и други 

арактерни 

белези.

Фермерите 

обичат котките, 

защото те ловят 

мишки и плъхове, 

които вредят на 

реколтата. Още 

в Древен Египет 

били използвани 

котки като пазачи 

на хамбарите със 

събраното зърно. 

Създадени да ловуват
Котките са много чисти животни и винаги са наясно какво може да ядат 
и какво – не. Дивите им роднини ловуват птици, мишки и други дребни 
бозайници. Домашните котки се хранят и с промишлено произведена 
котешка храна, която съдържа всички необходими им хранителни вещества.
На лапите си котките имат меки възглавнички, които им позволяват 
да се промъкват безшумно до жертвите си. Всичките им пръсти 
завършват с нокти, които са подвижни – прибират се и се изваждат от 
малки джобчета на пръстите. Така ноктите се запазват остри, 
а котката се движи безшумно. С ноктите си котките сграбчват плячката, 
захващат се при катерене, дращят при самозащита и чистят козината си.
Като всички хищници, котките имат отличен слух. Те долавят много високи 
звуци, недоловими за човека, като например 

ултразвуците, с които общуват мишките. 
Могат да движат и насочват ушите си поотделно 

и това им позволява точно
да възприемат посоката, 

от която идва звукът.

 Виж ти!
В Древен Египет, 
когато умирала 
котка, стопаните Ӝ 
си обръсвали веждите 
в знак на скръб. 

Да с
е запо

знаем!

прибиращи 

се нокти

меки 

възглавнички

Официално 

са признати 

40 породи 

котки.



 

Куче
Кучетата имат забележителна способност бързо да се при-
способяват към различна среда, като развиват необходимите 
качества. Благодарение на това човекът е успял да създаде 
разнообразни породи, подходящи за различни дейности. Териерите 
например са малки кучета, първоначално селектирани да ловят 
гризачи. Овчарските кучета помагат при пашата на стадата. 

Знаете ли, че...
 Домашното куче е от семейство Кучеви (Канидае), 

към което принадлежат вълците, чакалите, 
лисиците и други хищни бозайници. 

 Домашното куче се е получило чрез опитомяване
и кръстосване на сиви вълци и чакали. 

 Кучетата, както всички бозайници с козина, имат 
потни жлези (отделящи пот) само по възглавничките 
на лапите и по върха на носа.

кученце 

санбернар 

немска 

овчарка

голдън 

ретрийвър

бордър 

коли

Кучето е 

най-древното 

домашно животно. 

То е спътник 

на човека от 

над 20 000 години. 

Днес е един от най-

разпространените 

домашни любимци 

и верен помощник 

на стопаните 

във фермите. 

Сетива на ловец
Както повечето бозайници, кучетата имат два комплекта 
зъби. Млечните зъби поникват до 6-8-седмичната им възраст, 
а към 14-ата седмица започват да се подменят с постоянни. 
На 5 месеца кучето вече разполага с пълния комплект от 42 постояни зъба. 
Обонянието е най-силно развитото сетиво на кучетата. Някои от тях 

могат да различат до половин милион миризми, докато 
човекът дори и след дълго обучение различава 

едва няколко хиляди. 
Слухът на кучетата също превъзхожда човешкия. 

Кучето долавя звук от 100 м и в много по-широк 
диапазон, докато човекът долавя същия звук 

едва от 20 м.

Виж ти!
Отпечатъкът от носа на кучето е уникален, точно 
както са уникални пръстовите отпечатъци при хората 
и може да послужи за разпознаване на кучето.

отлично 

обоняние

Да с
е запо

знаем!


