
ПРЕДАТОРИ

ЛАВ

МЕСТО БОРАВКА 

ЖИВОТ У ПРИРОДИ 

Један од највећих представника породице мачака. 
По величини и тежини испред овог предатора су 
само тигрови.

Осим величине, лава разликује од осталих и 
постојање гриве. Гриву имају само мужјаци! Боја 
гриве може бити различита: од беж до црне. Ретко 
се срећу и бели лавови, али не представљају 
посебну врсту. Њихов организам не обрађује 
пигмент меланин који је одговоран за боју коже, 
крзна и очију.

Копнени, који живе у води и водени сисари, у чију исхрану улази животињска 
храна. Као и сваштоједи.  

Лавови живе у афричким саванама, 
где се крију од сунца у хладу ретког 
дрвећа.

Лавови воле живот у колективу 
и живе у мањим породицама или 
групама. Такве групе називају 
се чопори. 

Чопор се састоји од 20 до 30 
животиња – лавова, лавица и 
неколико мужјака – самаца.
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ХИЈЕНА

ВИДРА

МЕДВЕД

У природи не можеш срести два лава 
са истом њушком. Црте сваког лава 
су уникатне, као отисак људског 
прста. Та разлика се може приметити 
само у врло блиском сусрету. Али, 
молимо те немој то да покушаваш! 
Лавови су врло опасни предатори. 

ДА ЛИ СЕ ХИЈЕНЕ ЗАИСТА СМЕЈУ?
Звуци, које испушта хијена налик су на смех, 

од кикотања до хистеричног вриштања. Заправо 
оне тако комуницирају. Једним звуцима хијене 

упозоравају на опасност од лова, а другим 
одређују свој положај у групи.

ЗАШТО ВИДРЕ НЕ МОГУ ДА СЕ ПОКВАСЕ? 
Видре имају врло необично крзно. Научници 
су дошли до сазнања да на телу видре расте 
отприлике 800 милиона длака. Крзно им је 

толико густо, да видра једноставно не може да 
се покваси. 

ЗАШТО МЕДВЕДИ ПАДАЈУ У ЗИМСКИ САН? 
Медведи су сваштоједи, али не могу да преживе 
без биљне исхране. У хладном периоду биљака 
има мање, те због тога они падају у сан, да не 

троше узалуд сакупљену енергију. Зими не спавају 
једино панде и мужјаци белих медведа. 
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Први у крду је увек мужјак – самац, али он понекад дозвољава лавићима да једу заједно са њим.



ГЛОДАРИ
МОРСКО ПРАСЕ

МЕСТО БОРАВКА 

ЖИВОТ У ПРИРОДИ 

Највећи глодар на свету. По спољашњости морско прасе 
врло је налик на домаћу морску свињу, само што је веће. То 
је биљојед са црвено-браонкастим или сивим крзном. Живе у 
близини водених површина. 

Предње шапе морског прасета краће су од задњих, па 
нам се чини да оно жели да седне. Морско прасе има кожицу 
између прстију, која му помаже да плива.

Животиње са карактеристичним увећаним секутићима на горњим и доњим чељустима. 

Морски прасићи живе на обалама или 
поред шумских мочвара Централне и 
Јужне Америке. 

Морски прасићи живе у крдима од 10 до 20 
јединки. Обично се хране воденим биљкама, 
травом, лишћем, трском, кором дрвећа, 
зрневљем и поврћем. Лидер мужјак увек 
настоји да покаже свој приоритетни положај, 
зато међу њима често долази до туче.
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ДАБАР ЛЕТЕЋА 
ВЕВЕРИЦА

БОДЉИКАВО ПРАСЕ

Сигурни смо да знаш за изреку везану за 
пацове који „први беже са брода који тоне?“ 
Е, па то је истина! Пацови који живе на броду 
први беже када исти почне да тоне. Они могу 
да пливају 3 дана и 3 ноћи без паузе, како би 
се спасили!

ЗАШТО ДАБРИ ГРАДЕ БРАНЕ?
Дабри граде бране – преграде од стубова 

и грана дрвећа које слабе токове река. Тако 
им је лакше да дођу до својих домова, који 

се налазе поред воде. 

ЗАШТО БОДЉИКАВО ПРАСЕ ИМА 
БОДЉЕ?

Када се појави опасност бодљикаво 
прасе прво упозорава – брзо лупа 

задњим ногама, тресе бодље и испушта 
гласни цик. А ако противник не одлази, 

бодљикаво прасе брзо јуришне на њега и 
пусти бодље.

КОЈЕ ВЕВЕРИЦЕ ЛЕТЕ?
Постоји посебна врста веверица – летеће. На 
боковима њихових тела налазе се специјални 

кожни набори који повезују предње и задње шапе. 
Захваљујући њима веверица може да скакуће 

између дрвећа. 
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Док комуницирају морски прасићи звекећу, лају, звижде, вриште, њиш те и шкрипе зубима.



ПРИМАТИ

ГОРИЛА

МЕСТО БОРАВКА 

ЖИВОТ У ПРИРОДИ

Најкрупнији на свету мајмун налик на човека. 
Као и људи, гориле умеју да ходају на две ноге, 
али више воле да се крећу на све четири. 

Сисари у које спадају просимијанци, мајмуни и 
људи.

Две врсте горила, источне и западне, 
насељавају влажне, екваторске шуме 
и планинске обронке Централне и 
Западне Африке.

Гориле живе у породицама и већи 
део времена проводе у потрази за 
храном – биљкама и ређе инсектима. 
Понекад, због недостатка минерала 
једу и глину. Гориле скоро и да не 
морају да пију, јер њихова храна 
садржи довољну количину воде.
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ШИМПАНЗЕ

ЛЕМУР

ВИТКИ ЛОРИС
Мајмуни су налик на човека, не само 
по изгледу, грађи и понашању, већ 
и жудњом за свим лепим. Једном 
су научници пратили како горила 
себи ради маникир. Животиња је 
чистила нокте уз моћ гранчице. Тако 
је изгледао дивљи салон лепоте!

КО ЈЕ ЧОВЕКОВ РОЂАК?
ДНК (генетски код) шимпанзе и човека подудара се у 

више од 90%. О тачној цифри научници се и даље споре, 
али засигурно знамо да је шимпанза најближи човеков 

рођак. 

ЗАШТО ВИТКИ ЛОРИС?
У тропским шумама Јужне Индије и Шри 

Ланке обитава врло необична зверка 
великих очију, по имену витки лорис. Иако 
му је брат лењи лори и  врло личе, због 

разлике у величини добио је другачије име.

КО ЈЕ НАЈМАЊИ?
На Мадагаскару обитава око 60 врста лемура. 
Али, најмањи од њих је Петерсов мишји лемур. 

Сићушна животиња, дугачка око 20 центиметара, 
од чега је половина у репу. Таква животиња је 

тешка као једна шљива, само 30 грама!

Примати в
ол
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Примати су помогли у освајању космоса, јер су наш и њихов организам врло слични.


