
ЛЕБЕДИТЕ

Почитта към лебедите е много стара. В 
древността някои народи ги свързвали със 
Слънцето. Славяните вярвали, че изящните 
птици придружават бога Слънце и са олицетво
рение на семейна вярност и красота. В старите 
вярвания на германците лебедите са птици, кои
то могат да предсказват бъдещето.

В Русия има вярвания, че ако някой убие 
лебед, смърт ще покоси не само него, но и цяло
то му семейство. Монголците вярват, че първи
те хора на Земята са били родени от лебеди. А 
народите в Сибир -  че през зимата лебедите се 
превръщат в сняг, а през пролетта се съживяват 
от него.

В индийската митология се описва как един 
мъдър човек чрез силата на своите познания се 
превърнал в златен лебед. От лебедово яйце се

Лебед

Класификация

Царство АгитаИа Животни
Тип С1югсЫа Хордови

Клас Ауев Птици
Разред АпвейАмтеэ Гъскоподобни

Семейство Апайс1ае Патицови
Род Су§пш Лебеди

появил индийският бог Брахма. В гръко-рим- 
ската традиция образът на лебеда се свързва със 
Зевс, Афродита и Аполон. Гръцки мит разказ
ва как един ден синът на бог Хелиос подкарал 
слънчевата му колесница, но едва не изпепелил 
Земята с огъня от колелата й. Страхувайки се, 
че синът на Хелиос ще унищожи Земята, Зевс 
го ударил с мълния. Като видял мъките му, бо
гът на Слънцето, Аполон, превърнал момчето в 
лебед. На него е наречено съзвездието Лебед. 
Самият Аполон често летял над Гърция, яхнал 
колесница, теглена от бели лебеди. В друг мит 
царицата на Спарта -  Леда, впечатлила със 
своята красота самия Зевс. Господарят на бо
говете се явил пред нея като ранен лебед. Леда 
погалила лебеда и скоро птицата снесла яйце, 
от което се родила красивата Елена, заради коя
то впоследствие избухнала Троянската война.

Лебедът е символ на прераждането, чис
тотата, целомъдрието, щедростта, мъдростта, 
пророческите способности, поезията и сме
лостта. Съществува и вярване, че душите на 
хората след физическата си смърт странстват в 
небето под формата на лебеди.

От интернет

ЛЕБЕДИТЕ СА НАЙ-ЕДРИЯТ РОД ПТИЦИ В СЕМЕЙСТВО ПАТИЦОВИ

Оперението на лебедите е едноцветно или двуцветно, предимно в черно и бяло. Младите птици са 
светлосиви с кафеникав оттенък. Не се гмуркат, но плуват много добре. Също така летят добре, бързо 
и стремително. Разпространени са в цял свят с изключение на Антарктида. Обитават крайбрежните 
участъци на езера, язовири и големи реки, включително морета и океани. Лебедите са моногамни птици, 
като двойките често остават заедно за цял живот (оттук и легендите за лебедовата вярност). 
Мътенето е продължително, най-често над месец. Малките се излюпват достатъчно развити, за да 
могат да се придвижват и хранят самостоятелно, и започват да летят на възраст 3 - 5  месеца. На 
територията на България се срещат следните видове: черен лебед, малък (тундров) лебед, поен лебед, 
ням лебед.

От интернет
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Как според вярванията се появява ин
дийският бог Брахма?
A) Роден е от лебед.
Б) Роден е от царицата Леда.
B) От лебедово яйце.
Г) От мълнията на Зевс.

Колко вида лебеди се срещат в Бълга
рия?
A) 2 Б)8
B) 3 Г) 4

Към кой разред спадат лебедите?
A)Гъскоподобни 
Б) Хордови
B) Патицови 
Г) Птици

На каква възраст малките лебеди за
почват да летят?
A) на 3 месеца 
Б)на 5 месеца
B)на 3 -  5 месеца
Г) веднага след излюпването

Какво олицетворяват лебедите според 
представите на славяните?
A) мъдростта на боговете
Б) семейна вярност и красота
B) първите хора на Земята 
Г) силата на боговете

Защо според гръцката митология Зевс 
удря с мълния сина на Хелиос?

4. Кое твърдение НЕ е вярно?
A) Лебедите мътят продължително, най- 
често над месец.
Б) Малките лебеди се излюпват достатъч- 
но развити, за да могат да се придвижват 
и хранят самостоятелно.
B) Лебедите се гмуркат и плуват много 
добре.
Г) Лебедът е символ на чистотата, щед
ростта, мъдростта, поезията и смелостта.

12. С кои богове в гръко-римската тради
ция е свързан образът на лебеда?

5. Според вярванията на кои народи ле
бедите са птици, които могат да пред
сказват бъдещето?
A) славяните 
Б) индийците
B) монголците 
Г) германците

6. На кой континент НЕ се срещат лебеди?
A) Антарктида 
Б) Азия
B) Африка 
Г) Азия

Кои места НЕ обитават лебедите?
A)язовири 
Б) големи реки
B) морета и океани 
Г) подземни реки

11. Какво е оперението на лебедите?


