
1  

zCentral Launch Code: A293   

Име_________________________________________     Дата_____________________________  

  

Сетивна информация в пустинята  Работен 

лист  
  

1. Минавате през пустинята, когато чувате сух, дрънкащ звук. Внимавайте! Може да е гърмяща 

змия, предупреждаваща ви да стоите настрана. Способността на един организъм да усеща и 

реагира на околната си среда помага на шансовете му за оцеляване и възпроизвеждане. 

Намерете гърмящата змия във всяка пустинна сцена. Сравнете активността на гърмящата змия 

през деня и през нощта. Кога е по-активна? Съвет: Погледнете внимателно под скалите, за да 

видите змията през деня.  

 

 

 

 

 

2. Гърмящите змии са влечуги, а влечугите са студенокръвни. Това означава, че вътрешната им 

телесна температура се променя в зависимост от температурата на заобикалящата ги среда. 

Змиите използват сетивата си, за да събират и обработват информация, като например 

температура. През деня в пустинята е много горещо. Тази гърмяща змия усеща, че прегрява. 

Как отговаря на получената от нея информация?   

 

 

 

 

 

3. Кенгурувидният плъх също усеща, че навън е твърде горещо. Остава под земята и излиза само 

през нощта. Когато животните копаят под земята, това се нарича заравяне. Има ли друга 

причина кенгурувидният плъх да търси подслон под земята?  

 

 

 

 

 

 

4. В пустинята гърмящите змии и кенгурувидните плъхове имат връзка хищник/плячка. 

Гърмящите змии имат лошо зрение, но имат някои други невероятни сетивни органи, които 

им помагат да намерят храна. Гърмящите змии имат специални подобни на ями органи на 

носа си, които им позволяват да усещат топлина. Те могат да усетят температурите на 

различните обекти в средата си. Използвайте Камерата, за да намерите тези органи.   
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5. Тук е пустинята, както би усетила гърмящата змия. Змията е в състояние да открие топлина от 

топли тела. Зеленото представлява студена температура, а оранжевото представлява гореща 

температура. Как гърмящата змия използва информацията, която получава от ямичните си 

органи, за да оцелее?  

 

 

 

 

 

6. Змиите плезят езиците си, за да помиришат. Миризмата се създава от частици, плаващи във 

въздуха. Езикът на змията е  разклонен, или разцепен на две. Езикът на змията е разклонен по 

същата причина, поради която имате две уши: за да помогне на змията да каже от коя посока 

идва миризмата. Все едно миришеш в три измерения. Защо получаването на тази сетивна 

информация би било от полза?  

 

 

 

 

 

7. Гърмящите змии ядат кенгурувидни плъхове и други малки животни. Те не могат да дъвчат 

или да разкъсват храната си на парчета, затова плячката им трябва да бъде погълната цяла. 

Гърмящите змии могат да усетят вибрации в земята през челюстната си кост и вътрешното 

ухо. Тази сетивна информация пътува до мозъка, където се използва за определяне на 

размера на плячката въз основа на движенията ѝ. Преместете три от животните, които 

мислите, че гърмящата змия яде, под надписа. Направете снимка.   

 

 

 

 

8. Кенгурувидните плъхове имат отлично чувство за слух. Слухът им е четири пъти по-

чувствителен от нашия и те могат да засекат движението на своите мълчаливи врагове, като 

змиите и бухалите. Кенгурувидните плъхове също имат много добре развито обоняние и 

могат да откриват и локализират семена под земята. Опишете как сетивата на кенгурувидния 

плъх за слух и мирис му помагат да реагира на информация от неговата среда.   

 

 

 

 

9. Кенгурувидните плъхове имат дълги, чувствителни мустаци, които действат като сензорен 

орган и откриват вибрациите в земята. Когато кенгурувидният плъх усети гърмяща змия, той 

ще започне да допира и вдига краката си до земята много бързо. Това се нарича барабанене с 

крака. Барабаненето с крака създава вибрации в земята, които могат да пътуват на големи 

разстояния. Плъхът използва тези вибрации, за да изпраща съобщения както на приятелите 

си, така и на враговете си. За другите плъхове, барабаненето с крака означава: 

"Предупреждение! Наблизо има змия!" За змията означава: "Хей! Забелязана си!"   
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10. Научихте, че гърмящите змии имат три много добре развити сетивни рецептора на носа, на 

езика и в челюстната кост и вътрешното ухо. Преместете всеки надпис за поведенчески 

отговор под правилния сетивен рецептор на гърмящата змия. Направете снимка.  

 

 

 

 

 

 

11. Вие също така научихте, че кенгурувидните плъхове имат три много добре развити сетивни 

рецептора в ушите, носа и мустаците. Преместете всеки надпис за поведенчески отговор под 

правилния сетивен рецептор на кенгурувидния плъх. Направете снимка.  

 

 

 

 

 

 

12. Хищниците и плячката взаимодействат по съответния начин, поради поведенческите си 

отговори на информацията от техните сетивни рецептори. Способността им да усещат и 

реагират на околната им среда помага на шансовете им да оживеят и да се възпроизведат. 

Изберете или кенгурувидния плъх, или гърмящата змия, а след това един от неговите/нейните 

сетивни рецептори. Опишете как животното отговаря на информацията, която получава от 

сетивния рецептор.  


