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Защо говорим за това?
Искаме да ви разкажем една необикновена случка, която е като от книжка.

Чували ли сте за Чебурашка и крокодила Гена? Може би сте челикнижката за тях? В нея
странното животно Чебурашка се изтърколило от една щайга портокали. Ако си мислите, че
това може да се случи само в книжка… грешите! Ето защо.

Преди няколко дни в полицията в градчето Билзен (в Германия) се раззвънял телефонът.
Било необичайно обаждане - развълнуван търговец на зеленчуци търсил помощ. Тъкмо бил
получил стока от Франция - щайги с разкошен карфиол. В едната щайга обаче се бил скрил
един мъничък зелен... хамелеон.
Полицаите веднага отишли да проверят какво става. На място внимателно уловили
животинчето. След това го занесли в станция за диви животни в съседен град. Там
ветеринарите установили, че хамелеонът е само на около 9 месеца. Въпреки крехката си
възраст се справил добре с дългото пътуване. Бил бодър, здрав и любопитен.
А как е пропътувал толкова километри незабелязан?
Може би защото някои хамелеони могат да менят окраската си. В света има над 200 вида
хамелеони. Основният цвят на повечето е зелен или кафяв, защото искат да се сливат с
растенията около тях. Така се пазят от хищни врагове. Затова и се движат с поклащане - дори
когато ходят, искат да приличат на листа!
И нещо много интересно - учените са установили, че хамелеоните сменят цвета си не спрямо

околната среда, в която се намират. Всъщност се оцветявали спрямо настроението си и
температурата. Например най-ярки са, когато са ядосани. Или влюбени! Това може да е
проблем, ако са тайно влюбени в някого и не искат да им личи. Когато заспиват пък, цветът
им ставал по-блед. По-пастелен. Сякаш си слагат пижамка. Може би този хамелеон е бил
привлечен от зелените листа около карфиола. После си е казал: “Я! Тук мога да поспя!”.
Пременил се в пижамест, пастелен тон и хоп - събудил се в Германия.
За късмет на търговеца, самият карфиол не е бил нагризан от животинчето.
Зеленчукът никак не го интересувал - нали хамелеоните се хранят с насекоми. Тогава… какво
ли е ял по време на “екскурзията”? Не знаем. Но предполагаме, че не е бил гладен, защото
хамелеоните издържат до седмица без храна.
Сега пътешественикът ще остане да живее в Германия. Сигурно - като Чебурашка - ще
намери приятели сред дивите животни в новия си дом.
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