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S POMOČJO MOJEGA MAČJEGA
VODNIKA STE SE ŽE LAHKO PODALI
V GLOBOKE DŽUNGLE, DOŽIVELI
PUSTOLOVŠČINE V PUŠČAVAH
IN SAVANAH, SE POTOPILI NA
MORSKO DNO, SE POTEPALI PO
OTOKIH, SE POVZPELI NA NAJVIŠJE
GORE, VESLALI PO REKAH IN JEZERIH.
V TEM ALBUMU VAM PREDSTAVLJAM
NAJBOLJ ZANIMIVE PREDSTAVNIKE
ŽIVALSKEGA SVETA:
NAJGLASNEJŠE, NAJNEVARNEJŠE,
NAJBOLJ LJUBKE, NAJBOLJ OKRETNE,
NAJZABAVNEJŠE, NAJREDKEJŠE IN
SEVEDA NAJPAMETNEJŠE.
NA NASLEDNJIH STRANEH SE BOSTE
LAHKO SPOZNALI Z ŽIVALMI Z VSEH
STRANI SVETA. PRIPRAVLJENI NA
NOVO PUSTOLOVŠČINO?
JAZ SEM!
MIJAUUUU.
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Živali ne hodijo v šolo in ne pišejo kontrolk, kako je
torej mogoče določiti, kako bistre so? Po velikosti
njihovih možganov? Po njihovi sposobnosti
za učenje novih stvari? Je merilo njihova
radovednost ali način sporazumevanja? Živali
nam s svojim vedenjem pogosto kažejo, da je vsaka
pametna in iznajdljiva po svoje. V tem poglavju so
predstavljene brihtne buče živalskega kraljestva.
Spoznaj jih.

Prašiči imajo odličen spomin.
Kar so se kot prašički naučili, to
vedo tudi kot svinje!
Sokoli
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Pajki
Pajki so pametnejši, kot bi jim pripisali, če
sodimo po njihovi velikosti. Najpametnejši
med njimi pa je morda belobrkati skakač
(Portia labiata) iz družine pajkov skakačev.
Ta pajek lovi in jé druge pajke. Prikrade
se v njihove mreže in se pretvarja, da je
ujeta žuželka. Tako svoje žrtve zvabi iz
skrivališča. Zabavno dejstvo: samice so
boljši lovci kot samci.
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Mravlje
Smer vetra, štetje korakov, položaj sonca, jakost
vonja – vse to mravljici služi pri tem, da najde
novo pot za svoje družinske člane.
Ko je pot enkrat označena s posebnim
mravljinčnim vonjem, jo tisoče mravelj uporablja
kot avtocesto, še posebej takrat, ko gredo iskat
hrano ali gradbeni material za mravljišče.
Gradijo si osupljiva, zelo zapletena domovanja.
V nekaterih mravljiščih je lahko doma več
milijonov mravelj!
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Veverice
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Mačke
Mačke so kul: ni jim mar, kaj želij
o njihovi lastniki,
vendar jih znajo mojstrsko prep
ričati, da naredijo
tisto, kar hočejo one. So spretni
lovci. Kadar
niso zelo lačne, se z ulovljeno
miško pogosto
potrpežljivo igrajo – pustijo ji,
da zbeži, čez nekaj
trenutkov pa znova planejo nan
jo. Nekateri
raziskovalci trdijo, da mačke
morda celo sanjajo.

Tigrasta muca, mijauuu!
Sledi črti!

ti do arašida!
Pomagajte vrani pri
a?
Katero črto bo izbral
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Morski levi
Sedemletni kalifornijski morski
lev Rio je
bil prava glavca! Naučili so ga
prepoznati
zaporedje sličic – za sličico rako
vice je moral
z gobcem pokazati na sličico
tulipana, pa
je dobil okusno ribico. Enako
dobro mu
je šlo, ko je bilo treba za sličico
tulipana
pokazati na sličico radia. Nat
o pa je sam od
sebe dojel, da mu bo v gobec
znova priletel
okusen grižljaj, če bo za sličico
radia izbral
sličico rakovice. To pa je logika!
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Kiti glavači
Kit glavač ima največje možgane med vsemi živalmi. Tehtajo
skoraj 8 kilogramov, kar je petkrat več kot človeški možgani,
vendar pa zato ni petkrat pametnejši kot mi. Kiti glavači
za sporazumevanje uporabljajo zapleten jezik, sestavljen iz
različnih tleskajočih glasov. Živijo v velikih jatah in svoje pesmi
uporabljajo, da druge družinske člane obveščajo, kdo so in kje
so.
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Velike pliskavke
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Ali veš, da imajo ve
like pliskavke večje
možgane kot
ljudje? To pa zato, ker
se ti delfini radi pogov
arjajo
med seboj, pri čemer
uporabljajo govorico
telesa,
cvileče glasove in žvi
žge. Tudi kadar se bu
tajo z
glavami, to v njihove
m jeziku nekaj pome
ni.
Delfini
tako kot opice in lju
dje sami sebe prepo
zna
jo
v
ogledalu. Ogledajo
si celo znamenja na
svojih telesih.

Lignji
Lignji resda nimajo kosti, zato pa zelo bistro glavo.
Njihovi zapleteni možgani so pravzaprav precej
podobni človeškim, z eno veliko razliko: večji del
možganskih celic imajo v gibčnih lovkah.
Če bi lignju utrgali lovko, bi se lahko premikala sama.
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Gorila
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olj pametna za
Ta humanoidna opica je dov
jem reke na vsakem
izdelavo orodij: med prečkan
globoka je voda,
kako
koraku s palico preverja,
dah očividcev je
bese
po
ni,
razbija orehe s kam
dila most. Kako
zgra
ov
hlod
iz
rat
enk
neka gorila
le v ujetništvu so se
pametna rešitev! Nekatere gori
lahko z ljudmi
tako
in
a
naučile znakovnega jezik
tudi govorijo.

Orangutani
Si lahko predstavljaš, da znajo orangutani žagati ter
uporabljati kladivo in žeblje? Z opazovanjem ljudi so
se te velike opice sposobne naučiti presenetljivo veliko
spretnosti, med njimi tudi mizarjenja. Vendar pa ne samo
ponavljajo za drugimi, ampak se pogosto domislijo tudi
svojih trikov. Tako na najrazličnejše načine uporabijo
listje: kot rokavice za prijemanje bodečega sadja, kot
dežnik, z njim brišejo umazanijo in ga celo zvijejo v
nekakšno trobljo, s katero okrepijo zvok svojih poljubov.
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Rdečelični m
akak
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Rdečelični m
akak je preg
ovorno razu
bitje, zato je
mljivo
tudi priljublje
na poskusna
enostavno se
žival:
na primer na
uči, kako de
zaslon na do
luje
tik. Neka sa
mica v divjin
spoznala, da
i je enkrat
je krompir či
stejši, če ga
vodi, kot pa
opere v
če ga samo
odrgne – ko
druge opice.
t so to storile
Krompir je ce
lo namočila
vodo, da je po
v morsko
stal soljen! N
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du so
tudi drugi m
akaki.
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Pavijani
Če bi ti ponudili skodelico z dvema
oreščkoma in skodelico s sedmimi,
odločitev, katero izbrati, najbrž ne bi bila
težka, kajne? Tudi pavijani so pri poskusu
izbrali tisto z več oreščki, kar pomeni, da
razumejo osnove matematike. Poleg tega
uporabljajo več svojih jezikov. Naučili so
jih celo, da so med tisoč nesmiselnimi
besedami znali prepoznati precej
angleških. Misliš, da znajo povedati tudi kaj
po slovensko?
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Šimpanzi
Najpametnejša bitja na svetu smo seveda ljudje.
Za človekom pa za najinteligentnejše živali veljajo
šimpanzi. Večina teh opic se prepozna v ogledalu,
kar je v živalskem svetu precej redek pojav.
Slavni šimpanz Nim Chimpsky, ki je odraščal v
človeški družini, se je naučil uporabljati 125 znakov
za sporazumevanje z ljudmi. Kaj meniš, za kaj je ta
pametna opica najprej prosila? Prav imaš.

Pavijani v nek
em
južnoafriškem
rezervatu
pogosto odpre
jo
avtomobilov in vrata
preverijo,
ali je v njih k
aj za pod zob.
Če slišijo, da
je voznik avto
zaklenil, pa se
jim ne ljubi
niti stopiti do
njega.

Za hrano.
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Beli lipicanec

je Slovenija. Toda ...
Zibelka belih lipicanskih konj
. Sprva je njihova
presenečenje! Ne skotijo se beli
a. Med 5. in 10.
dlaka siva, rdečkasta ali rjav
pigment in dobijo
bijo
izgu
rojstnim dnem dlačice
koža pa vedno
ova
Njih
vo.
bar
tisto značilno belo
se znojijo - potem
ostane siva. To lahko vidite, ko
eži.
skozi bel kožuh zasijejo sivi mad
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Podgane
Pujsi
Ali veš, da je odrasel prašič lahko tako
bister kot triletni otrok? Pri poskusih
so se prašiči odlično odrezali pri
iskanju hrane v labirintu in igranju
videoigric z igralno palico. Dokazali so
tudi, da znajo, kadar je mrzlo, pritisniti
na gumb, s katerim se vključi gretje.
Prav tako se radi igrajo, zato jim
raziskovalci pogosto dajo igrače. Po
igri svojo igračo vedno pospravijo v
zaboj, saj ne marajo nereda.

8

Podgane so veliko pametnejše,
kot mislimo ljudje. Naučiti jih
je
mogoče celo vrsto zabavnih triko
v, na primer skakanja skozi
obroč. In ko si enkrat zapomn
ijo pot, je nikoli več ne pozabijo
.
Poleg tega so zelo prijazne dru
ga do druge. Ko so v nekem
poskusu morale odločiti, ali bod
o osvobodile drugo podgano
ali si
privoščile čokolado, so najprej
pomagale drugi podgani, nato
pa
se skupaj posladkale.

Vrane
Novokaledonska vrana (Corvus
moneduloides) slovi po svoji pameti celo
med biologi. Poleg človeka in opic je edina
žival, ki zna orodje ne samo uporabljati,
temveč si ga sama tudi izdela. Na primer:
odlomljene veje prireže tako, da jih lahko
potisne v luknje, kjer se skrivajo žuželke,
s katerimi se hrani. Ko ena vrana izumi
takšen pripomoček, jo druge posnemajo, da
lahko še same lovijo z novo iznajdbo.

26

25

OVCE
Mislite, da so ovce neumne? Pomislite še enkrat! Ovce imajo
morda celo boljše spominske sposobnosti kot ljudje. Na primer,
če ena žival iz črede manjka, druge to takoj opazijo.
Jezersko-solčavska ovca je avtohtona slovenska vrsta.
Menimo, da bi bilo dobro ime za to pasmo tudi »panda ovca« poglejte te luštne, črne zaplate okoli oči!

Pes
Psi izvrstno razumejo ljudi, njihove ukaze, kretnje in
celo izraz na obrazu ter se nemudoma odzovejo na
gospodarjeve želje. Pse je mogoče izšolati za osupljivo
veliko različnih nalog. Psi vodniki pomagajo svojim
slepim gospodarjem najti semafor ali prazen sedež
na avtobusu, znajo preveriti poštni nabiralnik in v
trgovini prinesti želene izdelke. In katera pasma velja
za najpametnejšo? Borderski ovčar.
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Kdo je lovec in kdo plen? Vse je odvisno od hitrosti. Ali bolje
povedano: od tega, ali je žival dovolj hitra. Urna bitja v tem poglavju
dokazujejo, da ima hitrost več oblik: tek v cikcaku, dolgi skoki ali
bliskovito plezanje po drevesu, če jih naštejemo le nekaj.
Navadno se te živali ponašajo z osupljivimi značilnostmi, kot so
dolge noge ali velika krila, s katerimi tako hitrost lahko sploh
dosežejo. Včasih pa tudi hitrost ni vse in se živali znajdejo še
drugače – nekatere tek prepustijo drugim, druge na lov
skličejo celo družino, tretje pa hrano zakopljejo za pozneje.
Tudi najhitrejše živali se kdaj utrudijo, kajne?

NAJHITREJŠE
ŽIVALI
ZA TEK JE POTREBNO GORIVO:
TRIJE ODRASLI ZAJCI POJEJO VEČ
KOT ENA OVCA!
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Lev
Lev ni samo največja afriška mačka, tudi pri hitrostnih
rekordih je pri vrhu lestvice. Teče lahko s hitrostjo okoli
80 kilometrov na uro, torej tako hitro kot črnorepi gnu
in jelenja antilopa, kar je slaba novica zanju, saj si ju
pogosto zaželi za kosilo. Na vso moč pa zmore teči le
kratek čas, lev se namreč ne mara preveč utruditi. Kot
pravi kralj, seveda.

Skokonoga gazela

29

Večina tekačev po teku nujno potrebuje pijačo in prigrizek.
_
Skokonoga gazela pa zmore celo brez vode, žeja je niti naj
manj ne upočasni. Ta srednje velika antilopa lahko doseže
hitrost do 88 kilometrov na uro, torej se uvršča ob bok
črnorepemu gnuju. Med obema pa je vseeno majhna razlika:
skokonoga gazela ni tekačica na dolge proge, temveč
sprinterka.

Črnorepi gnu
V kategoriji vzdržljivostni tek bi se
črnorepi gnu gotovo uvrstil med finaliste.
Sodi med antilope, čeprav mu zaradi
poraščene brade in velike glave tega ne
bi prisodili. Zelo radi tečejo in v ogromnih
čredah v afriški savani premagujejo
velikanske razdalje. Pri tem ne
potrebujejo nobenih proteinskih napitkov,
zadostuje le nekaj trave.
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Thomsonova gazela

Z bliskovitim tekom v cikcaku
Thomsonova gazela uspe pob
egniti
marsikateremu plenilcu. S svoj
o
vzdržljivostjo in tekom s hitrostjo
več
kot 70 kilometrov na uro – ter
seveda
malo sreče – pusti leoparde,
leve in
hijene daleč za seboj. Pogosto
so ji kos
le gepardi. Kot zadnje »orožje«
na begu
uporabi visoke skoke, s katerimi
da
zasledovalcu vedeti, da ne bo
»mala
mal‘ca«.
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Afriški hijenski pes
To ni kužek, s katerim bi se otroci igrali,
temveč pravi lovec. Ubije lahko velike
živali, kot sta zebra ali žirafa, prav tako
pa zmore dohajati res hitre tekače, kot sta
Thomsonova gazela in antilopa. Ne samo
zato, ker je tako hitrih nog, temveč ker je tudi
izjemno vzdržljiv. Plen se hijenskim psom
redko izmuzne tudi zato, ker se lova loti
razširjena družina.

Ujemi me, če lahko!

Ujemi me, če lahko!
Tu je pet živali iz albuma: postavite jih v pravilni vrstni red
tako, da najhitrejši dodelite številko ena.
Kot vidite, je lev šele četrti.
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Noj

2
3

Sokol selec
4
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PAHLJAČASTA MEČARICA
Gepard

Lev
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Lepa burnica
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Pahljačasta MEČARICA
Pahljačasta mečarica je osupljiva žival. Valove
reže in skače iz vode s hitrostjo več kot 100
kilometrov na uro, zato je ena najhitrejših
prebivalk morja. Prav tako bliskovito lahko svojo
modro barvo zamenja za rumenkasto s črtastim
vzorcem. Zakaj pahljačasta? Ime je dobila po
veliki hrbtni plavuti, ki spominja na pahljačo in je
navadno spuščena, razpre jo le takrat, ko se želi
pokazati v vsej svoji veličini.
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Noj ima najdaljše no
i. Da
med vsemi pticam
i
se njegovi dolgonog
jcu,
mladiči prilegajo ja
na
leže največja jajca
svetu.
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pri
ega
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Rdeči veliki kenguru

Kdo pravi, da se s poskoki ne
dá potovati
hitro? Kenguru je res edina živa
l, ki se
premika s poskakovanjem, ven
dar ga
mojstrsko obvlada: pospeši lahk
o vse do
70 kilometrov na uro. K takšni
hitrosti
pripomorejo močne zadnje nog
e, zelo velika
stopala in mišičast rep za ravn
otežje. Vse
to mu pride prav tudi pri bok
sarskem
dvoboju s tekmeci.
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Noj
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Največji ptič na svetu, pa ne zna leteti.
To je, milo rečeno, malce čudno, kajne?
Vendar noj pomanjkanje uporabnih
kril učinkovito nadomešča s parom
močnih nog. Z njimi ne samo izjemno
hitro teče, vse do 70 kilometrov na uro,
temveč lahko z enim korakom preskoči
kar 5 metrov. In še opozorilo: tudi krepko
brcniti zna, če je treba.
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Onager
Onager je morda res videti kot
običajen osel, vendar to zagotovo
ni, saj je divja žival. Živi v suhih
predelih Azije, kjer se odlično
znajde. Ker zmore teči do 70
kilometrov na uro, se mu ni treba
nikogar zares bati. Ljudje bi
torej lahko z njim hitro potovali,
toda presenetljivo ga tamkajšnji
prebivalci nikoli niso poskusili
jezditi ali udomačiti.
Kdo je torej tu osel?
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Rjavi zajec
Ta majhna žival ima dve kori
stni lastnosti za
življenje v divjini. Prva: teče hitr
o kot blisk.
Druga: je mojster skrivalnic ležanja na
trebuhu na polju, da se skrije.
Ojoj ... nevarnost!
Zajec tolče z nogami, da opozori
druge na
nevarnost. V času parjenja lahk
o vidimo dva
zajca pri kikboksu, ker želita
impresionirati
damo. Zanimivo!
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Silhueta

pada
Katera silhueta pri

gepardu?
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3
4
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Hrt
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Črna mamba

najbrž misli, da je
Kdor še ni videl črne mambe,
ima sivo do olivno
kožo
ni,
Pa
?
tako
črne barve, je
anjost njene ustne
zeleno, povsem črna je le notr
v živo, saj je črna
aš
votline. Upajmo, da je ne sreč
na svetu. Na
kač
ih
pen
stru
mamba ena najbolj
in drugimi
ekom
člov
s
m
stiko
srečo se izogiba
sodi med najhitrejše
živalmi. Umakne se hitro, saj
ostjo 11 kilometrov na
kače, in se zmore plaziti s hitr
hitrejša.
ej
prec
še
uro. Ob napadu pa je
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Gepard
Za sekundo si zamisli, da z gepardom tečeta
vzporedno drug ob drugem. V tej sekundi bi
ti že kazal hrbet in bil 25 korakov pred tabo!
Slovi kot najhitrejši tekač, saj lahko doseže
hitrost 90 kilometrov na uro. Pravzaprav pa
je njegov pospešek tisti, ki podre vse rekorde.

44

Med tekom lahko namreč ob vsakem
koraku oziroma raztežaju nog pospeši za
neverjetnih 11 kilometrov na uro. Če temu
dodaš še gepardovo izredno gibčnost, je
jasno, zakaj je tako uspešen lovec.
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Siva lisica
Sivi lisici ni treba hitro teči, da si priskrbi
hrano. Ta samotarski lovec je zadovoljen z
majhnim plenom, kot je zajec, voluhar, rovka
ali ptič. Vendar pa mora nemalokrat pohiteti
zato, da sama ne konča v gobcu kakšnega
plenilca. Teči zmore 70 kilometrov na uro,
zato psom in kojotom pogosto pobegne.
Če hitre noge ne zadostujejo, se požene na
drevo. Med vejami najde tudi udoben prostor
za počitek.

Italijanska okretna
žaba

46

To žabo lahko med drugim prepoznate
po temno rjavem trikotniku za njenim
očesom. A obstaja tudi drug način, kako
jo prepoznati: je ena najhitrejših žab
naokoli. V primerjavi z drugimi žabami
ta skače veliko višje in hitreje.
Lahko skoči celo do enega metra!
Precej kul za žabo, ki meri samo kakšnih
7,5 centimetra, kajne?

Severnoameriški vapiti
Severnoameriški vapiti res ni videti kot sprinter,
poleg tega ima na glavi velikansko rogovje, ki
tehta skoraj 20 kilogramov. Vendar naj te njegova
postava ne zavede. Dalj časa lahko ohranja
hitrost okoli 70 kilometrov na uro in prehodi velike
razdalje. Mladiči so pogosto plen medvedov, kojotov
in volkov. Odraslega samca pa ni pametno izzivati
– v kogar se zakadi, jo hudo skupi.
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Sokol selec
Sokol selec si je upravičeno prislužil
svoj izpit za letenje, pravzaprav izpit za
padalce. Z malo pomoči gravitacije se
spusti, da zagrabi svoj plen, z osupljivo
hitrostjo skoraj 400 km/h. Da, dame in
gospodje, to je dejansko najhitrejša žival
na našem planetu. Tudi ko mirno drsi po
zraku, je ta impresivno velik sokol lahko
strašljivo hiter.

49

Vilorog
Teči bos ni prav zabavno, še posebej, če bežiš. Vilorog
ali antilopska koza ima na srečo oblazinjene, koničaste
prste, ki ji omogočajo zanesljiv stik s tlemi. Je eden
najhitrejših sesalcev, saj ima velike notranje organe, ki
proizvajajo dodaten kisik, da lahko doseže tudi do 80
kilometrov na uro. Zanimivo je to, da na dolge razdalje
teče bolje od vseh plenilcev v Severni Ameriki. Morda je
davno živel še hitrejši plenilec …

50

Ameriški jazbec po
maga
kojotu poiskati njeg
ovo
zakopano hrano. Ob
tem
se spoprijateljita,
malico
pa si razdelita.

Kojot
Kojot je pravi tekaški navdušenec. Ne samo
da sam rad teče, ampak ga zelo privlači vse,
kar se premika z nekaj hitrosti. Zato se zapodi
za skoraj vsako živalco, od kuščarjev, miši do
veveric. To pa še ni vse: ko se kojoti združijo
v krdelo, lahko pod njihovimi kremplji pade
tudi srna ali celo bizon. Ker njihovi želodci niso
dovolj veliki za toliko mesa, ostanke zakopljejo
v zemljo. Potem si lahko kdaj privoščijo ležerno
popoldne.
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Živali so osupljive in zanimive, zato jih je lepo opazovati. Vendar
pa so lahko tudi nevarne, celo smrtno nevarne. Vsaka od živali
v tem poglavju je nevarna po svoje – nekatere zaradi velikosti,
druge zaradi množice ostrih zob, tretje prenašajo hude bolezni.
Marsikatera je strupena in ti lahko že samo dotik njene kože
močno zagreni življenje. Si upaš brati naprej? Ta bitja so,
tudi če se z njimi nikoli ne soočiš iz oči v oči, namreč dovolj
strašljiva, da dobiš kurjo polt ali doživiš nočno môro.

Ta ogromen kuščar živi le na
nekaj indonezijskih otokih.
Kakšna sreča!

Muha cece

51

stavine
Nekatere se na
pijo
strupa škor so
ami
s petimi črt
oločenih
sestavine d
zdravil.

Muha cece, ki živi v tropskih predelih
Afrike, je precej podobna navadni muhi,
vendar še zdaleč ni tako nedolžna.
Ta muha prenaša spalno bolezen, ki
je lahko smrtna, na leto pa prizadene
2 milijona ljudi. Ker se z njo okuži tudi
živina, ki nato pogine, bolezen posredno
povzroča lakoto in revščino.
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Komar mrzličar

sti. Ne
žuželke po njeni veliko
Ne presojaj moči te
krade
a
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jem
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samo da ti z motečim
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ami
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in 3 milijoni jih za po
ljudi na leto, med 2
okužbe celo umre.
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Severni medved

54

Polarni medvedi so videti tako mehki in prisrčni, še
posebej samica z mladički. A ravno v tem času je
mama medvedka najbolj nevarna. Za svoj naraščaj
je pripravljena žrtvovati življenje in se spustiti v boj
tudi s samci, ki so enkrat večji od nje. S človekom se
sreča redko, ker večino časa preživi na morju. Če pa
že naleti nanj, se medved ne ustraši. Pozor, njegovi
zobje in kremplji so lahko smrtonosni.
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Povežite pike!
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Nilski konj
Tem okornim bitjem ni kaj veliko mar za
ljudi, vendar je ob srečanju z njimi potrebna
previdnost. Živijo na celotnem območju južne
polovice Afrike. Prehranjujejo se večinoma z
rastlinami, znano pa je, da do svoje najljubše
zelenjave vedno uberejo isto pot. Karkoli jih na
tej poti ovira, poteptajo ali razbijejo, pa naj je to
žival, avtomobil ali tabor s šotori. Po zaslugi svoje
velikosti se njim samim ni treba bati plenilcev.

56

Kafrski bivol

57

Kafrski bivol sodi med slavnih »pet velikih«
živali, ki jih navadno želijo videti obiskovalci
afriške celine. Pravijo mu tudi »črna smrt«,
saj s svojimi veličastnimi rogovi ubije več kot
200 ljudi na leto. Ti bivoli so zelo zaščitniški
drug do drugega. Kadar jih napadejo levi, se
čreda stisne v tesno gručo in se tako brani.
Če plenilcu uspe ubiti člana črede, drugi bivoli
nepridiprava pogosto preganjajo še ure. Tudi
če je to človek.

Lisasta hijena

savanah, je
Lisasta hijena, ki živi v afriških
se kot mačka.
pa
va
nekoliko podobna psu, umi
živaljo nima.
ačo
dom
ko
ljub
z
Drugih podobnosti
mrhovinar,
eten
hop
stra
kot
na
zna
e
Čeprav je širš
o vzbujajoč
groz
ici
ki se zadovolji z ostanki, je v resn
asti
nap
e
obn
lovec. V krdelu so hijene spos
ogosteje takrat, ko
velike živali in celo ljudi, najp
je bolje spati v
Zato
.
tem
pros
na
ti prenočujejo
zaprtem prostoru.
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Leopard
Glavno »orožje« te ve
like mačke je njen
kožuh. Z njim se uči
nkovito skrije, da ga
njegov veliki plen, na
primer antilope,
šimpanzi in gorile, ne
opazijo. Ker ne more
pojesti vsega naenkra
t, mrtvo žival zvleče
na drevo, da mu je
ne bi ukradle druge
živali. Njegov kamu
flažni kožuh pa ima
na
žalost tudi slabo pla
t: nekaterim ljudem
se
zdi lepa preproga.
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Afriški slon

60

Afriški slon je največja kopensk
a žival in zato ena
najnevarnejših. Zamisli si, da
bi se zapodil za tabo!
Ker zmore poteptati celo avto
mobil ali cel gozd
in z velikimi okli izruvati drev
o, se z njim ni dobro
zapletati. K sreči pa ni napada
len. Razen, če ga kaj
preseneti ali če kdo zaide med
mamo in mladička.

61
Beli nosorog

j jasno, zakaj je nosorog
Ob pogledu na njegov rog je tako
tno hiter. Zanimivo je,
erje
nev
še
je
nevaren. Povrhu pa
je dobil po tem, ko so v
da beli nosorog sploh ni bel. Ime
ovih širokih ust nizozemsko
preteklosti ob opisovanju njeg
edli v angleško »white«, bel,
prev
besedo za »širok« napačno
ne bi preveč zapletlo,
ni
ime
z
se
namesto v »wide«. Da
a z ozkimi usti
so njegovega manjšega sorodnik
rav, kot si najbrž misliš,
poimenovali črni nosorog. Čep
sploh ni črn.
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Navadni gad
Da, ta lepa, a nevarna
vrsta kač živi prav
tukaj,
v Evropi. Toda - zda
j pa dobra novica običajno
gad ne ugrizne. Razen
... če ga res razjezite
,
provocirate ali po ne
sreči stopite nanj. A
tud
i
če vas ugrizne, to ni
nič hujšega kot le izr
edno
boleče za vas. Ugriz
je lahko smrtonosen
le v
zelo, zelo, zelo redkih
primerih.
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Brazilski potujoči pajek
Navadno je strah pred pajki odveč, ob srečanju
z brazilskim potujočim pajkom pa beg ni slaba
ideja. No, kričanje vsekakor ne bo pomagalo. Ta
pajek je v Guinnessovi knjigi rekordov naveden kot
najbolj strupen pajek na svetu. Rad se skriva na
plantažah banan, zato mu ponekod pravijo tudi
»bananski pajek«. Ponoči se odpravi v džunglo na
lov, večinoma išče majhen plen, kot so žuželke in
miši.

64 65
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Zlata grozna listovka

Zlata grozna listovka bolj kot
na nevarno dvoživko
spominja na okusno sladico.
Vendar tisti, ki bi jo
pokusil, ne bi užival dolgo. Njen
a živobarvna koža
je namreč zelo strupena. Živi
v Kolumbiji, kjer
tamkajšnji prvotni prebivalci
z njenim strupom
premažejo konice puščic, ki jih
uporabljajo za lov.
Strup ene žabe lahko ubije 10
do 20 ljudi. Ali dva
slona. Žaba pa se z njim le zava
ruje pred plenilci.

Afriška efa

je cvrčeč zvok, ki
Dobra lastnost te strupene kače
telesu in tako
na
lusk
ga proizvaja z drgnjenjem
j zaslišiš zvok,
tore
Če
.
asti
nap
opozarja, da utegne
e na vroči plošči«,
ki te spomni na »cvrčanje vod
v več predelih
se umakni! Afriška efa, ki živi
rna za največ
ovo
severovzhodne Afrike, je odg
a na podeželju.
nom
veči
u,
kačjih ugrizov na svet
e pa strašne …
edic
posl
č,
bole
z
ugri
je
Pravijo, da
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Komodoški varan
Komodoški varan je daleč največji kuščar na svetu, pa
tudi eden najhitrejših. Vzbuja strah in trepet, saj naj bi
imel smrtonosno slino. To sicer ne drži, a njegov ugriz
je kljub temu usoden, ker z močnimi čeljustmi grize in
trga, poleg tega pa ob ugrizu plen okuži z bakterijami
iz sline. Žrtvi navadno sicer uspe pobegniti, a v nekaj
dneh umre in takrat se začne varanova pojedina.

Sestavljanka
Razporedite manjkajoče dele

slike!

X
X

67

X

68

X
X

X
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Letvičar

69

Ta krokodil je najve
čji in nedvomno na
jbolj
strašljiv plazilec. Ko
t da že sam pogled
na njegovo
velikansko število zob
ni dovolj, jih zna tud
i
premeteno uporabit
i: ko plen čvrsto zgr
ab
i,
se
nekajkrat zakotali.
Možnosti za preživetj
e skoraj ni.
Letvičar največkrat
napade iz zasede –
preži skrit v
vodi in čaka, da ple
n pride mimo.

Veliki beli morski pes
Brr ... Predstavljajte si, da ste na morju in naletite na
velikega belega morskega psa. Strašljivo! Toda ne
glede to, v kaj vas je prepričal znameniti film Žrelo,
ljudje niso njegova najljubša hrana. Zanj smo preveč
koščeni. Običajno na jedilnik postavi okusen zalogaj
tjulenjev, rib ali morskih ptic. Na srečo tega morskega
psa le redkokdaj vidimo v Jadranskem morju.

70

Morska osa
Ta meduza s kockasto oblikovanim telesom ni posebej
strašljivega videza, vendar velja za eno najbolj
strupenih bitij na svetu. Živi ob obalah severovzhodne
Avstralije, Filipinov in Vietnama. Na nekaterih
območjih se njihovo število poveča, ko je morje mirno,
torej ravno takrat, ko privabi več kopalcev. Dotik
njenih lovk, ki se prilepijo na kožo, povzroči neznosno
bolečino. Umivanje pika s kisom žal ne pomaga, prva
pomoč in zdravljenje sta zelo zahtevna.

71
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72

em vsako
Na Japonsk i pristane
nic
leto v bolniš e ljudi, ki
na desetin upeno
tr
so zaužili s ekaterih
.Vn
napihovalko živanje teh
državah je u povedano.
rib zato pre

Modroobročkasta

73

hobotnica
Modroobročkasta hobotnica
je res majhna
(do 20 centimetrov) in navidez
no nenevarna,
vendar je nikar ne podcenjuj,
saj sodi med najbolj
strupene živali na svetu. Nav
adno je dobro skrita
in prilagojena barvi okolice, vse
dokler ji ni treba v
napad ali obrambo. Takrat njen
i modri obročki in
rumenkasta koža zažarijo ter
lahko izloči strup.
Ta huda snov že kmalu povzroč
i ohromelost in je
lahko smrtonosna za več kot
20 ljudi.
No, vsaj ugriz menda ne boli.
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Napihovalka

gar ne ogroža.
Ta počasna riba navadno niko
uti ogroženo in
poč
rat
večk
a
sam
se
v
Pravzapra
v smešen, velik in
takrat se v trenutku napihne
je večina plenilcev
zato
povrhu še bodičast balon,
ribo jesti, je
to
o
želim
Če
ne more pogoltniti.
sama namreč
Ena
st.
idno
prev
ka
potrebna veli
da lahko ubije 30
vsebuje takšno količino strupa,
šeni kuharji vedo,
izku
olj
odraslih ljudi. Samo najb
žiti.
zau
o
katere dele je varn
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Da živali iz tega poglavja vidiš v naravi, je treba imeti zelo
veliko sreče. Tudi v živalskem vrtu jih ne moreš spoznati,
ker je večina od njih precej redkih. Nekatere živijo samo
ob gejzirjih in na morskem dnu, druge so zelo izbirčne pri
hrani, marsikatera je na robu preživetja, žal tudi zaradi
človekovega škodljivega ravnanja. K sreči imamo njihove
fotografije in osupljive življenjske zgodbe.

Goščavski gadi ne odlagajo jajc,
ampak rodijo žive potomce. Vendar pa
materam ni potrebno skrbeti za mladičke,
saj ti lahko s svojim strupom
takoj ujamejo plen.
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Moloh
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Ta trnasti kuščar si na vse krip
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da
va,
prizade
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Če ga plenilec
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bodic na molohovem hrbtu. Najb
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g
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je
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Sajga
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Povečan nos te azijske antilope se morda zdi
nepraktičen, vendar ji v njenem življenjskem
okolju, odprti stepi, pride zelo prav. V prašnih
poletjih ji pomaga dihati čist zrak, v mrazu pa
se zrak v njem segreje. Nekoč je živela v stepah
osrednje Evrope, dandanes pa to ogroženo vrsto
najdemo predvsem v Mongoliji in Kazahstanu.
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Rdeči volk

78

Ta azijski divji pes,
bližnji sorodnik
udomačenega psa,
je videti kot mešanica
sivega
volka in lisice. V na
ravi živi le še okoli 25
00
rdečih volkov, ki se
povezujejo v velike
družine.
Med lovom se razde
lijo v manjše skupin
e,
navadno plenijo srn
e, ki so njihova najlju
bša
hrana. Včasih pa si
drznejo napasti cel
o tigra!
Znani so tudi po svo
jem neobičajnem og
lašanju,
znajo namreč žvižga
ti.
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Kje živi?

Izberite območje, na katerem

živi azijski divji pes!

A

B

C
D
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Morski pes škrat
Nekoč je morski pes škrat sodil v veliko
družino ne prav lepih morskih psov
z dolgimi, kljunu podobnimi gobci.
Dandanes ta globokomorska vrsta nima
več sorodnikov. Zanimivo je, da je še
vedno prav tak kot pramorski psi pred
125 milijoni let. Ker je tako zelo redek, so
ga živega fotografirali šele v tem stoletju.
Oh, zdaj bodo pa vsi vedeli, da ni ravno
čeden.
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Modri zmaj

drugače.
Modri zmaj vidi svet nekoliko
s
jen
obrn
a
plav
polž
Ta morski
, tik pod
zgor
nav
sa
tele
m
delo
njim
spod
arne
nev
celo
gladino. Rad ima meduze,
v
žrte
ih
svoj
e
iglic
bne
in strupene. Dro
ni
bra
sam
i
njim
z
se
da
su,
tele
shrani v
re
mod
pred plenilci. Po zaslugi njegove
ziti.
opa
o
težk
ju
barve ga je v sinjem mor
Živi tudi v evropskih morjih.
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Orjaški enakonožec

Tako velikega raka enakonožca
srečaš le
globoko na oceanskem dnu. Zras
te lahko
do 76 centimetrov. Hrani se veči
noma z
mrtvimi živalmi, ki potonejo na
morsko
dno, občasno tudi z živimi riba
mi. Nekoč so
enega takšnega orjaka posneli,
ko je grizel
živega morskega psa! Sicer pa
se orjaški
enakonožci glede hrane ne vzn
emirjajo –
brez nje lahko zdržijo tudi do
pet let!
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Narval
Okel narvala lahko
meri do 3 metre, ka
r
je izjemna dolžina,
sploh če pomislimo,
da je ta kit dolg 4 do
5 metrov. Votel
rog je v resnici poda
ljšan zob, z njim pa
lahko med drugim čut
i temperaturo
vode. Ko dva samca
drgneta svoja okla
drug ob drugega, se
ne bojujeta, temveč
izmenjujeta različn
e podatke, na prime
r
o vremenu.

sih so
V starih ča
govi
, da samoro
ljudje verjeli rupljeno vodo
o zast
rogovi čistij ni. Ker je bilo te
olez
in zdravijo b jti, so iznajdljivci
o na
rogove težk
drago
ove rogove
g
ro
o
m
a
s
t
ko
.
rvalove okle
prodajali na

Piškur

i namreč
a posebno dieto: živ
Ta strašljiva žival im
,
ščo
plo
sto ust ima ustno
od ribje krvi. Name
o,
rib
na
i
trd
pri
Z njim se
imenovano prisesek.
ev
žrt
da
sa,
me
in
e
kaj kož
z zobmi odstrani ne
na snov,
vi slini je celo poseb
rje
ku
piš
V
vi.
rva
zak
zadnje
na
a
lj teče. Uboga rib
zaradi katere kri bo
jo.
dn
sle
na
že ozira za
pogine, piškur pa se
rske piškurje.
mo
in
ne
reč
mo
Pozna

Človeška ribica
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Človeška ribica je bitje, ki ga le redko kdaj vidimo, a
jo lahko še kako aktivno najdete v Postojnski jami. Ta
jamski prebivalec lahko brez hrane preživi kar nekaj
let. Njena brezbarvna koža se zdi skoraj prozorna –
izstopajo samo izrazite rožnate škrge. Nikar ne prosite
svoje mame, da bi jo vzeli s sabo domov; človeške
ribice le redko preživijo izven kraških jam.
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Velerilec
Ta aktivna mala živalca nima niti toliko časa, da bi
sedla h kosilu; preprosto lebdi v zraku in nenehno
maha s svojimi krili. Na ta način lahko velerilec
tekom dneva obišče nešteto cvetic in se napije
nektarja. Se vam ne zdi, da je nekako podoben
kolibriju? V poletnem času lahko morda katerega
srečate tudi v Sloveniji. Vsako zimo si pripravi
kovčke in odleti v Afriko na prijetno hibernacijo.

Pandina mravljarica

lka (Euspinolia
Svojemu imenu navkljub ta žuže
mravljaric,
žino
dru
v
i
Sod
.
vlja
militaris) ni mra
jo po
inja
spom
ki so v resnici ose. Na mravlje
brez kril.
ice
sam
so
obliki telesa, pa tudi zato, ker
icami
dlač
mi
beli
in
mi
črni
Obenem so s svojimi
odvračajo
ve
bar
tne
tras
Kon
di.
pan
i
podobne min
bolečem piku. So
plenilce, znane so tudi po zelo
ljubke, kajne?
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Venezuelski dlakavi
nočni metulj
Kakšen debel kosmat plašč! Vsakdo bi pomislil,
da to bitjece najbrž živi v zelo mrzlih krajih.
Pa ne. To je dlakavi nočni metulj (verjetno
iz družine metuljev kokljic), ki so ga šele leta
2009 odkrili v Venezueli. Njegov kožuh mu
najbrž služi kot obramba pred lačnimi pticami.
Vendar znanstveniki ne vedo zagotovo, ker ga
še niso preučili. Pravijo pa, da v Južni Ameriki
živi še veliko neznanih nočnih metuljev. Kaj
misliš, kako so videti tisti?
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Grivasti volk

lk za
o
v
i
t
s
Griva je po zemlji
kopan uporablja
ne pljev,
krem zobe.
č
temve

lge,
otec ima značilne do
Ta južnoameriški lep
visoko
o
zel
zi
sko
jo
ho
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vitke noge. Potrebu
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j se rad tudi skr
brazilsko travo. V nje
rača
ob
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lah
jih
ki
lga ušesa,
čaka na plen. Ima do
d si
Ra
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lja giban
in s katerimi sprem
l
de
lik
ve
e glodavce in ptice,
privošči zajce, majhn
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sad
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a
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njegove hrane pa ses
j pa ti?
dovolj vitaminov. Ka
je
po
ej
tor
Grivasti volk
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NAJREDKEJŠE
ŽIVALI
Rožnati mišji
pasavec
Rožnati mišji pasavec sodi med
najmanjše predstavnike teh
živali. Trebuh ima pokrit s tenkimi
dlačicami, ki ga grejejo med ledenimi
argentinskimi nočmi in hladnimi
dnevi. Cel se lahko zvije pod oklep
in tako mehek trebuh zavaruje pred
plenilci. Po navadi mu ga niti ni
treba, ker menda rov v zemljo skoplje
tako hitro in s tako lahkoto, kot ribe
plavajo.
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Indijska vijoličasta
žaba

zahodnjaki
S tem neverjetnim bitjem so se
tem pa so jo
pred
prvič srečali šele leta 2003,
ci indijskega
ival
preb
o
več stoletij poznali sam
ti
vide
je
jo
o
Težk
i.
Gat
i
gorovja Zahodn
ivi pod
prež
časa
no
veči
ker
,
zato
predvsem
o hrano, termite.
zemljo, kjer išče svojo najljubš
jenja, ki traja
par
času
v
Na plano pride samo
bo imela
kom
S
i.
dob
vni
dva tedna v deže
e?
kajn
la,
vide
a
rad
že
pa
bi
e,
mladičk
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Malajski mrenar
Malajski mrenar se močno trudi leteti, vendar je
bolj jadralec kot letalec. Sodi med prvake. Od vratu
do okončin ter repa ima letalno opno, ki mu omogoča, da lahko med skoki z enega drevesa na drugega sijajno zajadra po zraku. Tudi plezanje mu gre
odlično, le na tleh se ne znajde prav dobro.
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Paku
Lep nasmeh, kajne? Zobje
južnoameriške ribe paku so zelo
podobni človeškim. Z njimi zlahka tre
oreščke, svojo najljubšo hrano. Pakuji
so pogoste akvarijske ribe, tržijo jih kot
»vegetarijanske piraje«. Res so sorodniki
pravih piraj, vendar ne jedo samo
rastlin. Na Škotskem naj bi nek malček
potreboval prvo pomoč, potem ko je
pomočil prst v akvarij s pakuji. Au!

Lasati drevesn
i gad
Če kd

aj obiščeš afriš
ki pragozd, se ne
pozabi ozreti tu
navzgor med ve
di
je dreves. Morda
opaziš to strup
vesno kačo. Dr
eno dreevesni gadi so
različnih barv,
do oranžne, in
od zelene
se zato lahko uč
inkovito skrijejo
jah. Ponoči visij
v krošno z veje in prež
ijo na nič hude
živalce: žabice
ga sluteče
in glodavce.
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Najbolj
nenavadne
živali

Medved z očali, krt z zvezdastim nosom in riba, ki
je videti kot kupček rožnatega želeja? Narava je
ustvarila več nenavadnih bitij, kot si lahko sploh
zamisliš. Nekatere so tako odštekane, da te bodo
zagotovo spravile v smeh. In veš, kaj je pri tem najbolj
zanimivo? Da ima vsaka od njihovih posebnih
značilnosti svoj namen ali opravlja neko nalogo!

Mehiški aksolotl
Samci s posebno velikim
nosom morajo včasih
poriniti svoj nos na stran,
da bi jedli.

o spominja tudi
Kdo bi rekel, ampak mehiški aksolotl je pravi kuščar. Nekolik
aksolotli vse
Zato
na ribo, ker ličinka ne doživi preobrazbe v odraslo žival.
mladi. Če
večno
o
ostanej
prav
življenje ohranijo škrge in živijo v vodi. Pravza
zraste.
znova
jim
kože,
izgubijo okončino, rep ali del
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Modra papagaj
evka

Te živomodre rib
e (Scarus coerul
eus) živijo na ko
Atlantskega oc
ralnih grebenih
eana. Kot mladi
ce imajo na glav
ki z leti zbledi.
i rumeno piko,
Njihov gobec pr
ecej spominja
tem so tudi dobi
na kljun papige
le ime. Z njim str
, po
gajo alge s podv
poginejo, se do
odnih skal. Ko
lgo razkrajajo,
zato jih pogosto
naplavi na obal
e.

Glenavice

o zrastejo do dolžine
Ta jeguljam podobna bitja lahk
zvedejo veliko lepljive
proi
,
1 metra. Ko so v nevarnosti
plenilcu onemogoči
saj
,
mbo
obra
sluzi, ki jim služi za
ika je vozel, ki ga naredijo
dihanje. Druga obrambna takt
l potuje od glave do repa,
iz svojega telesa, nato ta voze
i. Adijo, velika riba.
zbež
a
odstrani sluz in glenavic
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Riba »blob«
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Pod vodo je ta globokomorsk
a riba (Psychrolutes
marcidus) videti kot precej obič
ajna riba, na suhem
pa se njeno mehko, želatinasto
telo sesede, ker nima
pravega okostja, tako da pog
led na kup rožnate
žolce res ni najlepši. Takšno telo
ji omogoča, da leno
plava po morskem dnu, najv
ečkrat z odprtimi usti,
saj pospravi vse, kar užitnega
priplava mimo. Najbolj
znana je po angleškem imenu
»blobfish«, kar pomeni
»brezoblična riba«.

Hobotnica dumbo

stki nad njenimi očmi, ki
Hobotnica z ušesi? Ne, ne, ti izra
uti. Vendar je ime dobila
spominjajo na ušesa, so le plav
čku Dumbu, ki je letel z
po njih – pravzaprav po slon
dobro, navadno lebdi blizu
v
ušesi. Plavanje ji ne gre pra
ja plast kože lahko v trenutku
vrhn
morskega dna. Prozorna
nevidna za sovražnike.
spremeni barvo, da postane
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Labirint

Pomagajte papagajski ribi prit
i do
koralnega grebena!
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Madagask

arski dolg
oprstn

ež

Posebnost
te majhne
polopice je
trka po deb
dolg, tanek
lih in posl
sredinec.
uša, kje so
zobmi nare
Z njim
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di luknjo v
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d
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o in plen iz
»ročno oro
vleče s sred
dje« mu d
incem. To
sredice iz
obro služi
kokosoveg
tudi pri pra
a oreha.
skanju
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Krt zvezd
aš

Nič manj ko
t 22 mesn
atih rožna
raste iz sm
tih tipalk
rčka krta
zv
ezdaša. To
ime pošten
rej si je
o zaslužil!
Tipalke se
premikajo
v
es
čas
in zvijajo te
r krtu spo
je pred njim
ročajo, ka
, saj pod ze
j
mljo ničes
Koplje rov
ar ne vidi.
e, dolge do
3
0
0
metrov. Pri
delu mu ti
palke znov
tem
a pridejo p
preprečijo
rav, saj
, da bi mu
prst zašla
v nos.
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Čevljekljun
Ta afriški ptič lahko meri do 1,4 metra v višino. Znan je
po svojem do 25 centimetrov dolgem kljunu, ki po obliki
spominja na čevelj in ima ostre robove, s katerimi zlahka
obglavi plen. Čevljekljuni med lovom potrpežljivo stojijo
v vodi in prežijo na ribe. Plen znajo natančno zadeti in
zgrabiti. S kljunom tudi bredejo po jezerskem dnu in iščejo
tam skrite ribe.

Rilčar

Samicam so
opic res ni mogoče spregledati.
Nosu samcev teh samosvojih
na otoku
o
sam
o
živij
ki
jo čez usta. Rilčarji,
zelo všeč, še posebej, če sega
krokodili.
ijo
prež
osto
pog
je
nan
i
dar v vod
Borneu, so izvrstni plavalci, ven
nost
glas
pa
nemudoma kričati, velik nos
Če opazijo nevarnost, začnejo
teh svarilnih klicev še okrepi.

Bornea
Prebivalci
g
ravijo Oran
rilčarjem p mska opica.
nizoze
Belanda ali oletji na njihovem
nji
več st
Ko so pred izozemci, so tamkajš
N
li
a
,
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e
otoku pris prvič videli Evropejc
i
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i
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nim opicam
tem oranž
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Modronogi strmoglavec
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a dobila ime?
Boste uganili, po čem je ta ptic
na značilnost te
emb
pom
so
Živahno modre noge
lačne, samci
priv
dno
izre
zdijo
se
vrste. Samicam
i in razkazujejo
pa plešoč paradirajo pred njim
o ime – booby
lešk
svoje modre noge. Njihovo ang
oma nori,
ozir
o
bob
de
– izhaja iz španske bese
Poleg tega
o.
ikaj
prem
dno
nero
zelo
saj se po tleh
li na
živa
večina
se ne bojijo ljudi, kot se jih ne
Galapaških otokih.

Angora zajec
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Beloglavi saki
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Kako je beloglavi sak
i dobil ime, je očitno
na
prvi pogled. Z belo gla
vo se ponašajo sam
o
samci, medtem ko sam
icam obraz krasita
le dve
beli črti. Te majhne
opice, ki živijo v Brazi
liji
in
Venezueli, obožujejo
sadje, le včasih pohru
stajo
kakšnega netopirja
, ki spi med vejami.
Sporazumevajo se s
čivkajočimi glasovi,
če se
razjezijo, pa znajo tud
i pošteno zarjoveti.

govati svojega
prestano česati in ne
Ste oseba, ki želi ne
ec s svojim
zaj
? Potem je angora
hišnega ljubljenčka
i v najmehkejšo
en
em
spr
uhom, ki se
svilnato mehkim kož
gora zajci
s popolna izbira. An
volno na svetu, za va
bijo svoje živali, ki
Turčiji. Turki res lju
izvirajo iz Ankare v
mačko in angora
ra
vzredili tudi ango
dajejo volno, saj so
o mehke.
kozo, ki so vse enak
!
sto
Tako puha
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Nartničar

117

v so tako velike kot
Oči majhnih polopic nartničarje
dobre oči potrebujejo,
in
mne
ogro
njihovi možgani. Tako
drevesih in prežijo na plen.
ker ponoči plezajo po visokih
mu žuželka, hrošč ali
Zato tudi izvrstno slišijo. Ko se
nartničar z mišičastimi
se
majhen ptiček dovolj približa,
ajo za zelo plahe
Velj
j.
nan
ne
zadnjimi nogami pože
živali.
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Tapir
Ali veš, da imajo tapirji na sprednjih tacah štiri, na zadnjih pa
samo tri prste? Ti jim pomagajo, da se ne pogreznejo v blato. Radi
imajo vodo, v kateri se ohladijo, v primeru nevarnosti pa skrijejo.
Takrat izginejo pod vodno gladino in iz nje molijo le smrček kot
neke vrste dihalko. Smrček lahko premikajo v vse smeri in tako
prestrežejo vsak pomemben vonj.

Golač ima posebno
kožo, ki je
neobčutljiva za
bolečino.

GOLAČ
Golači živijo v južni Afriki v pod
zemnih kolonijah, v vsaki
naselbini je do 300 živali. Ima
jo edinstveno družbeno
ureditev s kraljico, vojaki in dela
vci. Vojaki domovanje
branijo pred kačami, delavci
cele dneve kopljejo rove.
Kraljica poskrbi za naraščaj
in skoti 20 mladičkov,
vendar le enkrat na leto. Kar
ni taka reč, saj golači živijo
zelo dolgo, do 30 let.
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Mala svinjačka

120

Mala svinjačka je najmanjša opica na svetu,
meri le 15 centimetrov, čemur pa je treba dodati
še 23-centimetrski rep. Kljub temu da je takšen
drobižek, pa zmore skočiti neverjetnih 5 metrov
daleč. Te opičke živijo v deževnih pragozdovih
Južne Amerike ter se hranijo predvsem z
drevesnimi sokovi, nektarjem in plodovi, zato imajo
obliko zob prilagojeno strganju lubja z dreves.

Pes pasme Kom
oNdor

Si želite v svoj
dom pripeljati
psa, a se ne bi
ukvarjali s česa
radi
njem njegoveg
a kožuha? Pote
je pes pasme Ko
m
mondor popoln
hišni ljubljenče
za vas! Ko se m
k
ladički skotijo,
so mehki in pu
Da pa se njihov
hasti.
smešen vrviča
st kožuh končno
oblikuje, traja
dve leti. Česanj
e
ni potrebno, a
vseeno treba ob
je psa
časno okopati.
Pozor: da se ko
popolnoma po
žuh
suši, traja skor
aj en teden.
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Sestavljanka
Razporedite manjkajoče dele
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slike!
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Lenive

Alpaka

i volne, ki
mele. Gojijo jo zarad
več je sorodnica ka
različnih
52
v
Alpaka ni ovca, tem
jti
je moč na
od ovčje, v Peruju jo
ijo
čut
po
je na dotik prijetnejša
se
r
ja, kada
ake ne marajo božan
z njimi
naravnih tonih. Alp
noameriški kmetje
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en
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varujejo svoje črede
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Največje
živali

Velike živali so pogosto tudi nevarne. Pomisli na
dolge slonove okle ali gromozansko telo anakonde,
ki je nekajkrat večja od tebe. Seveda pa niso vse
velike živali obenem še nevarne. Največja žival na
svetu človeka sploh ne bi hotela požreti.
Marsikateri veliki živali se lahko varno približaš
ali z njo celo plavaš. Le srečati jih ni vedno prav
preprosto, saj največja bitja na planetu navadno
ne živijo ravno v bližini.

Žirafa nima le dolgega vratu
in nog, ampak tudi jezik.
Iztegne ga lahko tudi do pol
metra!

Sinji kit

126

Sinji kit je svetovni prvak: večj
e živali od njega ni na
svetu. Težek je toliko kot 55 nils
kih konjev, zraste pa do 30
metrov. Si znaš to sploh pred
stavljati? To je toliko, kot če
bi v kolono postavili tovornja
k, bager, čoln, kolo, motorno
kolo, kombi in traktor. V njegov
gobec bi lahko spravili
okoli 50 ljudi. Na srečo pa se
ne prehranjuje z ljudmi,
temveč z drobnimi raki, imenov
animi kril.

Sinji kit bi z enim
dihom napihnil
2000 balonov.
Zabava se
lahko začne!

Kit grbavec

42

Kiti grbavci zrastejo do 16 metrov v dolžino. Na
leto prepotujejo tudi do 25.000 kilometrov. Živijo in
se hranijo v polarnih vodah, mladiči pa se skotijo
v toplih morjih. Med lovom z zavesami zračnih
mehurčkov zganjajo skupaj ribje jate, in ko nato
odprejo velike gobce, zajamejo stotine rib naenkrat.
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Morski mesec

129

Ta riba ima nenavadno obliko
telesa, saj je okrogla in ploščata,
poleg tega se zdi, da njene plavuti
niso na pravem mestu. Ime je dobila
po svoji navadi, saj na morski
gladini nepremično leži na boku, kot
da bi se sončila. Tehta okoli 1000
kilogramov, hrani pa se večinoma z
meduzami.
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Mrož

te za ogromnega: telo je veliko,
Mroža lahko pogumno imenuje
Samci tehtajo tudi do 2000 kg.
brki so dolgi, okli so ogromni.
telo prekrito z debelo plastjo
tno
celo
To pa zato, ker je njihovo
saj
kožo potrebujejo za izolacijo,
maščobe. Maščobno tkivo pod
,
nem
kop
na
le
se
ejo
Ne zadržuj
živijo okoli Arktičnega kroga.
e.
gač
briz
in
rake
č
iščo
i,
vod
či
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Brrr!

Kitovec
Kitovec je vrsta morskega psa, ki lahko meri več kot 12 metrov.
Velja za največjo danes živečo ribo, vendar se ga ni treba
se
bati. Plava počasi, z odprtim gobcem premera 1,5 metra ter
bna
mirolju
in
blaga
Je
i.
ribicam
hrani samo s planktonom in
žival, včasih se celo igra s potapljači.
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Orka
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Največje
živali

Gaver
Gaver ali indijski bizon je največje govedo na svetu. Ima zajeten
trup, ki lahko
v višino meri več kot 2 metra, in krepke noge, tehta pa do
1000 kilogramov.
Njegovi rogovi so lahko dolgi več kot meter. Azijski kmetje
gaverje redijo zaradi
mesa. V divjini živijo v čredah, vodi jih najstarejša samica
, tako kot pri slonih.
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Rjavi medved

Ta medo je nekoliko
manj crkljiv kot njegov
plišasti
živalski nečak: rjavi
medved je največji
kopenski
plenilec. Zabavno de
jstvo je, da ti medved
je niso
vedno rjavi, ampak
so včasih rumenkasti
, srebrni ali
skoraj črni. Opozorilo
: temu korenjaku ne
sezite v roko.
Njegovi kremplji so
tako veliki, da lahko
zlahka ujame
ribo ali večji plen, izk
oplje korenine ali zgr
abi sadje,
rastline in seveda me
d. Ah, to dobro življen
je ...
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Žirafa
Žirafa je daleč najvišja žival na afriških ravnicah.
Ob rojstvu meri že 2 metra, pozneje pa lahko
zraste do 5 metrov v višino. Odlično vidi, dolg vrat
pa ji omogoča, da se razgleduje daleč naokoli.
Žirafin vrat meri do 2 metra, vendar ima enako
število vratnih vretenc kot človek.
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Kraljeva kobra
Kraljico džungle hitro kaj vznemiri in takrat zavzame slavni
položaj: dvigne prednji del telesa, razširi vrat ter začne sikati.
Takšen prizor pa je v naravi težko doživeti, saj ta največja
strupenjača živi v pragozdovih in se izogiba ljudi. Zato si lahko
misliš, da ji življenje v košari in zvijanje ob glasbi piščalke nista
ravno najljubša.

Stari Rimljani so ži
rafi
zaradi njenega kožu
ha
rekli camelopardalis
ali
»kamelji panter«.

139

45

Največje
živali
Morski tiger
Ta morski pes je dobil ime po temnih progah na
telesu, ki pa z leti zbledijo. Tako kot kopenski tiger
je tudi ta plenilec strah in trepet zaradi svoje
krvoločnosti in velikega teka. Rad ima raznovrstno
hrano, zato lovi skoraj vse - ribe, želve, delfine in
celo druge morske pse. Znan je tudi po tem, da
večkrat požre neužitne predmete ali smeti, ker jih
zamenja za plen.

140

141
Kokosov rak
Čeprav kokosov rak svoje otroštvo preživlja v morju, živijo odrasle
živali na kopnem, še več, niti plavati več ne znajo. Vendar pa lahko
zrastejo do tudi 70-80 centimetrov, tako je ta žival največji kopenski
členonožec na svetu. Je neverjetno močna močna žival, vzpne se
na kokosovo palmo, odstrani kokosov oreh, odpre ga in nato zaužije
njegovo notranjost. Tudi njegov slovenski naziv izvira iz tega.

Zelena žagarica
Poznaš kakšno žival, ki s seboj nosi orodje? Ta osupljiva riba
(Pristis zijsron) je opremljena z žago, ki je pravzaprav podaljšan
gobec s koničastimi zobci na vsaki strani. Je verjetno največja
vrsta v svojem rodu, saj lahko meri do 7 metrov. Že mladički imajo
žage, a so ovite z opnami, da ne poškodujejo mame, saj ne prilezejo
iz jajc, temveč jih skoti žive.
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Goliathus
Goliathus ni tako impresiven kot kit ali mrož, zagotovo
pa bi otrpnili, če bi ga zagledali. Goliathus lahko zraste
tudi do 10 centimetrov in je tako največja žuželka na
svetu. Njegovi rogovi glede na velikost telesa niso tako
veliki, vendar pa se z njimi bori proti svojim tekmecem.
Na nogah ima ostre trnke in z njimi se vzpenja po
drevesu. Ne bodite presenečeni - zna tudi leteti.
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Morski slon

sčasoma pa
k kot vsak tjulenjček,
Kot mladiček je ljube
odrasel samec teh
ni neverjetno, toda
zraste v orjaka. Zve
erni medved.
sedemkrat več kot sev
tjulnjev lahko tehta
imajo smrček
ci
sam
:
bil z razlogom
Ime morski slon je do
m spuščajo kruleče
podoben rilcu. Z nji
nenavadne oblike,
futajo tekmece.
drugimi samci pa klo
glasove, med boji z

Sestavljanka
Razporedite manjkajoče dele slike!

x
x
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krokodilja jajca

Nilski krokodil
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Gangeški gavial

je eden od
Gangeški gavial, ki ga prepoznamo po značilnem ozkem gobcu,
gobec je
njegov
Tudi
najdaljših krokodilov, saj je lahko dolg več kot 6 metrov.
. Živi v
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koncu
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noge
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Beluga RIBA

48

Beluga riba oz. jeseter lahko menda živi tudi do 118
let. Med tem časom nenehno raste in raste, dokler
končno ne doseže sedmih metrov. To je velikost belega
morskega psa in morskega tigra! Večina jih ne zraste
do te velikosti, ker jih že prej ujamejo: ikre samice –
imenovane beluga kaviar– veljajo za poslastico.
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Kje živi?

Izberite območje, na katerem živi nilski krokodil!

C
A

D

B

Zelena anakonda
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Japonski orjaški močerad
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da je že nekoliko v letih: ima
Za tega močerada se zdi, kot
–
lahko doživi precejšnjo starost
gubasto kožo in slabo vidi. Res
dolžino,
v
ra
met
2
aj
skor
te
zras
o
več kot 30 let. V tem času lahk
dna
redki. In kaj je najbolj nenava
vendar so tako veliki primerki
ga
Zato
.
nček
doje
l
se, kot bi joka
lastnost tega »starca«? Oglaša
l.
ačo živa
morda ni pametno imeti za dom

Za nekatere je ta najtežja in najdaljša kača na svetu
najhujša nočna môra. Zamisli si, da bi to petmetrsko
velikanko srečal v vodi! Brrr! Bolje zate, da znaš plavati,
ker anakonda zagotovo zna – njeno znanstveno ime
namreč pomeni »dober plavalec«. Kljub tako velikemu
telesu se z lahkoto premika in ulovi vsak plen, tudi velike
živali, kot so tapirji, srne ali kajmani.
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Najbolj
ljubke živali

Da je sinji kit največja žival na svetu, ni dvoma. Težje je
presoditi, katera je najbolj ljubka. Je to činčila s puhastim
kožuhom, nežna srnica z velikimi očmi ali morda racajoči
pingvinček? Ampak prav vsaka od 20 izbranih živali si
gotovo zasluži biti v poglavju o najbolj ljubkih predstavnikih
živalskega kraljestva. Kot domači ljubljenčki bi se ene
izkazale bolje kot druge, ampak polna hiša teh ljubkih bitjec
- ne bi bilo to nekaj najbolj prikupnega na svetu?

Ne glede na barvo kot puh
mehkega kožuha činčile, so
konci dlak skoraj vedno
črni.
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Morska vidra
Morska vidra je še posebej ljub
ka v svojem najljubšem
položaju: ko s hrbtom leži na
vodi, si položi kamen na
trebuh, na njem stre lupino oreš
čka in poje sladko
jedrce. Vendar tudi drugače pog
osto zavzame to držo,
samica na primer tako plava
z mladički na prsih,
menda pa morske vidre v tem
položaju celo spijo.

Grenlandski tjulenj
Zakaj so plišasti tjulnji med otroci tako
priljubljeni, ni težko razumeti, kajne? Poglej
te okrogle oči, ta bel puhec … Le kdo se ne
bi raznežil? V resnici pa tjulnjevi mladički
crkljanja sploh ne marajo, poleg tega imajo
še ostre zobe. Svojim staršem niso niti
najmanj podobni, saj so beli in puhasti.
Sčasoma potemnijo, dobijo kožuh s kratko
dlako in postanejo spretni lovci.
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Cesarski pingvin

ki mladički
nekoliko nerodni, ampak ljub
Pingvini so na kopnem videti
predane
olj
najb
še. Sodijo namreč med
imajo srečo, da imajo take star
iskat hrano
jo
ravi
odp
e
izvalijo jajce, se mam
starše med vsemi živalmi. Ko
nogami
med
hu
kožu
v
zu,
mra
v
jo
jivo stoji
v ledeno morje. Očetje potrpežl
ecev
mes
aj
… Mame se vrnejo šele čez nek
grejejo jajce in čakajo, čakajo
o
gred
čno
kon
o
mladička. Takrat se lahk
s hrano za komaj izvaljenega
najest še očetje. Neverjetno.
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Luskavec
Ta mladiček luskavca na prvi
pogled morda ne sodi v to poglavje,
vendar … Poglej ta obrazek! Videti je
kot mravljinčar z luskami. Je edini
sesalec s takšnimi trdimi luskami,
ki ga odlično ščitijo pred plenilci z
zobmi. Luske mladičkov so sprva
mehke in šele sčasoma otrdijo. Na
žalost ljudje te prikupne živalce še
vedno lovijo zaradi oklepov.

Angl
luskav eško poime
malez ca (pangol novanje
in) i
ijske
kar po besede Pe zvira iz
kupče meni: po ngguling
,
k. L
vleč
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i ogro
ženeg to,
a.
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Kljunaš
Kljunaš je zelo nenavadno bitje. Ima kljun, nima pa
perja. Ima kožuh, leže pa jajca. Kaj je torej, sesalec ali
ptič? Odgovor se glasi: sesalec, ki poleg kljunatega
ježka edini iz tega razreda leže jajca. Vsekakor nekaj
posebnega. To pa še ni vse: na zadnjih nogah ima
strupeno ostrogo, nekakšen krempelj, s katerim skuša
raniti tekmeca. Od daleč je pa vseeno ljubek, kajne?
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Silhueta

Najbolj
ljubke živali

1

Katera silhueta pripada koali?

2

3
4

160
Koala

161

Kdo ne bi hotel pobožati te žametne
živalce z mehkim noskom in
kosmatimi ušesi? Če jo dvigneš,
se te močno oklene, tako kot se
mladički hrbta mamice. Navadno
so zelo zaspane, ker je njihova
glavna hrana evkaliptusovo listje,
ki ni posebej hranljivo. Tako bi bila
koala idealen prijateljček, ko si želiš
koga stisniti k sebi. Škoda, da živi
daleč v Avstraliji.
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Afriški gozdni slon
Ko opazujemo slonjega mladiča, si je težko zamisliti, da bo enkrat
tako ogromen kot njegova starša. Ušesa in rilček ima še tako majhne!
Ampak gozdni sloni so manjši in temnejši kot slavni afriški savanski
sloni. Mladički so precej kosmati, vendar jim dlaka pozneje odpade.
Živijo v skupinah. Ko se odpravijo na pot, se malčki držijo mamic za
rep. Kako prisrčno!
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Sladkosneda poletuša VREČARICA
Ob pogledu na sladkosnedo poletušo vrečarico najbrž vsakom
ur uide
očaran »ooh« ali »aah«. Ampak najbolj ljubek je njen zviti
repek! Rada se
sladka z nektarjem in drevesnimi sokovi. Da pride do teh
poslastic, z zobmi
trga lubje z dreves. Zato potuje od drevesa do drevesa, pri
čemer si pot
olajša in skrajša tako, da poletí, kar ji omogočajo nekakšn
a krila, ki se ji
pnejo med sprednjimi in zadnjimi tacami.
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Mačji panda
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Golonosi vombaT
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Ta avstralski kosma
tinček je videti kot me
šanček med
medvedom in jazbe
cem. Rezultat je pra
v prisrčen! V
resnici je to mladi vo
mbat, ki je ves poraš
čen z dlako,
le smrček ima gol. Ta
ko kot kenguruji je tud
i vombat
vrečar, kar pomeni,
da mladički odrastej
o
v
mamini
trebušni vreči. Le da
vhoda v vrečo nima
spredaj, ker
vombat veliko koplje
po zemlji in bi s tem
mladička
zasul. Živi v podzemn
em brlogu, katerega
rovi lahko
merijo do 200 metro
v.
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Najbolj
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Domači prašič
Umazanija in vonj, ki jih obdajata, sta res lahko
neprijetna, a če to odmislimo, ob prašičkih nihče
ne more ostati ravnodušen. S prifrknjenimi repki,
migajočimi noski in smešno hojo so tako posrečeni!
Poleg tega so tudi bistri. Dandanes poznamo tudi že
pritlikave prašiče, ki za vedno ostanejo majhni. Ne bi
bil tak pujsek odlična domača živalca?
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Prašiči imajo
posebne gen
varujejo pre e, ki jih
d kačji
strupom. m

Afriški beloprsi jež

Čeprav so v družini
ježev ljubki prav vsi
člani, ta afriški belop
izstopa. Še posebej
rsi jež
je prikupen, ko se zvi
je v kroglo, da se zav
V nekaterih državah
aruje.
jih imajo ljudje za do
mače ljubljenčke, zat
pravijo tudi udomač
o mu
eni jež. Ali je bodičast
o živalco prijetno crk
pa je že drugo vpraš
ljati,
anje … Au!
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Mladiček srne
Ste si že kdaj ogledali klasični Disneyjev film
Bambi? Tej mladi srnici z belimi pikami se ne
da upreti – nobeno presenečenje ni, da je dobila
glavno vlogo. A če jo kdaj srečate, ko se skriva v
travi, se je nikar ne dotikajte! Razumemo, da si
neskončno želite pobožati to sladko bitje, a vas
prosimo, da tega ne storite. Njegova mama se bo
verjetno kmalu vrnila. Če zavoha, da se je njenega
mladička nekdo dotikal, ga lahko celo zapusti ...
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Evropski kunec
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171

170

MLADIČEK KUNE ZLATICE
Kuna zlatica je gozdna žival s košatim repom,
nekoliko podobna mački. Tako kot mačka lahko
kremplje skrije v tace, česar druge živali iz
družine kun ne morejo. Zato dobro teče po tleh,
obenem pa izvrstno pleza. Nikjer pa ni povsem
varna: paziti mora, da je ne preseneti planinski
orel ali lisica. Domuje v drevesnih duplinah,
hrani pa se z glodavci, pticami, žuželkami in
gozdnimi sadeži.
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Najbolj
ljubke živali

MLADIČKI VELIKE PANDE

172
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Mladički velikega pande velja
jo za ene najbolj ljubkih
otrok v celem živalskem kraljestv
u. Žal jih ni veliko,
velike pande pomanjkanje hra
ne ali življenjskega
prostora namreč hitro tako vzn
emiri, da ne morejo
imeti naraščaja. Zaradi izsekav
anja gozdov
dandanes tudi že ne najdejo
vedno dovolj hrane.
Jedo skoraj izključno bambus
, ki ga potrebujejo res
veliko, saj vsak medved poje
9 do 14 kilogramov
bambusovega listja na dan.

Indijski kameleon
Ta kameleon (Chamaeleo zeylanicus), ki živi v Indiji,
na Šrilanki in Južni Aziji, odlično vidi. Vsako oko lahko
premika neodvisno od drugega in žuželke opazi z velike
razdalje. Po zaslugi dolgega jezika, ki ga bliskovito
sproži, mu jih pogosto uspe tudi uloviti. Največkrat
je živih barv, ki mu odlično služijo tudi za skrivanje.
Ko se sooči s tekmeci, se odtenki njegove kože hitro
spreminjajo.
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o
Kameleoni ne spremenij
barve takoj, ko se
premaknejo v okolje
drugačne barve. Njihova
barva navadno odraža
njihovo razpoloženje ali
namen.
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Progasti skunk
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Činčila
Činčila je zagotovo
ena najmehkejših živ
ali na planetu. Kdor
ga ima za domačeg
a ljubljenčka, ga na
jbr
ž boža cele ure.
Vendar mu je treba
omogočiti tudi odmo
r od crkljanja, saj
si nadvse rad čisti kož
uh in se kopa v pesku
. Činčila je tudi
odličen plezalec, zna
pa celo – kdo bi verje
l – lajati kot pes.
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Fenek
Najbolj opazne lastnosti te majhne puščavske lisice, njenih
velikih ušes, ni mogoče spregledati. Zato odlično sliši, tudi
premikanje živalic pod zemljo. Ti majhni glodavci in kuščarji
so fenekova glavna hrana. Velika ušesa mu v vroči saharski
puščavi pridejo prav tudi zato, ker prek njih izgublja nekaj
telesne toplote.
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Najglasnejše
živali

Za velike živali, kot so sloni in tigri, pričakujemo,
da se oglašajo glasno, včasih celo glasneje od
drdranja vlaka. Najbrž pa ne veš, da lahko tudi
drobne žuželke zganjajo silen hrup. In da so tudi
zvoki podvodnih živali lahko zelo bučni. Živali
z oglašanjem pritegnejo pozornost partnerjev,
naženejo strah v kosti sovražnikov ali celo
ohromijo plen, pri čemer uporabljajo
osupljive tehnike.

Čeprav je volk prednik psa,
ne bo nikoli postal hišni ljubljenček
oddaja, še ker se nenehno poteguje za
vodstveno vlogo, človeka ne bo nikoli
sprejel za svojega gospodarja.
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Pisan škržatek

ki se tresejo in
Kot vsi škržati ima tudi ta pisana vrsta notranje membrane,
nežno, da
tako
je
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Ampak
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tudi za človeka
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»pop«.
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Azijski slon
Tuuut! Ko je azijski slon jezen
ali vznemirjen, to brez zadržev
anja tudi pokaže.
Silovito izdihne zrak skozi rilec
, da nastane zvok, podoben zvok
u trobente. Sloni
imajo tudi glasilke, tako kot ljud
je, zato lahko tvorijo najrazlič
nejše glasove.
Celo infrazvok, ki je tako nize
k, da ga ljudje ne slišimo.

Sloni
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Koliko slonov gleda na levo in
desno stran?

koliko na

Rumenoprsa ara
Raa-aar! Kur-raak! Tako so slišati grleni glasovi rumenoprse
are, ki je precej zgovorna ptica,
tako v naravi kot v ujetništvu. Seveda pa so are najbolj znane
po tem, da znajo govoriti.
V resnici samo oponašajo človeški govor, vendar se vsekako
r hitro naučijo reči zdravo
in adijo ter prositi za prigrizek.
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Rdeči vriskač

od najglasnejših živali na
Znanstveniki menijo, da so ene
decibelov, kar je tako
128
šajo
svetu, saj njihovi klici zna
vrtanje v skale! Zakaj
za
lnik
vrta
tski
glasno kot pnevma
valci še ne vedo zagotovo
so vriskači tako glasni? Razisko
ajo opice iz drugih skupin,
– najbrž pa z vpitjem opozarj
alji.
naj ostanejo na varni razd

Sibirski tiger
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Rjovenje sibirskega tigra se sliši do 3 kilometre daleč in po
navadi ne pomeni nič dobrega. Tigri rjovijo, ko so napadalni ali
na lovu. Poleg tega te velike mačke tudi stokajo, godrnjajo, renčijo
in celo predejo kot hišne mačke. Pravijo, da sibirski tigri privabijo
srne v svojo bližino z oponašanjem njihovega oglašanja. Najbrž
pa takšne glasove oddajajo po naključju.

59

Najglasnejše
živali

Velika bobnarica
Velika bobnarica je čokata ptica iz družine
čapelj. Ima dolg močan kljun, širok dolg vrat
ter močne noge. Zelo dobro se zlije z okolico,
zato jo v naravi težko opazimo. Samci zlasti
spomladi na paritvenih območjih oddajajo
močan, globok, brenčeč glas, po katerem je
vrsta tudi dobila svoje ime.

184

Volovska žaba

Kadar so te dvoživke
ponoči v naši
bližini, je težko zaspa
ti: samci volovske
žabe namreč oddajaj
o glasove, podobne
jeznemu biku. Za raz
lične priložnosti
uporabljajo različn
e glasove, na prime
r,
ko grozijo drugim sam
cem ali napovejo
spopad. Njihova na
jljubša pesem pa je
namenjena privablj
anju samic. Ti klici so
najbolj mikavni, ko
množica samcev zap
oje
v bučnem zboru.
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185
Samica
v
lahko olovske žab
e
izleže
tudi d
20.00
o
0j
v šopk ajc, ki nato
u pl
površi avajo na
ni vode
.

Mali klinkač
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se z glasnimi
je velik orel. Oglaša
Mali klinkač je sredn
i orel. V
ikih znan kot kričeč
klici, zato je v več jez
d svojim
partnerja krožita na
paritvenem obdobju
bolj značilni
Še
.
ta predirne žvižge
ozemljem in spušča
, jip«.
»jip
i
sov
gla
ki
dobni rez
zanje pa so laježu po
v Evropo.
ejo
vrn
se
pa
i
ad
spoml
Prezimujejo v Afriki,

Tolsti lastovičnik
Tolsti lastovičnik je med vsemi pticami na
svetu najbolj prilagojen življenju v temi. Gnezdi
namreč le v podzemnih jamah, po več sto parov
skupaj. Med letanjem spušča klice in tleske,
njihove zvočne odboje pa uporablja, da se
znajde v temi, podobno kot netopirji, le da so
njegovi glasovi za človeško uho slišni. Hrup, ki
ga povzroča množica ptic, je lahko neznosen.
Zato le ne pozabi zamaškov za ušesa!

188

Bramor
Bramor izkoplje polkrožni rov s svojimi čudnimi
prednjimi nogami. Ta nato služi kot megafon, ki ojača
njegovo pesem. V svojem rovu začne bramor drgniti
svoja krila eno ob drugo. Obe krili imata posebno
žvrgolečo veno, podobno glavniku. Ti proizvajata tiste
značilne zvoke bramorja.

187

Sivi volk
Volki niso nobeni samotarji; živijo v krdelih do največ štirideset
živali. Se pripravlja nevihta? Poteka raziskovanje novih
območij? Volkovi si to sporočajo s pomočjo zavijanja, kot v
kakšnem Volčjem tedniku. Manjši nasvet, če ste po možnosti
manjša žival, ki je plen: ali slišite visokozveneče zavijanje? To
pomeni, da so volkovi začeli z lovom. Ali slišite zavijanje skupaj
z laježem? Ojoj... Vaš konec je morda blizu.

189
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Najglasnejše
živali

Tigrasti strelec
ši
Rak tigrasti strelec (Alpheus bellulus) proizvede zvok, glasnej
Izstreli
lja.
uporab
lno
domise
st
od poka pištole, in to svojo zmožno
ek.
namreč curek vode, s katerim ustvari podvodni zračni mehurč
2
Ko ta poči, ustvari zelo glasen zvočni val, ki ubije ribe plenilke
napad
metra okoli njega. Ob tem se sprosti tudi blisk, da je rakov

190

še bolj podoben strelu iz pištole.

191

Vzhodnoavstralski bodičasti
krulec

Ta riba (Lepidotrigla papilio)
z lepimi plavutmi ima posebne
mišice, s
katerimi lahko bobna, na prim
er, kadar tekmuje za hrano. Pod
vodo je
zvoke težko slišati, vendar avs
tralski ribiči poročajo, da vča
sih slišijo
krulce, ko se približajo gladini.
Menda je njihovo bobnanje zelo
podobno žabjemu regljanju.

ivali
ž
e
n
s
a
l
G
te živali?
glasne so

Grendlandski
kit
Ribojedi
Tigrast
a
netopir
kozica

nili, kako
ti.
Boste uga
njo glasnos
vali s stop
ži
e
it
Povež

Pritlikava
veslavka

Sivi volk
Opica
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č
Vriska

A
40

pralni
stroj

normalen
pogovor
z enega metra

60

80

100

palični
mešalnik

hrup prometne
ulice
z desetih
metrov
vleka
avtomobila
z desetih metrov

B

C D
120

140

motor letala
s stotih metrov

E F
160

180

motor letala
z enega metra

trobenta
s petdesetih
centimetrov

avtomobilska
zračna blazina

200

DECIBELI
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Pritlikava veslavka

likava veslavka
Jakost zvoka, ki ga oddaja prit
hrupu, ki nas obdaja, ko
(Micronecta scholtzi), je enaka
čega tovornega vlaka.
voze
stojimo 15 metrov od mimo
ci teh drobnih žuželk
sam
da
to,
je
Še bolj nenavadno
spolovila ob trebuh s
zvok proizvajajo z drgnjenjem
to pesem obožujejo. Na
posebnimi brazdami. Samice
ne pod vodo.
osta
o
srečo večino hrupa navadn

Grenlandski kit

193

194

Kiti se oglašajo z zvo
ki, ki jih ljudje slišim
o, in s
takimi, ki jih naša uše
sa ne zaznajo, na pri
mer
z visokofrekvenčnim
i. Za nas slišni glasov
i so
različni, od cviljenja
do kruljenja. Poleg teg
a
imajo kiti odlično raz
vit sluh. Grenlandsk
i kiti
so zelo zgovorni, nji
hovo oglašanje najve
čkrat
spominja na stokanje
. Oddajajo pa tudi do
lge,
ponavljajoče se me
lodije – raziskovalci
me
nij
o,
da so najbrž namenje
ne osvajanju samic.
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Najglasnejše
živali

Žaba »kokui«

195

kraj, kjer lahko
Če se kdaj odpraviš na potovanje v Portoriko, nujno poišči
rodactylus coqui). Ne
(Eleuthe
k
žvižgov
družine
poslušaš nočni koncert teh žab iz
Dva samca se
kokui!
kokui,
ime:
svoje
kličejo
glasno
precej
bo jih težko najti, saj
ki
. Tisti, prvi neha peti,
pogosto zapleteta v pevski dvoboj, da bi pridobila ozemlje
je poraženec, in se mirno umakne.

Ribojedi netopir

Ribojedi netopir, ki
živi v Srednji in Južni
Ameriki, proizvaja
glasne zvoke, kot je
tako
hrupna množica na
po
lnem nogometnem
stadionu. Na srečo
so to ultrazvočni zvo
ki, kar pomeni, da so
za človeško uho pre
visoki. Netopir med
letom odda zaporedje
zvokov in pozorno pri
sluhne njihovim zvo
čnim odbojem, ki mu
povedo velikost in po
ložaj plena, ne sam
o
na kopnem, temveč
tudi v vodi. Zato je izv
rsten nočni lovec.
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197
Avstralski zeleni ŠKRŽAT

64

Škržati že tako sodijo med najglasnejše žuželke na svetu,
ta 4-centimetrski avstralski škržat (Cyclochila australasiae)
pa velja za najglasnejšega med njimi. Pojejo samo samci,
da privabijo samice. Zvok nastane, ko atresejo membrane
v
votlih zadkih. Pojoči samci se zberejo v skupine
in tako ptiči ne vedo, iz katere smeri točno prihaja zvok.

Tasmanski vrag
Le kako so lahko to očarljivo vrečarsko žival
poimenovali po vragu? Takoj vam bo jasno,
če boste okoli trupla poginule živali zagledali
trop tasmanskih vragov, kako režeče grozijo
eden drugemu, da bi prišli do čim večjega
kosa. Proizvedejo lahko vse vrste grdih
zvokov: pljuvanje, frktanje, renčanje in tudi
cviljenje. Poleg tega na veliko odprejo svoja
usta ter pokažejo svoje strašljive, ostre zobe.
Zato jih imenujejo vragi.

198

199

Ugriz tasmanskega vraga
je eden najmočnejših
v živalskem svetu: 84
kilogramov na kvadratni
centimeter. To pomeni,
da lahko pregrizne celo
kovinsko past.

200

Kakapo

, ki ne zna leteti.
vrsta papige in edina
Kakapo je največja
h gnezdih tudi
liki
bju samci stojijo v ve
V paritvenem obdo
lašanjem
og
m
eči
skušajo z bobn
po osem ur na noč in
tako, da
jejo
liku
ob
a
samic. Gnezd
pritegniti pozornost
ijo. Žal je ta
glasne klice še okrep
njihove že tako zelo
na dveh manjših
ena živalska vrsta;
papiga kritično ogrož
še okoli 140.
le
elo
kih naj bi jih živ
novozelandskih oto
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