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Dospělý medvěd vypadá sice
neohrabaně, ale pozor na něj,
klame tělem! Umí rychle běhat,
dokonce je skvělý plavec
a v mládí i lezec – výborně šplhá
po stromech až k hnízdům
divokých včel. Med od včeliček
patří mezi největší medvědí
laskominy. To pak mají v bříšku
jako v pokojíčku. Ovšem
na včelky chudinky, které celý
den pilně pracovaly, nezbyde
nikdy nic.

Tumáš, ty
chlupatá
potvoro!
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Kámo, vstávej!
Jdeme na ryby.
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Když se vydří miminka narodí,
jsou světlounká a mají barvu jako
maminčino bříško. Jak rostou
a sílí, kožíšek jim tmavne, až je
od maminky nerozeznáš. Zatím si
ale o hustém kožichu a rybářských
úlovcích nechávají jenom zdát. Ale
kde je ta maminka? Vždyť už je čas
na svačinku…
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Vstávat takhle brzy? Ani nápad. Přes den
je přece nejlíp v pelíšku! Brloh si medvědi
budují v ďolících po vyvrácených stromech
nebo v jeskyních. Tam v období zimního
odpočinku medvědice přivádí na svět svá
medvědí miminka.
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MEDVĚDÍ PROMENÁDA
m en u
Dobré ráno, mravenečci!
Zvu vás na hostinu…

Medvědí jídelníček je pestrý
a rozmanitý. Pochutnají si na mase,
ale i koříncích, výhoncích, ovoci
a ořeších. Velkou laskominou pro
medvěda hnědého jsou mravenci, to
pak nelení a slastně se v mraveništi
rýpe. Na medvěda ledního ovšem
s mravenci nechoďte, ten jí jen
pořádné maso. Panda dá zase
přednost bambusu.

V porovnání s ostatními šelmami
se medvědi pohybují pomalu
a rozvážně. Nenech se ale mýlit –
když musejí, dovedou se pohybovat
rychle a mrštně. V případě ohrožení
se postaví i na zadní nohy, aby víc
vynikla jejich velikost a síla. Pořád
ti medvěd připadá jako plyšák
k pomazlení?
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Prosím o malý pohled do korun
stromů. Vidíš? Roztomilá panda
v nadčasovém černobílém kabátku.
Miluje bambus a výšky. Její krajan
z východní Asie medvěd ušatý se
možná trochu stydí za velká ouška,
a tak se snaží odvést pozornost.
Jak? Ozdobnou skvrnou na hrudi,
která připomíná velké V.
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Výrazné zbarvení skunka
pruhovaného všechny okolo
upozorňuje – na mě si dejte radši
pozor! Když se cítí v ohrožení,
naježí srst, prohne hřbet do
oblouku a zvedne ocas. Pokud
nepomůže první varování, vyšle
skunk na nešťastníka smradlavou
spršku. Fuj!

Kdepak tmavý
kožich, to bílá
je nejvíc in!

Móda a doplňky
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Medvědi jsou největší šelmy na
světě. A co teprve medvěd kodiak,
který na zadních může dosahovat
výšky až 3,5 metru! Ale i medvědí
velikáni mají svoje strachy… Stačí,
když se blízko nich mihne černé
zvířátko s bílým pruhem na zádech,
a medvědi raději vyklízejí pole.
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Medvěd brýlatý je živým důkazem,
že bílé brýle zkrátka sluší, ať už
kulaté, hranaté, nebo ve tvaru
slz, záleží na vkusu majitele. Právě
se k nám blíží elegantní medvěd
lední, sněhobílý, čisťounký. Ovšem
kdybys mu koukl pod kabátek,
zjistíš, že jeho kůže je černá
jako uhel.
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Černobílý postr ach

M edveěd

Medvědí pohyby

Exotick á Asie

Medvědí str achy

Já zase předvádím
nejkrásnější
náhrdelník a uši!

Čínské motivy –
ty teď frčí!
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