To jsou věci! V dutině starého
stromu žije i jeden z největších
brouků na světě – roháč. Dole
u kořenů si pod spadaným listím
hoví ježek. Je v přírodě moc
slimáků? Zavoláme na ježka,
ten si na nich pošmákne.

Ptáčata brhlíků nemají co
do zobáčku. To je nadělení! Táta brhlík
hledá potravu. Šplhá po kmeni stromu
hlavou dolů. Pavouček zavěšený
na jemném vlákně mezitím utkal
další pavučinu…
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Co dělá puštík? Spinká.
Celou noc byl vzhůru
a houkal na lesy.
Podívej, veverka si
udělala velikou zásobu
žaludů na zimu!
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Bzz! Bzz! Co to? Včelky přilétají
z louky. Jsou celé od pylu, mají ho
všude – na nožkách i na hlavičkách.
V úlu, který je ukrytý v dutině stromu,
uloží pylová zrníčka do žluťoučkých
plástů. Nejen z pylu pak vyrobí
zdravý med.
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Život na stromě
Veverka, sýkorka, strakapoud,
včelky, sojka, pavouk… Co mají
společné? Všichni bydlí na stromě.
Nejvíce zvířátek obvykle žije
ve starém dubu. Je to mohutný
strom. Víš, jaké má listy?

každý je jiný

Až půjdeš do lesa, všimni si – jeden
strom je útlý jako bříza, druhý
košatý jako javor a třetí je mohutný
jako starý dub. Různé druhy stromů
mají také různé tvary listů.
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kdo v něm bydlí?
Představ si, že někteří živočichové
stráví na stromě skoro celý svůj
život. Ve větvích vysoko nad zemí
tak zahlédneš třeba veverku,
mlsnou uličnici, která seskočí, jen
když je na zemi něco dobrého.

Dnes ti to
moc sluší.

Většina druhů stromů žije stovky let.
Ale jsou i takové druhy, které žijí více
než dva tisíce roků. Umíš si to vůbec
představit? Rostou v Africe, mají
tlusté kmeny a říkáme jim baobaby.

barevné stromy

I člověku je u stromů moc dobře, zvlášť
na podzim, kdy je listí krásně barevné –
oranžové, žluté, červené, fialové…
Dlouho ale nevydrží. Brzy přijde zima
a stromům barevné listí rychle opadá.

