To sú veci! V dutine starého
stromu žije aj jeden z najväčších
chrobákov na svete – roháč. Dole
pri koreňoch si pod napadaným
lístím hovie ježko. Je v prírode veľa
slimákov? Zavoláme ježka, ten si
na nich zamaškrtí.

Vtáčatá brhlíkov nemajú čo do
zobáčikov. To je pekná robota! Otecko
brhlík hľadá potravu. Pritom sa šplhá
po kmeni stromu dolu hlavou. Pavúčik
zavesený na jemnom vlákne medzitým
tká ďalšiu pavučinu...
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Čo robí sova? Spinká.
Celú noc bdela a húkala
na lesy. Pozri sa,
veverička si urobila
veľkú zásobu žaluďov
na zimu!
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Bzz! Bzz! Čo to je? Včielky
prilietajú z lúky. Sú celé od peľu,
majú ho všade – na nožičkách aj
na hlavičkách. V úli, ktorý je ukrytý
v dutine stromu, uložia peľové
zrniečka do žltučkých plástov. Nielen
z peľu potom vyrobia zdravý med.
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Život na strome
Roháč, sojka, brhlík, sova,
veverička – čo majú spoločné?
Bývajú na stromoch. Najviac
živočíchov žije zvyčajne
na dube, mohutnom strome
s jednoduchými listami.

KAŽDÝ JE INÝ

Keď pôjdeš do lesa, všimni si – jeden
strom je útly ako breza, druhý
košatý ako javor a tretí je mohutný
ako starý dub. Rôzne druhy stromov
majú aj rôzne tvary listov.

LISTY stromov
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KTO V ŇOM BÝVA?

Predstav si, že niektoré živočíchy
strávia na strome takmer celý svoj
život. V konároch vysoko nad zemou
tam zazrieš napríklad veveričku,
maškrtnú nezbedníčku, ktorá
zoskočí len vtedy, keď je na zemi
niečo dobré.

Aha,
pavúčik!
Dnes
ti to veľmi
pristane.

Väčšina druhov stromov žije stovky
rokov. Ale sú aj také druhy, ktoré
žijú viac ako dvetisíc rokov. Vieš si
to vôbec predstaviť? Rastú v Afrike,
majú hrubé kmene a hovoríme
im baobaby.

FAREBNÉ stromy

Aj človeku je pri stromoch veľmi dobre,
najmä na jeseň, keď je lístie nádherne
farebné – oranžové, žlté, červené,
fialové... Dlho ale nevydrží. Čoskoro
príde zima a stromom farebné lístie
rýchlo opadá.

