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Dobře se tu daří i mladé mamince
veveřici a jejím dětem. V dutině
po datlí rodince se usadili teprve
před krátkým časem. Když má
veveří maminka mláďata, raději je
občas přestěhuje do nového pelíšku,
aby na ně nenatrefila mlsná kuna.
Když mládě přenáší, drží ho jemně
v zubech za bříško, pěkně ovinuté
ocáskem kolem krku.
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Žluna zelená je podstatně menší než
datel, zato má mnohem barevnější
peříčka. Sameček se samičkou si
vydlabávají hnízdo ve ztrouchnivělých
stromech. Práce jim leckdy zabere až
tři týdny času, a tak se nedivte, že si
ji občas zjednodušují a zabydlí se v již
hotových dutinách.
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Žluní sestřenice

hudebníci a smraďoši

Žluny si na velké pohodlí a útulný
domov zrovna nepotrpí, vydlabou
dutinu do stromu a bez jakéhokoliv
měkkého vystlání do ní snesou
vajíčka. Žluny holt nejsou žádné
jemné slečinky. Mají silné zobáky
a statné nohy se dvěma prsty
dopředu a dvěma dozadu. To aby
se jim lépe šplhalo.

Veverčí chlouba
Tomu říkám péče péčí. Pěkně
pročesat, pročistit, jen ať se
leskne a je krásně huňatý. Řeč
je o veverčím ocasu. Důležité
pomůcce při dlouhatánských
skocích veverek. To se pak
nedivte, že se o něj takhle starají.
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Veverčí schovk a

Veverčí kožíšky
Rezavý, černý, hnědý i světlý…
takové barvy může mít veverčí
kožíšek. Je zajímavé, že tmavá
veverka může mít všechna mláďata
rezavá a opačně. Ale všechny
veverky mají stejně světlá bříška.

Semínka ze šišek, lahodné houby
a žaludy, tak tyhle všechny dobroty
si veverky řádně schovávají do
stromových dutin nebo zahrabávají.
Když je nouze a v bříšku kručí, jako
když je najdeš. Pokud nenajdeš, nediv
se, že v lese vyrostl nový strom ze
zapomenutého žaludu.

Když uvidíš žlunu s hlavičkou
nakloněnou ke kmeni stromu, pak
ji zrovna pozoruješ při hledání
larev. Snaží se zachytit nejjemnější
larví hryzání. Jakmile se tak stane,
párkrát sekne do stromu, až kůra
lítá, a dlouhým jazykem si vytáhne
larvu přímo do zobáčku. Mňam.

Šedá bubenice
Žluna šedá je rozený bubeník.
K tomu, aby vyznačila svoje
teritorium, používá svůj bubenický
dar. A tak bubnuje, na co může.
Na větve, ale i na všechny další
předměty, které jí zkříží cestu.
Vzhledem k tomu, že žluna
vyhledává blízkost člověka, není
jich málo.
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pročesat a bude
to stovka!
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To mi to jde.
Asi se přihlásím
do Superstar.
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Myslím, že aspoň
týden vůbec nic
neucítím!

Co se to tu line za nevábnou
vůni? Myšky se vydaly na průzkum
a raději hned nasadily na čumáčky
kolíčky. No jistě, je to jejich
soused, který si asi myslí, že je noc.
Páchník opouští svůj domeček
ve stromě jen v noci a raději se
na cestách jistí zápachem, který
kolem sebe šíří. Takhle si na něj
nikdo netroufne.

