bazén
Jaký by to byl hotel bez pořádného bazénu!
Mezi hosty hmyzího hotelu navíc najdeme
jedince, kteří jsou na vodních sportech
doslova závislí. Tráví tady víc času než
ve svých pokojích...

Mandelinka
bramborová

POTÁPNÍK VROUBENÝ

Potápníci, tihle vodní dravci známí
svou agresivitou, v našem bazénu?!
Ach, to jen děda potápník zaučuje
svého vnoučka. Létat už umí,
na řadě jsou skoky do vody!

VÁŽKA PLOSKÁ

Vodu potřebuje hlavně k rozmnožování,
potravu ale dokáže lovit daleko od „svých“
rybníků. Jak to, že nespadne, i když křídly
mává tak zřídka a ledabyle? Může za to
husté žilkování křídel. Jiný hmyz by už
dávno spadl!
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BRUSLAŘKA, ZNAKOPLAVKA
A VODOMĚRKA

Zázrak, tyto ploštice se umějí pohybovat
po vodě! Bruslařce stačí jediný odraz,
aby překonala vzdálenost jednoho metru;
pomalejší vodoměrka zatím jen rozvážně
zkouší teplotu vody. Znakoplavka si jich
nevšímá – odpočívá vleže naznak.

ŠÍDLO KRÁLOVSKÉ

Nepleťte si ho s vážkami! Je větší,
létá daleko rychleji a také ve vzduchu
vydrží déle! Šídla jsou skuteční mistři
letu. Mezi nejkrásnější druhy patří
šídlo modré nebo královské. Některá
šídla se lesknou jako vzácný kov.

vosí klub
Ačkoli se jich ostatní hosté hmyzího
hotelu většinou tak trochu bojí, jedno
se vosám upřít nedá – mají zároveň
spoustu fanoušků a napodobovatelů.
Do elitního vosího klubu se však jen
tak někdo nedostane!
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ZBARVENÍ, KTERÉ MÁ VAROVAT

Pozor, vydráždíš-li mě, zaútočím! Zhruba
toto volají do světa vosí výrazné žluto-černé pruhy. Jelikož vosu provází pověst
nezničitelné a obávané vládkyně zahrady,
naučila se spousta jiných druhů hmyzu
toto zbarvení napodobovat.

VŽDY PŘIPRAVENÉ ŽIHADLO

Vosy se jen smějí, když se je člověk snaží
odehnat máváním rukama. Nakonec
si cestu k ovocné šťávě stejně vybojují.
Každý totiž ví, že na rozdíl od včel vosa
po píchnutí žihadlem neumírá a může
proto svou zbraň tasit znovu a znovu...

Kdo se to sem snaží vloupat? Vzdálený příbuzný
vosík si zřejmě myslí, že je vosám k nerozeznání
podobný. Bez žihadla však málokoho oblafne!
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VOSÍK FRANCOUZSKÝ
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KRÁLOVNA, DĚLNICE A TI DRUZÍ

Zimu přežívá jen vosí královna, která téměř celý rok
kladla vajíčka. Na jaře se z nich vylíhnou vosí dělnice.
Ptáš se, kde jsou samečci? Ti se objevují až k podzimu, aby oplodnili královnu a zajistili jí následovnici.
Potom samečci umírají.

LOVCI MUCH

Vosy na rozdíl od včel nesbírají
pyl ani nevyrábějí med, přesto
jsou vítanými návštěvníky každé
zahrady – loví mouchy a různý
nepříjemný malý hmyz.

diskotéka
Tady to po západu slunce žije! Kdo
se zrovna nechlubí tanečními kreacemi
na parketu, nejspíše popíjí na baru
nebo v salónku okouzluje druhé
pohlaví. Slunéčko, čmelák a cvrček
se při tom starají o tu nejlepší muziku!

BABOČKA ADMIRÁL

Babočku barman už dobře zdá,
vždyť o její slabosti pro sladké
nektary z květů a přezrálého ovoce
si šeptají i vrabci za okny hotelu. Její
krása kupodivu s rostoucím počtem
vypitých nápojů nemizí.

SVĚTLUŠKA MENŠÍ

Ve tmě by si hosté večer při tanci tak
akorát pošlapali nožičky. Naštěstí tu však
až do svítání pracují spolehliví osvětlovači,
samečci světlušek. V zadečku mají speciální
orgán, který světélkuje. Mimochodem,
světluškám se také říká svítilky třpytivé.
Poetické, že?

CVRČEK POLNÍ

Tento obvykle plachý muzikant
začíná hrát až po setmění. V tmavém koncertním sále, kde je světla
jen pomálu, se proto cítí jako ryba
ve vodě. A jak mu to pěkně hraje!
Hlasitým cvrkáním přitahuje
zástupy zamilovaných fanynek.

ČMELÁK LUČNÍ
HARLEKÝN PESTRÝ
A ZLATOOČKA OBECNÁ

Ach, zamilovaný pár roku! Harlekýna
by si ale měla krasavice zlatoočka více
střežit, je to velký záletník. Nu což, ať
si. Zlatoočka, ač na pohled bezbranná
a křehká, je vynikající lovkyně…

Ještě před pár lety nikdo netušil, jak
může tlustý a těžký čmelák s tak
malými tenkými křídly vůbec létat!
On sám se tím netrápil a vesele si
létal. Navíc si do rytmu spokojeně
pobrukoval až se stal nejoblíbenějším
členem zdejší slavné kapely.

