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JEŽKO
Ježkovia sú malé pichľavé zvieratká, ktoré využívajú
svoje ostré pichliačiky na obranu, keď im hrozí
nebezpečenstvo.
Ježkov môžeme nájsť na poliach, v lese, v záhradách a
parkoch. Zbadať ich je však veľký problém, keďže cez
deň spia a vychádzajú až večer a v noci. Keď sa
prechádzate večer po záhrade môžete počuť ježka ako
krochká ako malé prasiatko.
Ježkovia sa živia rôznymi chrobáčikmi, červíkmi,
slimákmi. Preto sa každý záhradník poteší, keď má ježka
vo svojej záhradke. Ježka s jabĺčkom či hruškou by ste
hľadali márne. Ježkovia zbierajú jabĺčka na svoje
pichliače asi iba v rozprávke.
Ježkovia majú slabý zrak, ale na druhej strane majú
výborný čuch.
V zime sa ježkovia ukladajú na zimný spánok. Vytvoria si
brlôžtek z lístia, do ktorého sa ježko zahrabe a zaspí.
Počas zimného spánku sa mu spomaľujú všetky životné
funkcie.
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MEDVEĎ HNEDÝ
Medvede žijú v ihličnatých a zmiešaných lesoch. Na
Slovensku sú medvede chránené.
Medvede sú samotárske zvieratá a jeden druhému sa
vyhýbajú. Každý medveď potrebuje pre svoj život určité
územie.
Medvede sú všežravce, ale podstatnú časť ich potravy
tvorí rastlinná potrava, ako napríklad čučoriedky, maliny,
iné ovocie, bukvice, žalude, tráva, byliny a pod. Má veľmi
rád med.
Medvede majú veľmi dobrý čuch, ale na druhej strane
slabý zrak a sluch.
V zime sa medvede ukladajú na zimný spánok. Dĺžka
zimného spánku závisí najmä od počasia. Väčšinou spia od
novembra do februára (marca). Zo zimného spánku sa
však môžu občas prebudiť. Počas spánku neprijímajú
žiadnu potravu. Zimujú na neprístupných miestach, napr.
v jaskyniach, pod vývratmi stromov, skalných puklinách.
Mláďatá sa rodia v uprostred zimy. Stará sa o nich len
matka a prvýkrát vychádzajú z brloha von až v marci.
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SOVA
Sova žije v lesoch, na poliach, ale aj v mestských
parkoch. Je to nočný vták. Cez deň spí na stromoch a
na lov vychádza až v noci.
Sova vie lietať úplne potichúčky. Má veľké oči, ktoré
jej umožňujú dobre vidieť aj po tme. Jej oči sú však
nehybné a keď chce sova zistiť, čo sa okolo nej deje,
musí otočiť celou hlavou. Má taktiež výborný sluch,
ktorý jej pomáha pri love. Počuje každé šuchnutie.
Živí sa malými vtáčikmi, žabkami, rybami, dážďovkami,
hmyzom a inými drobnými živočíchmi.
Sovy si robia hniezda v dutinách stromov, ale aj v
rôznych dierach v zemi a v opustených hniezdach.
V marci znáša samička 4 - 5 vajec. Počas sedenia na
vajciach prináša samček samičke a neskôr aj
mláďatkám potravu.
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VEVERIČKA
Veverička patrí medzi hlodavce. Je výborne
prispôsobená životu na stromoch. Je to taký malý lesný
akrobat. Vie perfektne liezť po stromoch a skákať z
konára na konár.
Hniezdo si robí vysoko v dutinách stromov, aby bola
chránená pred nepriateľmi. Dožíva sa 5 až 10 rokov.
Patrí medzi denné živočíchy. Najaktívnejšia je v
ranných a podvečerných hodinách.
Živí sa mladými výhonkami, semienkami rastlín,
lieskovými orechmi, žaluďmi, lesnými plodmi, hubami,
vtáčími vajciami.
Uprostred leta si pripravuje zásoby na zimu. Potravu si
zahrabáva na rôzne miesta. V zime sa jej ju podarí
nájsť vďaka výbornému čuchu.
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