
Aký by to bol hotel bez poriadneho bazéna! 
Medzi hosťami hmyzieho hotela navyše 
nájdeme jedince, ktoré sú na vodných 
športoch doslova závislé. Trávia tu viac 
času ako vo svojich izbách…

bazén

POTÁPNIK OBRÚBENÝ  
Potápniky, tieto vodné dravce známe 
svojou agresivitou, v našom bazéne?! 
Ach, to len dedko potápnik priúča 
svojho vnúčika. Lietať už vie, na rade 
sú skoky do vody!

Pásavka
zemiaková

VÁŽKA PLOSKÁ 
Vodu potrebuje hlavne na rozmnožovanie, 
potravu ale dokáže loviť ďaleko od „svojich“ 
rybníkov. Ako to, že nespadne, aj keď 
krídlami máva tak zriedka a ledabolo? 
Môže za to husté žilkovanie krídel. Iný 
hmyz by už dávno spadol!



KORČULIARKA, CHRBTOPLÁVKA 
A VODOMERKA 
Zázrak! Tieto ploštice sa vedia pohybovať 
po vode! Korčuliarke stačí jediný odraz, 
aby prekonala vzdialenosť jedného metra; 
pomalšia vodomerka zatiaľ len rozvážne 
skúša teplotu vody. Chrbtoplávka si ich 
nevšíma – odpočíva v ľahu naznak.

ŠIDLO OBROVSKÉ  
Nepleťte si ho s vážkami! Je väčšie, 
lieta oveľa rýchlejšie a aj vo vzduchu 
vydrží dlhšie! Šidlá sú skutočnými 
majstrami letu. Medzi najkrajšie 
druhy patrí šidlo modré alebo 
obrovské. Niektoré šidlá sa lesknú 
ako vzácny kov.

Bzdocha 
pásavá

Šidlo
obrovské

Vážka ploská

14:32



Aj keď sa ich ostatní hostia hmyzieho 
hotela väčšinou tak trochu boja, jedno 
sa osám uprieť nedá – majú zároveň 
množstvo fanúšikov a napodobňo-
vateľov. Do elitného osieho klubu sa 
však len tak niekto nedostane!

osí klub

SFARBENIE, KTORÉ MÁ VAROVAŤ 
Pozor, ak ma vydráždiš, zaútočím! Asi toto 
volajú do sveta osie výrazné žlto-čierne 
pruhy. Keďže osu sprevádza povesť ne-
zničiteľnej a obávanej vládkyne záhrady, 
naučilo sa množstvo iných druhov hmyzu 
toto sfarbenie napodobňovať.

VŽDY PRIPRAVENÉ ŽIHADLO 
Osy sa len smejú, keď sa ich človek 
snaží odohnať mávaním rúk. Napokon 
si cestu k ovocnej šťave aj tak vybojujú. 
Každý totiž vie, že na rozdiel od včiel osa 
po pichnutí žihadlom neumiera a môže 
preto svoju zbraň tasiť znovu a znovu…
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OSA DRAVÁ
Kto sa to sem snaží vlámať? Vzdialená príbuzná 
osa dravá si zrejme myslí, že je osám na nero-
zoznanie podobná. Bez žihadla však málokoho 
oblafne.  

KRÁĽOVNÁ, ROBOTNICE A TÍ DRUHÍ
Zimu prežíva len osia kráľovná, ktorá takmer celý 
rok kládla vajíčka. Na jar sa z nich vyliahnu osie 
robotnice. Pýtaš sa, kde sú samčeky? Tie sa obja-
vujú až na jeseň, aby oplodnili kráľovnú a zaistili 
jej nasledovníčku. Potom samčeky umierajú.
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LOVCI MÚCH 
Osy na rozdiel od včiel nezbierajú 
peľ ani nevyrábajú med, napriek 
tomu sú vítanými návštevníkmi 
každej záhrady – lovia muchy 
a rôzny nepríjemný malý hmyz.



diskotéka
Tu to po západe slnka žije! Kto sa 
práve nechváli tanečnými kreáciami 
na parkete, najskôr popíja pri bare 
alebo v salóniku očaruje druhé 
pohlavie. Lienka, čmeľ a svrček sa 
pritom starajú o tú najlepšiu hudbu.

BABÔČKA ADMIRÁLSKA 
Babôčku barman už dobre pozná, 
veď o jej slabosti pre sladké nektáre 
z kvetov a prezretého ovocia si 
šuškajú aj vrabce za oknami hotela. 
Jej krása, napodiv, s rastúcim počtom 
vypitých nápojov nemizne.

SVETLUŠKA OBYČAJNÁ 
V tme by si hostia večer pri tanci tak 
akurát pošliapali nožičky. Našťastie tu 
však až do svitania pracujú spoľahliví 
osvetľovači, samčeky svetlušiek. V zadočku 
majú špeciálny orgán, ktorý svetielkuje. 
Mimochodom, svetluškám sa hovorí 
aj svetlušky trblietavé. Poetické, že?



HARLEKÝN PESTRÝ  
A ZLATOOČKA OBYČAJNÁ 
Ach, zamilovaný pár roka! Harlekýna by 
si ale mala krásavica zlatoočka viac strážiť, 
je to veľký záletník. No čo už, nech si. 
Zlatoočka, aj keď na pohľad bezbranná 
a krehká, je vynikajúca lovkyňa…

ČMEĽ LÚČNY 
Ešte pred pár rokmi nik netušil, ako 
môže tučný a ťažký čmeľ s takými 
malými tenkými krídlami vôbec lietať! 
On sám sa tým netrápil a veselo si 
lietal. Navyše si do rytmu spokojne 
pospevoval, až sa stal najobľúbenejším 
členom tunajšej slávnej skupiny.

SVRČEK POĽNÝ 
Tento zvyčajne plachý muzikant 
začína hrať až po zotmení. V tmavej 
koncertnej sále, kde je svetla len 
pomenej, sa preto cíti ako ryba 
vo vode. A ako mu to pekne hrá! 
Hlasným cvrlikaním priťahuje 
zástupy zamilovaných fanúšičiek.


