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S edí se vám pohodlně? Máte dobrý výhled? 
Výborně. Protože to, čeho se za malý okamžik 

stanete svědky, bude nevídaná psychedelická 
show, starý dobrý výlet na oba konce duhy. 
Fíííí, barevná jízda, kterou jste nezažili ani 
v těch největších zábavních parcích celého 
světa. Hlavy se vám zamotají třikrát dokola. 
Doufám, že v publiku není nikdo, kdo lehce padá 
do mdlob nebo kdo má slabý žaludek. Připravte 
se na ty nejbarevnější barvy z nejbarevnějších. 
Díla přírody, která touží každý umělec napodobit. 
Kdybyste je chtěli nakreslit, tak byste vykreslili 
všechny fixy a všechny pastelky a museli poslat 
mámu do obchodu pro další. Prosím aplaus pro 
nejpestřejší živočichy světa.

I.

K
A PI TO L A

 ZVÍŘATA,  

KTERÁ HRAJÍ VŠEMI 

BARVAMI

* * *
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* * *

Korálové útesy tropických oceánů přitahují 
potápěče svou neuvěřitelnou krásou. 

A co teprve, když na vás v té kouzelné 
podmořské zahrádce vykoukne maličký 
živý vánoční stromeček! Je to červ, velmi 
vzdálený bratranec obyčejné žížaly. Na rozdíl 
od ní rournatec neryje v hlíně, ale postaví 
si trubičku a v ní schovává většinu svého 

Žabky pralesničky patří k nejsličnějším 
krasavicím jihoamerických pralesů. Možná 

se domluvily a rozdělily si všechny barvy 
duhy: jedna je sytě modrá, další červená 
se zeleným bříškem, a některé mají na těle 
skvrny několika různých barev. Duhová krása 
ale není jen tak pro nic za nic. Varuje ostatní 
živočichy: nejez mě, jsem prudce jedovatý! 

Některé pralesničky žerou mravence a jiný 
jedovatý hmyz; samy se jejich jedem neotráví, 
ale střádají si ho do kůže, která se tak stane 
jedovatým brněním. Tyto jedy jsou tak 
prudké, že je indiáni používají k výrobě 
otrávených šipek. Další žabky svou pestrou 
kůží jedovatost jenom předstírají. Když 
nechcete být sežráni, barevná lest se hodí.

těla. Ven vystrkuje jenom pestrobarevná 
stromečkovitá tykadla. Ostře modrá, sytě 
žlutá, oranžová, růžová s bílým lemováním --- 
jakou barvu „větviček“ si jen představíte, 
máte ji mít. Rournatci jimi filtrují potravu, 
podobně jako cedník. Když se blíží nějaké 
nebezpečí, bleskově stromečky složí a schová 
se v trubičce úplně celý.

* * * ** * * *
ROURNATEC PRALESNIČKY

OZDOBNÝ 
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Kdo si to tu hrál s programem 
na malování? Nebo že by to byla 

výšivka pestrými bavlnkami? Jen 
počkejte, až se pohne a střelí dlouhým 
jazykem, aby si ulovil mouchu k večeři. 
Je to chameleon a ty nejostřejší odstíny 
červené, modré, zelené a žluté vytváří 
na své kůži sám, bez pomoci počítače 
nebo pilné vyšívačky. Nedělá to ale jen 
tak libovolně --- chameleoni z různých 
koutů ostrova Madagaskaru si vzali 
za své jednotlivé barevné kombinace, 
jako by to byl dres jejich mužstva. 
Právě chameleoní samečkové vynikají 
barvami, a když potkají jeden druhého, 
předvádějí se, mění barvy, a dokonce 
se nafukují. Nenápadné hnědé samičky 
to barevné měření sil jenom pozorují.

 KRÁSA 

NESMÍRNÁ

* * *

***

CHAMELEON 

PARDÁLÍ

* * *
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RAJKA 

HOLOHLAVÁ 

Rajka holohlavá může směle soutěžit o titul 
nejkrásnějšího ptáka na světě. Vydáme 

se za ní do tropických pralesů Indonésie. 
Když budeme mít štěstí, můžeme z úkrytu 
pozorovat neobyčejné představení. Sameček 
rajky si nejprve pečlivě uklidí kousek země 
a na připraveném jevišti se dá do tance 
a zpěvu. Předvádí při tom pestré barvy svého 

Žádný orientální velmož by si nemohl 
obléct nádhernější roucho než vřeténka 

mandarín. Jen se podívejte: na sytě modrém 
pozadí se vyjímá jasně oranžová kresba, 
ocásek a ploutve jsou žíhané, hlavička 
světle zelená a ještě po vás kouká bystrýma 
červenýma očkama. Rybička je dlouhá 
sotva jako prst, ale mezi korály si to šine 

v pyšné vzpřímené pozici, jako by kráčela 
po zadních ploutvičkách. Důstojně pomalou 
„chůzí“ patroluje ve svém malém podmořském 
království a krmí se přitom drobnými 
bezobratlými živočichy. Mnozí chovatelé 
rybiček touží mít tuhle krásu ve svém 
akváriu, ale málokomu se to podaří: hrdý rybí 
velmož se životu v zajetí nerad podřizuje. 

peří, zářivě modrou kůži na hlavě i dlouhá 
ocasní pera zatočená do působivých kliček. 
Která samička by krásnému umělci odolala? 
Většinou se jich nechá nalákat hned několik. 
O vejce a mláďata se pak rajčí maminka 
stará sama, proto je kromě modré hlavičky 
nenápadná, šedohnědá, aby unikla pozornosti 
hladových šelem.

* * *

* * * *** **VŘETÉNKA 

MANDARÍN
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* * *

Pojďme se projít do lesů exotického 
Madagaskaru. Na větvičkách jednoho 

zdejšího stromu si všimneme zajímavých 
housenek: jsou černo-bíle skvrnité jako 
bříza s červenou hlavičkou a nožičkama. 
Ale co teprve, když se dostatečně vykrmená 
housenka zakuklí a z kukly vyletí dospělý 
motýl. Ach, to je nádhera! Černě tygrovaná 

Pozor, pozor, přistáli mimozemšťani 
a obsazují území severní Austrálie! 

Ale kdepak, poplašnou zprávu odvoláváme --- 
i když tahle housenka vážně vypadá, jako by 
přiletěla z cizí galaxie. Hranaté tělo pokrývají 
kosmické obrazce ve žluté, modré, oranžové… 
a co ty podivné antény, které trčí do všech 
stran? To je zkrátka obrana proti nepřátelům, 

takhle podivného tvora se jen tak někdo 
sníst neodváží. Kdyby nějaký zvědavý pták 
tuto australskou housenku přece jen sezobl, 
hodně dlouho by si to pamatoval: bodce 
na jejích anténách jsou jedovaté a pálí to prý 
víc než vosí žihadlo. Dospělý motýl je docela 
nenápadný, hnědý, jako by se k „mládeži“ 
ani nehlásil.

křídla oslňují všemi barvami, jaké si jen 
dokážeme představit. Může za to odraz světla 
na jemných šupinkách, které pokrývají 
motýlí křídla. Vzduchem jich víří spousta, 
když motýli přelétají napříč Madagaskarem. 
Housenky jsou totiž ve stravě velmi vybíravé, 
a tak dospělí cestují za svým oblíbeným 
stromem klidně na druhou stranu ostrova.

* *
* *

**
**

KOMETA SLIMÁKOVEC

ZÁŘIVÁ
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