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Žirafě pomáhá 
protáhlý černofialový 
jazyk s trháním lístků 
akácií. Dlouhokrká 
kráska si tak 
nemusí dělat obavy 
z nepříjemných trnů.

Brokesie ostnitá sice oproti ostatním 
chameleonům co do velikosti těla 
trochu zaostává, v tlamičce ale ukrývá 
tajnou zbraň v podobě jazyka, který 
je dvaapůlkrát tak dlouhý jako celé 
jeho tělo. Brokesie ho navíc dokáže 
vypláznout mnohem účinněji než větší 
druhy chameleonů.

Okapi slouží 
namodralý jazýček 
k nosní a ušní hygieně.

I když patří 
medvěd malajský 
mezi všežravce, 
vybavila ho příroda 
dlouhým jazykem, 
takže si navíc 
může pochutnávat 
na hmyzu ukrytém 
v kmenech stromů.

OKAPI –
 PŘIBLIŽ
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BROKESIE OSTNITÁ – 12,7 CM
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Drobný představitel řádu 
netopýrů s latinským jménem 
anoura fistulata jen tak tak 
dorůstá velikosti něco málo 
přes 6 cm. Přesto nosí drobný 
netopýrek v ústech jazýček delší 
než celé jeho tělo, díky němuž 
může bezstarostně hodovat 
na nektaru a pylu květů.

Jazyk strakapouda má na délku skoro 
stejné rozměry jako celé jeho tělo. 
V klidové pozici se ptákovi s typickou 
červenou chocholkou do zobáku nevejde 
ani omylem. Proto ho strakapoud nosí 
srolovaný ve speciálním kanálku, který 
má začátek v zobáku. Odtud se jazyk 
táhne po zadní straně hlavy okolo lebky 
a do zobáku se vrací z druhé strany.

Bezzubý mravenečník velký 
denně spořádá úctyhodných 
35 000 mravenců a termitů 
především díky svému 
dlouhatánskému jazyku. 
Kromě oblíbených pochoutek 
mu hbitý jazýček s přehledem 
zajistí první místo v soutěži 
o nejdelší jazyk na světě.

ANOU
RA FISTULATA – 8,4 CM

STRAKAPOUD – TÉMĚŘ 15 CM

BROKESIE OSTNITÁ – 12,7 CM
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