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Водене животиње су оне које највећи део живота 
проводе у води. Углавном су то рибе, али такође у 
њих спадају и животиње које морају повремено да изроне да 
би удахнуле кисеоник као нпр. делфини, или оне које живе 
на копну али им је неопходна вода да би преживели, као што 
су дабар и видра. Најзад, постоје и оне које се хране воденим 
биљкама и животињама као што су мрки медвед и лос.

3    Дабар
Овај симпатични 
глодар има пљоснати 
реп који користи као 
кормило да се креће кроз 
воду. Има развијено чуло 
мириса и храни се биљкама: 
корењем, лишћем и кором 
дрвета.

2    Где извире вода
Извори река и многих 
језера налазе се на 
планинама и одатле 
потичу слатководне 
површине које покривају 
планету Земљу. У њима се 
може наћи обиље биљака 
и животиња.

4    Мрки медвед
Иако је велика животиња, овај 

медвед је брз пливач. Воли 
да проводи време у води 
а омиљена храна су му 
пастрмкa и лосос. 

Замисли колико мора 
рибе да улови да 
би достигао 675 кг 

– толико тешки могу 
да буду поједини 

медведи!

НА ПЛАНИНИ

1  Захваљујући води...
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    Мрки медвед

НА ПЛАНИНИ 5    Видра
Ово је животиња која се осећа пријатније у води 
него на копну. Своју храну лови предњим шапама, а 
углавном једе речне жабе, рибе и рачиће.

6    Лос
Ово је једина животиња из породице јелена која се 
храни воденим биљкама и која цела урони у воду 
како би их ишчупала. Упркос својој величини 
– може да има и 800 кг! – одличан је пливач 
и може дуго да трчи.



    Пастрмка
Она мора пажљиво да се 
крије од мрког медведа 
јер је његова омиљена посластица! 
Ова лепа риба живи у слаткој 
води – у рекама и језерима. Брз 
је пливач и може да скочи 
и до 1,5 м како би 
ухватила инсекте који 
лете над водом. Баш је 
у форми!
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У РЕЦИ
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7   Низводно
Ако кренемо низводно, можемо открити многе врсте 
које се скривају у води, углавном између камења, или са 
обале посматрају свој следећи залогај који плива у реци.

ДА ЛИ ЗНАШ?
Отровна стреласта 

жаба је најотровнији 
водоземац на свету. 

Иако је мала, отров који 
садржи може да убије 

више људи.

отровна 
стреласта жаба



Ова брза птица може да угледа свој 
плен са велике висине и да се сјури 
право у воду да би га уловила својим 
оштрим, закривљеним канџама. 
Може се наћи на свим континентима осим 
на Антарктику.

9     Орао рибар
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11       Риба или водоземац?
Пуноглавци су младунци жаба и крастача, 

али највише личе на рибе – и по својој 
спољашњости, и по томе што имају шкрге 
и морају да дишу под водом. Када порасту, 

потпуно се промене: порасту им ноге, реп 
им нестаје и развијају им се плућа помоћу 

којих могу да дишу на копну.

        Жабе и крастаче
Ови водоземци увек живе у води или близу ње. 
Жабе су мање, имају глатку кожу и велике очи. 
Крастаче су веће, кожа им је груба и обично 
брадавичаста.
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ДА ЛИ ЗНАШ?
Жаба филомедуза 
живи у Јужној 
Америци и лучи слуз 
коју су Индијанци 

користили као лек.
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Ова необична риба се рађа у реци, али као одрасла 
јединка живи у мору. Да би се размножио, лосос 
се враћа у исту реку у којој се родио и препливава 
је узводно! Храни се другим рибама и инсектима 
и може да буде дугачак и до 1,5 м! У људској 
исхрани је важан јер је богат протеинима и омега 3 
киселинама.
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       Лосос

        Вилин коњиц
Постоји више од 4.000 врста 
овог инсекта. Полаже јаја на 
стабљикама водених биљака или 
у самој води и храни се 
другим инсектима као 
што су мушице, комарци 
и мањи лептири.

        Водомар
Ова прелепа птица је брза као стрела 
када треба да улови рибу коју је 
спазила са дрвета или оближњег 
жбуна. Када крене у лов, испушта 
посебан, препознатљив крик. Хладноћа 
и загађена вода су њени највећи 
непријатељи.
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        Лепи лабуд
Иако је врло велика птица, лабуд је елегантан 
и може да прелети много километара у 
потрази за одговарајућим стаништем где 
може да презими. Брз је пливач и воли 
да рони под водом да би нашао корење 
и биљке за јело. Храни се и рибицама, 
пуноглавцима и инсектима.
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       Неспретна патка
Ова птица има ноге са пловним кожицама које јој 
омогућавају да брзо плива, али је зато на копну 
прилично неспретна и гега се док хода. Од сродног 
лабуда се разликује по величини и по дужини врата.
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У ЈЕЗЕРУ

15      Да ли је крај језера мирно?
Пошто су језера велике површине стајаће воде, делују као 
идилично и мирно станиште, па многе животиње бирају да 
живе ту. Међутим, и овде прете многе опасности које 
ћемо сада видети...

       Чувај се чапље
Ова симпатична дугонога птица представља 
велику опасност за рибе, водоземце и гмизавце. 
Пошто није много брза, она се примири и 
буде непомична као кип док јој се плен не 
примакне, а онда... хоп! Убод њеног оштрог 
кљуна је смртоносан, а пошто нема зубе, 
гута цео плен одједном.
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       Неспретна патка

13

        Штука
Ова опасна грабљивица може да буде 
дугачка и до 1,5 м! Друге животиње 
беже од ње јер могу да јој заврше 
на трпези, а врло је избирљива по 
питању станишта – воли хладне воде са много 
разноврсног биља.

19

         Гњурац
Ова птица је одличан пливач и гњурац, 
али је незграпна и спора на копну. Мора 
да ухвати залет на површини воде како 

би могла да се одрази и полети. 
Храни се рибама и инсектима.
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