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ЧитајуЋи ових осаМ приЧа

упознаћеш се са животињама из целог 
света. У свакој причи ћеш пратити једну 
животињу типичну за одређено станиште, 
али ћеш научити понешто и о осталим 
животињама које ту живе. Уживаћеш у 
маштовитим причама о пустоловинама 
несташних јунака, али и научити много 
занимљивих чињеница из информативних 
додатака који прате сваку причу.

Ова књига доноси причу о белом медведу 
са Арктика, дабру из Северне Америке, 
вуку из Европе, азијском тигру из Индије, 
мравоједу из Јужне Америке, слону из 
Африке, кенгуру из Аустралије и пингвину 
са леденог Антарктика. На мапама које 
следе приказано је где се ови континенти 
и области налазе.

Увод

54

Бела медведица Мара Дабар Дабиша

СЕВЕРНА АМЕРИКААРКТИК

Тигрица Јелица

Пингвин ПавлеКенгур Коста

Мравојед Матија
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Слоница Даница Вук Воја
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ДА ЛИ БЕЛИ МЕДВЕДИ СПАВАЈУ ЦЕЛЕ ЗИМЕ?
Женке белих медведа спавају зими док очекују 
младунце. Оне копају јазбине у снежним наносима и 
тамо већи део зиме проведу спавајући, након чега на 
свет доносе младунце. Малени медведи су безбедни 
у удобној и топлој јазбини. Мужјаци белих медведа 
су активни током целе године. 

МаМа бела Медведица тргла се из сна. Спавала је веома 
дуго, па није била сигурна који је данас дан или месец. „Ух, 
већ је прошло девет сати, мала Мара је сигурно гладна“, 
помислила је. Али њено младунче је и даље спавало 
дубоким сном. „Добро би било да проверим  
имам ли хране. Нисам целе зиме напустила  
јазбину“, мрмљала је мама.   

ДОМЕ 
СЛАТКИ 
ДОМЕ
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ЈЕСУ ЛИ СВЕ МЕДВЕЂЕ 
ЈАЗБИНЕ ИСТЕ?
Јазбине се разликују по 
величини и облику, а  
облик им се често мења 
због наслага снега које 
доноси ветар. На веома 

ветровитим местима на 
улазу у јазбину могу  

се појавити огромне  
хумке снега.

док су Медведи спавали у својој јазбини, на Арктик  
је стигло пролеће. Госпођа Хермелин је извела своју 
децу у шетњу по снегу. „Не играјте се поред медвеђе 
јазбине“, упозорила их је. Али је несташни Лаза, док 
мама није гледала, показао браћи и сестрама своје 
вештине у санкању.

ГДЕ ЖИВЕ БЕЛИ МЕДВЕДИ?
Бели медведи живе на Арктику. 
Ова ледена област налази се на 
Северном полу. Бели медведи 
углавном живе на обалама 
арктичког леденог покривача.



Прстенаста 
фока

Птица

Леминг
Волухарица

Младунче  
        моржа
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ШТА ЈЕДУ БЕЛИ МЕДВЕДИ? 
Младунци, док су још врло мали, пију мајчино 
млеко. Кад порасту, најчешће се хране  
прстенастим фокама. Такође лове и леминге, 
волухарице, мање птице и младунце моржева.

„боже драги, па у јазбини нема ничег 
за јело, само неколико старих рибљих 
костију. То није довољно да нахраним своје 
младунче“, казала је мама медведица. 
Мара се баш тад пробудила. „Како сам 
само гладна“, промешкољила се.  
„Шта имамо за доручак?“
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КОЛИКО СУ МАЛИ  
МЛАДУНЦИ БЕЛОГ МЕДВЕДА?
У поређењу са мајком, бели медведи 
су много мањи од других животиња. 
Младунци су слепи и глуви кад се 
роде и имају веома танко крзно.  
Зато маме морају да их греју.

ДА ЛИ БЕЛИ МЕДВЕДИ  
МОГУ ДА БУДУ БЛИЗАНЦИ?
Да. Заправо, три четвртине белих 
медведа су близанци. Понекад маме 
роде само једно младунче, а ретко 
се догоди да имају и тројке.

КАКО СЕ БЕЛИ МЕДВЕДИ  
НЕ ОКЛИЗНУ НА ЛЕДУ?
Њихове велике шапе су попут крампона  
на ципелама за снег. Имају крзнене шапе 
са оштрим канџама, које добро приањају  
на тло кад ходају по снегу и леду.

пре него што су кренуле, мама се 
погледала у огледалу. Лепо је изгледала у 
свом новом зеленом капуту. Док су ходале, 
лед је крцкао под њиховим шапама. 

МаМа Медведица је рекла Мари да морају да 
оду до продавнице моржа Моме да купе храну. 
„Морамо да обучемо топлу одећу“, саветовала је 
Мару док јој је закопчавала дугмад на јакни.
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код Моржа МоМе је данас гужва. Он је 
веома добро расположен, свима дели слаткише 
и хвали се јер је данас постао отац. „Можемо 
ли да видимо младунце?“, љубазно је упитала 
мама медведица. „Наравно!“, одговара Мома.

Мама медведица је честитала осталим мамама, а онда су 
почеле да ћаскају о догађајима на острву. Мара и Љубица 
су се досађивале. „Хајде да се играмо у снегу“, шапнула 
је Мара, те су се тихо ишуњале из продавнице.

оне нису једине које желе да 
виде младунце. Ту је била и госпођа 
Фока, која је свратила са ћерком 
Љубицом и својом бебом.
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ДА ЛИ СУ БЕЛИ МЕДВЕДИ  
ДОБРИ ПЛИВАЧИ? 
Одрасли бели медведи су одлични 
пливачи и могу да превале велике 
раздаљине без одморa. Мала глава 
и дугачак врат помажу им да се лако 
крећу кроз воду. Медведи могу и да 
роне, задржавајући дах до два минута.

КАКО БЕЛИ  
МЕДВЕДИ СУШЕ КРЗНО? 
После пливања, они протресу крзно 
да би се отарасили водених капљица.

кад су изашле на снег, Мара је рекла Љубици 
да је почела да вежба балет. „Показаћу ти“, казала 
је и свукла јакну. Љубица се изненадила кад је 
видела Мару у розе балетској хаљини, спремну да 
заплеше. Изгледала је као права балерина. 

Мара је изводила балетске скокове, 
пируете и арабеске. Плесала је на 
врховима прстију када ју је изненада 
прекинуо пуцкетави звук. Санта леда  
се одломила док је Мара стајала на 
њој. „О, не!“, вриснула је Љубица.
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Мара је убрзо нестала из видика на санти 
леда која се удаљавала. Њена мама се страшно 
уплашила кад је чула шта се догодило. „Боже 
драги, ко ће сад да је спасе?“, повикала је 
поларна зечица. 

ШТА СУ САНТЕ ЛЕДА? 
Санте леда су огромни 
комади леда који су се 
одломили од глечера 
и леденог покривача. 
Оне плутају по води, а 
на површини се види 
само њихов врх. Већи 
део санте леда налази се 
испод водене површине.

 б
ели кит
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Мехурасте фоке су покушале да помогну, али су 
успеле да спасу једино Мариног плишаног меду. Мара 
је наставила да плута на санти. „Превише плеса“, 
казао је господин Поларни Вук. „Преблизу ивице“, 
додала је госпођа Поларна Лисица. „Какав ужас!“, 
цијукале су чигре док су летеле изнад њих.
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КАКВЕ ОПАСНОСТИ ПРЕТЕ 
МЛАДУНЦИМА БЕЛИХ МЕДВЕДА?
Ако се оклизне и падне, младунче 
може да сломи кост и онда не може 
да држи корак са мајком. Важно је да 
младунци стално буду близу мајке, 
како их грабљивци, а понекад су то и 
мужјаци белих медведа, не би напали.

тупици су посМатрали са литице и закључили да је 
Мара у озбиљној опасности. Један огроман бели медвед 
је стајао близу и режао усправивши се на задњим ногама. 
Изгледао је застрашујуће, као да ће у једном залогају 
прогутати Мару и њеног плишаног меду.



2726

ДА ЛИ БЕЛИ МЕДВЕДИ ЗАИСТА ПУТУЈУ НА САНТАМА ЛЕДА? 
Током лета бели медведи се крећу по леденом омотачу који 
почиње да се топи док се делови одвајају од њега. Понекад се 
делови ледених санти одломе, па женке зато увек пазе да су 
им младунци близу.

Мара је одахнула кад се санта удаљила од застрашујућег 
белог медведа. А онда је изненада ударила у велику сиву 
планину која је изронила из мора. „Можда је то неко ново 
арктичко острво“, помислила је.

„ово острво је баш Мекано“, мислила је Мара,  
„а уз то је и клизаво.“ Покушавала је да се задржи  
на том острву које се помера.



2928

али то заправо није било острво! Мару је спасла стара 
пријатељица њене маме. То је био кит који је добро познавао 
воде око острва. „Ја сам тета Ката“, представила се Мари.  
„Сада ћу те одвести кући!“
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КОЛИКО ДУГО МЕЧИЋИ ОСТАЈУ СА МАЈКОМ?
Мечићи остају са мајком док не напуне две 
године. С њом уче да лове како би једног  
дана могли да преживе без њене помоћи.

МаМа и сви њени 
пријатељи радовали су се 
кад су видели да је Мара 
добро и да је безбедна. 
Фока Љубица је тапшала, 
а Мара се поклонила. 
Марина мама је једва 
чекала да је поново загрли 
и држи у свом меканом 
наручју.

касније у јазбини мама 
је Мари читала причу за 
лаку ноћ. Мара је била тако 
срећна у мамином наручју да 
је заспала и пре него што је 
чула причу до краја.
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Бели медвед

Амерички 
црни медвед

СмеЂи 
медведи

Младунче 
белог медведа Медвед 

уснаш

Азијски црни 
медвед

Медвед 
наочар

Сунчев медвед

Гризли

ДА ЛИ ЗНАШ?

На свету постоје 
различите врсте 
медведа. Они живе 
у многим деловима 
света, од Арктика на 
северу до Северне 
и Јужне Америке, 
Европе и Азије. 
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На слици је Мара са својим пријатељима. Све ове 
животиње живе на Арктику, на врху света близу 
Северног пола. Видиш ли Мару? А да ли  
препознајеш све њене пријатеље?

Нарвал

Гренландски 
кит

Гавка

Бели медвед

Снежна  
соваПоларни 

вук
Мехураста 
фока

Тупик

Прстенаста 
фока

Морж
Мошусно 
говече

Поларна 
лисица

ЛемингПоларни 
зец

Велика  
ласица

Белуга,  
бели кит

Арктичка чигра

Мара 
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