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Пла ви кит је огро ман. Али он де ли мо ре са још не-
ким, исто та ко за стра шу ју ћим џи но ви ма!

Џи но ви у во ди

Нај ве ћа жи во ти ња на пла не ти!
Пла ви кит је те жак 180 то на, као 30 сло но ва! Овај џин је си сар; 
до ји мла де и мо ра да из ро ни на по вр ши ну ка ко би ди сао. То 
ни је ри ба!

Ди је та
Пла ви кит се хра ни са мо ра-
чи ћи ма ко ји се ухва те у ње-
го ве ро жна те пло че, џи нов-

ске че шље ве ду ге 1,5 м. Он 
по је де 4 то не ра чи ћа днев но.

Не ве ро ват но! Жен ке ки та чу ју љу-бав ну пе сму муж ја ка у кру гу од 100 ки ло-ме та ра!

Стра ва! 
Кит је дуг 30 ме та ра, ве ћи је од 
ка ми о на с при ко ли цом.
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Мор ски кловн
Гр ба ви кит је ма њи од пла вог, 
али је ипак те жак 25 то на! Он 
уда ри ре пом и – хоп! – ис ко чи 
из во де: муж ја ци при бе га ва-
ју тој вра то ло ми ји да би за ве ли 
жен ке!

Пут ник
Гр ба ви кит го ди шње пре ђе 19.000 ки ло ме-
та ра. Ле ти се се ли у хлад не во де, где ра чи ћа 
има у из о би љу. Зи ми се вра ћа у 
то пле во де. Та мо па ро ви до би-
ја ју мла дун це.Не ви дљи ва! 

Ра жа ман та се 
не ви ди од о зго 
за то што су 
јој ле ђа цр на. 
Сто мак јој је 
пот пу но бео и 
ста па се са бле-
шта вом по вр ши-
ном во де. Она је 
сто га не ви дљи ва! 
То је вр ло ко ри сно!

Ра жа ман-
та, ро ђа ка 

ај ку ла, ве о ма 
је еле гант на 

са сво јим са ви-
тљи вим 
ске ле том!

Лет кроз во ду
Ра жа ман та је ве ли ка без о па сна ри ба ши ро ка 7 и ду га 10 ме та ра. На пљо-
сна том те лу има пар ве ли ких кри ла, ко ја јој омо гу ћа ва ју да из во ди акро бат-
ске фи гу ре! Мо же да се спу сти на ду би ну од пре ко 3.000 ме та ра.

Ми кро скоп ски 
ра чи ћи,

крил.


