
Tere, sõber, mina olen Huw! Kas oled 

valmis ekspeditsioonile kaasa tulema? 

Olen sinu teejuht ning viin sind 

sügavale metsa ja loodusesse, et 

karusid tundma õppida. Mul on kotis 

kaamera ja päevik, sest kunagi ei tea, 

millal sa võid midagi avastada. Mina olen Sam ja minu töö on 

joonistada üles kõik karud, keda 

me kohtame. Loodan sulle 

näidata, kui ilusad nad on, ning 

tutvustada looduses leiduvaid 

asju, millest sa pole pole 

kuulnudki – ja muidugi kogu  

seda vahvat kakandust!
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tunne oma karusid
Mis teeb karust karu?   
Karud on imetajad nagu inimesedki. Nende keha 

on karvane ja nad toidavad poegi piimaga.  

Kõigil karudel on teravad hambad, paks kasukas  

ja suured jalad ning nad on väga tugevad.  

Karud suudavad kergesti tagajalgadele tõusta. 

Kõige suurem neist on jääkaru, kes on seistes 

kolme meetri pikkune. Isegi kõige väiksem, 

päikesekaru, ulatub tagajalgadel seistes poolteise 

meetri kõrgusele. 

Kui palju erinevaid karusid 
on olemas?
Karusid on maailmas kaheksa liiki. 

Kõik karuliigid kuuluvad karulaste 

sugukonda, millele teadlased andsid 

nimeks Ursidae.

Huulkaru
Melursus ursinus

Baribal ehk Ameerika  
mustkaru 
Ursus americanus

Jääkaru 
Ursus maritimus
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Punane raamat
Teadlased hoiavad kõigil maailma karudel 

teraselt silma peal, et neid ei ähvardaks 

oht. Selle märgiga tähistatud liik vajab 

meie abi kõige rohkem.

Prillkaru  
Tremarctos ornatus

Pruunkaru 
Ursus arctos

Päikesekaru  
Helarctos malayanus

Hiidpanda 
Ailuropoda melanoleuca

Kaeluskaru  
Ursus thibetanus
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tuduaeg
Kas karud on unekotid?
Muidugi on, neile meeldib magada! Külma 

talve ajal põõnavad karud kolm kuud või 

kauemgi, kuni kevad kätte jõuab.

Karude talveuni pole siiski ehtne 

taliuinak, sest nad võivad janu tõttu vee 

joomiseks või lume söömiseks üles ärgata. 

Aga tavaliselt nad talve jooksul ei söö, 

joo, pissi ega kaka! 

Koopa ehitamine 
Pruunkaru kaevab endale 

maa alla koopa või poeb 

õõnsasse puutüvesse. Nad hoiavad 

end soojas, magades keras puulehtede 

hunnikus. Baribali lemmikkoht on 

jõekallas või mäekülg. Ta kaevab 

väikese augu, kuhu viib kitsas tunnel. 

Mõnikord võib see asuda suure kivi või 

oksa- ja lehehunniku all. 

Kaval kaka 
Me teame, et karu kakab palju, aga 

kui ta talveund magab, ei kaka ta 

vahel kuude kaupa. Sellel ajal läheb 

kaka pepus kõvemaks ja püsib seal 

nagu kork. Voh!  
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Lumekoobas 
Jääkarud söövad kogu talve 

kestel, sest hülgejahti saab pidada 

kogu aeg. See tähendab, et nemad 

ei pea pikka talveund magama. 

Ainult tiined emakarud poevad 

lumekoopasse, et tillukestel 

vastsündinud poegadel oleks 

olemas hubane peavari. 

Unemured 
Kliimamuutuse tõttu on mõnel karul 

soojemate talvede ajal raske uinuda. 

Teadlaste arvates ärkavad need karud liiga 

vara üles. Mida vähem karu magab ja 

mida vähem toitu ta leiab, seda näljasem 

ja pahuram ta on. Ja kui selline karu 

satub kokku inimesega, tähendab see 

tihtilugu suurt häda! 


