
CO NAJDETE NA NOVÝCH TABULKÁCH U ZVÍŘAT V MLADOBOLESLAVSKÉ MINIZOO?   

Vhodné především pro pomoc učitelům biologie a přírodopisu ZŠ a SŠ a 4.-5 ročníků ZŠ. 

Zde si můžete prohlédnout texty a otázky, které najdete na tabulkách u jednotlivých druhů zvířat v miniZOO 

Ekocentra Zahrada. Odpovědi na otázky, ilustrativní obrázky k nim a živá zvířata tu ale nenajdete, za nimi musíte 

přijít k nám do Zahrady. Pro pedagogy, které připravují využití těchto cedulek pro své žáky a studenty, nabízíme 

možnost zaslání i odpovědí k uvedeným otázkám (pouze mailem konkrétnímu učiteli, abychom zabránili „úniku 

informací ke studentům“ ☺).  Zájemci si o ně mohou napsat na zahrada@ddm-mb.cz. 

 

Plazi 
 

Gekončík noční - Eublepharis macularius / PLAZI – šupinatí - ještěři 

Můj domov  je v pouštích a na skalách v Asii. Ve dne se skrývám v opuštěných norách a pod kameny, v noci se 
vydávám na lov. Mám proto uzpůsobené oční zorničky, které se ve dne stáhnou do úzkých škvírek, ale v noci se 
rozšíří přes celé oko. Většina nočních druhů gekonů vidí černobíle, ale zdali to platí i pro mne, vědci ještě nezjistili. 
Na čem si pochutnám: Lovím noční hmyz. Pomáhá mi v tom výborný sluch. Kořist si přesně zaměřím svýma velkýma 

očima (na rozdíl od ostatních gekonů nemám srostlá víčka), v rozrušení začnu kmitat špičkou ocasu a pak – CHŇAP! – 

a mám ho! V zajetí si pochutnám i na myších holátkách, potřebuji je pro dostatek vápníku. 

 

V přírodě se občas dají vidět gekoni se dvěma či třemi ocasy. K čemu jim jsou dobré? 

Je pravda, že se gekoni naučili létat a tak vznikli ptáci? 

Je pravda, že při svlékání sním svou starou kůži?   

 

Gekon obrovský - Gekko gecko  / PLAZI – šupinatí - ještěři 
Kde jsem doma? Našli byste mne v tropických pralesích JV Asie, lidé mě vysadili také na Havaji a na Floridě. Rád 

šplhám po skalách a zříceninách, nevyhýbám se ani domům lidí, kde v noci šplhám po zdech za světlem, kde číhám na 

svou kořist.  

Moje dobrůtky jsou švábi, brouci, můry, stonožky a různí jiní hmyzáci, ale i drobní obratlovci. Tady v miniZOO mě 

krmí myšími holátky a šváby.  

 

Říká se, že my gekoni dokážeme lézt i po skle. Je to pravda? 
Vydávají ještěři nějaké zvuky?  
Jsem vhodný jako domácí mazlíček? 
 

Varan skvrnitý - Varanus savator / PLAZI – šupinovití - ještěři 
Kde jsem doma?  My varani dokážeme žít na poušti i v džungli, většina z nás ale nejraději loví ve vodě a u vody: 

v močálech, řekách i v moři v JV Asii. 

Moje nejoblíbenější pochoutky jsou ryby, ptáci a jejich vejce, nepohrdnu ale ani hmyzem. 

 

Je pravda, že z varanů se kdysi vyvinuli hadi? 

V přírodě dorůstám přes 2,5m. Jsem největší varan na světě? 

Jsem nebezpečný i lidem? 

 

Agama vousatá - Pogona vitticeps / PLAZI – šupinovití - ještěři 
Kde jsem doma? My agamy žijeme pouze na východní polokouli. Tady u Vás v Čechách bych měla chodit vzhůru 

nohama – můj domov je totiž v pouštích, travnatých savanách a teplých suchých lesích na druhé straně zeměkoule: 

v Austrálii. Nejsem samotář:  nejlíp se cítím v menší skupině, vedené nejsilnějším samcem.  



Na čem si pochutnám?  Jsem všežravec. Pochoutkou jsou drobné bezobratlé potvůrky, moc ráda mám ale i rostliny: 

květy, plody a listy. Tady v miniZOO si nejvíc pochutnám na kadeřávku, pampeliškových listech, salátu a ovoci, občas 

dostanu myší holátko. 

 

Vypadám hrozivě, co? Jsem nebezpečná i člověku? 

Je pravda, že umíme pohybovat každým okem zvlášť? 

Proč byli mí plazí předci prvními obratlovci, kteří opustili vodu a rozšířili se na souši? 

My agamy jsme hodně podobné leguánům. Jak se spolu snášíme? 

 

Leguán zelený - Iguana iguana / PLAZI – šupinovití - ještěři 
Kde jsem doma?  Mám rád teplo, stromy a vodu. V tropických lesích Střední a Jižní Ameriky šplhám obratně po 
stromech jako veverka. Nejraději mám větve přímo nad vodou, odkud můžu provést v případě nebezpečí svůj obranný 
manévr: skok střemhlav do vody. Schovám se pod hladinou i několik minut, než nebezpečí pomine.  
Můj jídelní ček?  Jsem vegetarián. V dětství jsem si sice občas zpestřil jídelníček červy, pavouky a hmyzem, ale 
v dospělosti mám nejradši listy a plody stromů, sladké ovoce i mladé výhonky. Tady v miniZOO si nejvíc pochutnám 

na kadeřávku, pampeliškových listech, salátu a ovoci. 

 

Je pravda, že rostu celý život? 
Jsem jedovatý? 
Je možné m ě ocho čit? 
 

Kajman brýlový - Caiman crocodilus / PLAZI - krokodýli 
Jsem původem Američan. Náš domov je stejně jako u všech krokodýlů ve vodě a v její blízkosti. Ve vodě lovíme 

rychlým odrazem silného ocasu, který slouží také jako motor při plavání. Naše maminka byla velmi starostlivá: vejce 

nakladla do pečlivě vyrovnané hromady trávy a listí, které nás svým rozkladem zahřívaly. Když jsme se – krásně 

barevní - vylíhli, byli jsme v „krokodýlích jeslích“ spolu s mnoha dalšími malými kajmánky v péči krokodýlí tety.  

Na čem si pošmáknu? Nechápu vegetariány – bez masa bych nevydržel déle, než půl roku (i když většinou 

nehladovím tak dlouho, tady v ZOO jím dokonce každý týden). V přírodě sežeru vše, co se hýbe: ryby, žáby, plazy i 

vodní ptáky. Tady je na mém jídelníčku většinou pouze potkan.   

 

Rád se ukrývám pod vodou. Dokážu pod vodou i dýchat?  

Krokodýli mají podobný tvar hlavy jako žáby. Jsme spolu příbuzní? 

Mám v tlamě obrovskou sílu, přesto mě prý dokáže udržet jediný člověk. Jak to dokáže? 

Jak krokodýli trhají svou kořist? 

 

Kožnatka čínská - Pelodiscus sinensis  / PLAZI – želvy 
Můj domov je v řekách a jezerech jihovýchodní Asie. Mám ráda teplejší vodu a klid. V Číně se musím mít obzvlášť na 

pozoru, místní lidé nás tam mají za pochoutku, loví nás a prodávají na tržnicích. Nenechám se ale chytit bez boje: 

v ohrožení dokážu pořádně kousat! V Japonsku bych žila radši: tam jsem uctívaná jako symbol moudrosti a chovají 

mne v chrámových zahradách. 

Na čem si pochutnám? Ve vodě jsem ve svém živlu a tak mám celkem pestrý jídelníček: ryby, žáby, vodní plži a hmyz, 

ale taky třeba myši. Používám speciální taktiku lovu: zahrabu se do písku a znenadání ulovím vše, na co můj dlouhý 

krk dosáhne. 

 

My vodní želvy se živíme lovem, jako dravci. Jak to dokážeme bez zubů? 

Jedna moje příbuzná je největší želva na světě. Tipněte si, kolik měří a váží! 

Krokodýli plavou pomocí ocasu, žáby zabírají zadníma nohama. Jak plavou mořské želvy? 

 

Tereka africká - Pelomedusa subrufa  / PLAZI – želvy 



Kde mne najdete? Jsem doma v jezerech, řekách i vysychajících kalužích téměř v celé Africe. Nejsem žádný plavec, a 

tak dávám přednost mělké vodě, kde chodím po dně. Když moje kaluž vyschne, vydám se pěšky hledat jinou, nebo se 

prostě zahrabu do bláta a čekám, až zase naprší. Ráda se sluním na břehu, jsem ale čilá i v noci. Říká se o mně, že 

jsem jediná želva, která se směje. Ale to musíte posoudit Vy… 

Co mám ráda? Nejsem příliš vybíravá, lidé by o mě řekli, že jsem všežravec. To neznamená, že sním úplně všechno, 

ale že žeru zvířata i rostliny, tak jako většina z vás, lidí. Lovím vodní bezobratlé, rybky, ale i mláďata vodních ptáků a 

drobné plazy. Dám si ale i rostliny. 

 

Lidé o někom řeknou, že „brečel jako želva“. Pláčou želvy? 

V některých zemích mají lidé želvy na svém jídelníčku. Existují i jedovaté želvy? 

Námořníci si na svých dlouhých výpravách zpestřovali jídelníček želvím masem. Jak ho uchovávali? 

 

Želva nádherná - Crysemys scripta elegans  / PLAZI – želvy 
Můj domov: Ráda se sluním na kamenech a zarostlých březích jezer a klidných řek na jihovýchodě U.S.A. Protože 

jsem přizpůsobivá a nenáročná, stala jsem se nejoblíbenější doma chovanou želvou. Proto mne chovají ve velkém 
počtu na želvích farmách v Americe, odkud mě pak vozí do zverimexů na celém světě. Docela rychle rostu a umím 
citelně kousnout a nezodpovědní chovatelé se mne zbavují vypuštěním do přírody (když vyrostu, už o mne nikdo 
nestojí �).  
Vypuštěné želvy nádherné v přírodě ohrožují původní druhy ve Španělsku a ve Francii. U nás se sice v přírodě 
nemohou množit, ale dokážou přežít zimu a díky své žravosti na jaře likvidují pulce již tak ohrožených žab. Problémy 
způsobují na Liberecku, na Mladoboleslavsku vypustili nezodpovědní chovatelé přerostlé želvy nádherné do 
Podhradské tůně u Bakova a na Kokořínsku. 
Na čem si pochutnám?  Lovím ve vodě prakticky vše, co se hýbe: malé rybky a obojživelníky, v písku na dně hledám 
larvy hmyzu, plže a jiné vodní bezobratlé. I v domácím chovu potřebuji masitou potravu. Polykám taky zrníčka 
hrubšího písku, které mi v žaludku pomáhají k rozmělňování potravy. 
 
Jsem slavná here čka. Víte, v jakém filmu jsem hrála? 
 

POZOR: To maličké roztomilé zvířátko, které si koupíte ve zverimexu, vyroste a může se stát kousavou bestií. Ono za 
to nemůže, je to jeho přirozenost. Nakupujte s rozmyslem!  

 

Želva žlutohnědá - Testudo graeca / PLAZI – želvy 

Želva čtyřprstá - Testudo horsfieldi / PLAZI – želvy 
POZOR, VZHLEDEM K PŘÍRŮSTKŮM NOVÝCH DRUHŮ SUCHOZEMSKÝCH ŽELV TATO TABULKA NENÍ AKTUÁLNÍ! 

I když se to na první pohled možná nezdá, díváte se na dva euroasijské druhy želv pohromadě.  

Zkuste je rozlišit:  

Želva žlutohnědá = Testudo graeca  

Doma jsem ve světlých lesích, loukách a stepích až do hor (1500 m. n. m) kolem Středozemního moře a v Turecku. 

Jsem značně otužilá, většinu roku jsem aktivní a k zimnímu spánku se ukládám jen na několik měsíců. Lidé mne rádi 

chovají jako domácího mazlíčka, musejí však počítat s tím, že při dobré péči se dožívám vysokého věku – i přes 100 

let.  

Jídelníček: jako všechny suchozemské želvy jsem býložravá. Pochutnám si na listech a květech rostlin, lahůdkou je 

pro mne spadané ovoce. 

Želva čtyřprstá neboli stepní = Testudo horsfieldi  

Můj domov je v kopcovitých stepích a kamenitých polopouštích Asie. Jsem schopna přečkat ještě nepříznivější 

podmínky, než předchozí druh: před letními vedry i studenými zimami se zahrabu do nory, hluboké až 2m. Díky 

drsným podmínkám jsem ale aktivní pouze několik měsíců v roce, většinu roku prospím a v létě vycházím jen ráno a 

navečer. 

Můj jídelníček je velmi chudý – jako býložravec nemám v suché stepi žádné hody. Ani v domácím chovu bych proto 

neměla dostávat energeticky bohatou potravu.  

 



Želvu pozná každý – podle krunýře. Co o něm vlastně víme? 

Jak často želvy vyměňují svůj krunýř?  

Může želví krunýř růst?  

Může se želva schovat do krunýře úplně celá? 

Co je to želvovina a na co se používala? 

 

Hroznýš královský - Boa constrictor / PLAZI – šupinatí - hadi 
Kde jsem doma? V přírodě byste mě mohli potkat v tropických pralesech Střední a Jižní Ameriky. Umím šplhat po 
stromech, nehybně se maskovat v listí i dobře plavu, i když ve vodě trávím méně času, než mé příbuzné anakondy.  
Co si dávám k ob ědu? Jsem noční lovec, trpělivě číhající ze zálohy na svou kořist, nebo se k ní tiše a pomalu plížím. 
Jako menší a lehčí jsem hodně šplhal po stromech a lovil ptáky, ještěrky, netopýry a myši. Když vyrostu, pohybuju se 
víc po zemi a u vody, kde se svou noční termovizí číhám na opice, menší kopytnatce, ale i na kajmany a prasata. 
Nejsem jedovatý, patřím mezi škrtiče (constrictor v mém latinském jménu znamená stahovač, škrtič). Moje svaly 
vyvinou velkou sílu k uškrcení kořisti: s každým jejím výdechem stahuji své sevření, až se oběť nedokáže vůbec 
nadechnout a udusí se. Polykám ji hlavou napřed a pak ji v klidu trávím několik dní. 
Naši malí hroznýšci se narodili (hroznýší vajíčka se vyvíjejí v těle matky, která pak „rodí“ živá mláďata) před 
prázdninami v roce 2007. Bylo jich 16, každý měřil asi 30 cm. Většinu jsme prodali a zbylá mláďata rostou jako z vody: 
v prvním roce už měla hodně přes metr. Svůj oběd dostávají jednou týdně – nejčastěji zabité potkany.  Pohlavní 
dospělosti dosáhnou na 2-3m délky, tak se třeba jednou opět dočkáme malých hroznýšků. Pokud dorostou rekordních 
6m, budeme jim asi muset udělat větší terárium. 
 
Říká se, že hadi dokážou spolknout v ětší ko řist, než je jejich hlava. Je to pravda? 
Hroznýši a krajty jsou prý hadi, kte ří mají nohy? 
Poznáš, když spím? 
 

Korálovka pruhovaná - Lampropeltis getula  / PLAZI – šupinatí – hadi 
Můj domov je v borových lesích, stepích a polopouštích, ale i na březích řek a okrajích bažin v Severní Americe. I když 

jsem poměrně hojná, sluním se brzy ráno a žiju velmi skrytě, takže mne lidé často nepotkají. Když mě někdo vystraší, 

vypouštím z kloaky páchnoucí sekret. 

Čím se živím? Kromě běžné hadí potravy (ještěrky, drobní savci, ptáci a vejce) jsem si oblíbila zvláštní pochoutku: 

hady. Respekt přede mnou mají nejen škrtiči, ale i obávaní hadi, vyzbrojení jedem: chřestýši a ploskolebci, vůči jejichž 

jedu jsem odolnější, než ostatní živočichové. Dokážu je přemoci bez jedu, patřím mezi škrtiče. Hadi jsou pro mne 

takovou pochoutkou, že si občas smlsnu i na slabším příslušníkovi vlastního druhu – jsem kanibal. 

 

My hadi, stejně jako všichni ostatní plazi, nevyrábíme v těle teplo, jako ptáci a savci. Jak udržujeme svou tělesnou 

teplotu?  

Korálovky patří mezi užovky. Mají některé užovky jedové zuby? 

Někteří hadi lezou po stromech, jiní plavou nebo prolézají nory v podzemí. Nedokážeme snad jen létat. Nebo ano? 

 

Korálovka sedlatá - Lampropeltis triangulum / PLAZI – šupinatí – hadi 
Kde žiju?  Mým domovem jsou lesostepi, polopouště a deštné lesy od Kanady po Ekvádor. Jsem aktivní převážně za 

soumraku a večer, během jara i během dne. 
Na čem si pochutnám? Na lov se vydávám většinou až za soumraku a v noci. Lovím malé savce, ještěry, hady i 

ptáky, nepohrdnu ani vajíčky. Ráda spolknu i jedovatého korálovce, jehož svým maskováním napodobuji, občas 
spolykám i vlastní příbuzné korálovky. Nejsem jedovatá, svoji kořist udusím v pevném sevření. 
 
Korálovky používají zvláštní způsob maskování: svým nápadným zbarvením napodobují smrtelně jedovaté 

korálovce, žijící na stejném území. Dokážeš je od sebe rozlišit? 

Mají hadi ocas? 
 
 

Užovka červená - Elaphe guttata / PLAZI – šupinatí – hadi 



Kde jsem doma? Žiju v suchých lesích, na polích, mýtinách i v parcích v Severní Americe. Protože jsem velmi klidná, 

hezká a nenáročná, jsem asi nejčastěji chovaným hadem v zajetí. Aktivní jsem hlavně v noci. Když se naštvu, dokážu 

rychlými pohyby ocasem vydávat drnčivý zvuk (třeba o kámen či stěnu terária), podobně jako chřestýš svým 

chřestidlem. 

Na čem si pochutnám? Jsem vytrvalý noční lovec myší a jiných drobných hlodavců, na kterých si ráda pochutnám i 

v zajetí. 

 

Protože celý život rostu, musím občas svléknout vrchní vrstvu kůže, která se nezvětšuje. Svlékám ji jako vy 

kalhoty, nebo ji přitom obracím naruby?  

My hadi patříme spolu s ještěry mezi šupinaté plazy. Podle čeho nás rozpoznáte? 

 

Užovka pardálí - Elaphe quatuorlineata  / PLAZI – šupinatí – hadi 
Kde mne potkáte? Pokud jezdíte na dovolenou do Chorvatska, Řecka či jinam na Balkán, mohli byste mě vidět i 

v přírodě. Pohybuji se hlavně po zemi ve stepích, křovinách a světlých lesích, na jaře a na podzim ve dne, v létě až po 

setmění. Vystrašena dokážu silně syčet. Nejsem žádný drobeček, dorůstám až 2,5m.  

Můj jídelníček? Myši a jiní drobní savci do velikosti potkana, ptáci. 

 

V Chorvatsku mi lidově říkají „Kravosas“. Víte proč? 

Mají hadi kostru?  

Jak hadi dýchají? 

 

Krajta královská - Python regius / PLAZI – šupinatí – hadi 
Můj domov je v řídkém tropickém pralese a savanách Afriky, nejčastěji v blízkosti vody, kde se chladím v parných 

dnech. Žiju velmi skrytě, často se ukrývám v norách těch zvířat, které jsem snědla. Přestože mě lidé nazvali 

„královská“, nejsem útočná a jsem nejmenší africká krajta: dorůstám jen 1,5m. 

Můj jídelníček není příliš pestrý: menší hlodavce stopuji v noční temnotě svým dokonalým čichem a termoreceptory. 

Lovím na zemi, jsem škrtič. Tady v zajetí mne krmí potkany a morčaty. 

 

V anglicky mluvících zemích mě nazývají „Ball-python“ – „Míčová krajta“. Víte proč? 

My hadi máme špatný zrak a sluch, ale vynikající čich. Máme totiž 2 nosy! 

Lidé často o někom říkají, že je „slizký jako had“. Máme nějaké slizové žlázy? 

 

Krajta písmenková - Python sebae  / PLAZI – šupinatí – hadi 
Kde m ě potkáte? Za mnou byste museli do tropické Afriky, kde žijí všechny krajty. Mám ráda sušší travnatá a 
křovinatá místa a břehy řek, zabydlím se i v termitišti nebo ve skalách. Jsem největším africkým hadem a 
nejagresivnější ze všech krajt – na můj chov v zajetí je třeba speciální povolení. 
Co lovím?  Potkany, zajíce, ptáky, opice, antilopy i divoká prasata. Se svými 7m délky a 200kg váhy jsem nebezpečná 
i pro člověka. Číhám potmě na vyvýšeném místě, útok je bleskový. Nemám žádný jed, jsem škrtič. Po pořádném 
obědě vydržím dlouhou dobu bez jídla: obvykle několik týdnů nebo měsíců, doložený rekord je přes 2 roky. 
 
Pozor: vidím T ě i potm ě! 
Jsem nejdelší had Afriky. Kolik m ěří nejdelší had sv ěta? 
Lidé nás loví pro hadí k ůži. Nechápu, pro č nás musejí zabíjet a nesta čí jim k ůže, kterou svlékneme? 
 

Obojživelníci 
 

Žebrovník waltlův - Pleurodeles waltl / OBOJŽIVELNÍCI - ocasatí 
Kde jsem doma?  – Ve volné přírodě žiju ve stojatých sladkých vodách Evropy (tůňky, nádrže, studny). Mým 
domovem je Španělsko, Portugalsko a Maroko. Mám rád vodu teplou kolem 15 – 24°C, jsem aktivní po celý den, ale 
v zimě zhruba 1 – 2 měsíce zimuji. 



Co mám rád k jídlu?  – Jsem masožravec. Pochutnám si na patentkách, drobných rybkách, kouskách hovězího 
masa, žížalách, pulcích, mouchách, nepohrdnu ani vodními plži a mlži. Během růstu se svlékám z kůže a tu pak 
obvykle sežeru. MŇAM. Taky jsem schopný delší dobu hladovět. Mohu se dožít věku až 25 let. 
Čeho se bojím?  – V přírodě mě ohrožují volavky, čápi či užovka maurská. Velmi ohrožující je pro mě i vliv člověka, 
zvláště pak silniční doprava a ničení mých přirozených biotopů. 
 
Jsem sice nejv ětší evropský ocasatý obojživelník, m ůžu měřit až 30 cm. P řesto mám spoustu nep řátel, kte ří 
touží dát si m ě k ob ědu. Menším predátor ům se ubráním. Jak?   
Pokud se ocitnu na souši, mám strach, aby mi nevysc hla kůže. Co ud ělám?   
Silák p ředvádí svou sílu, ale vydržel by držet činku 24 hodin, jako to zvládne samec žebrovníka?   
 

Drápatka vodní – Xenopus laevis / OBOJŽIVELNÍCI - žáby 
Kde jsem doma? – Svůj domov mám v jižní a jihozápadní Africe. Tam žiji prakticky v jakémkoliv množství stojaté 
vody. Obývám jak malé tůňky, tak velká vápencová jezera i umělé nádrže. Přestože jsem výhradně vodní živočich, 
jsem schopna migrovat po suché zemi.  
Čím se živím? – Jsem výhradně masožravá a velmi dravá. Dovedu si poradit i se značně velkou kořistí. Při lovu mi 
pomáhají drápy. V zajetí ochotně přijímám nitěnky. Miluji hmyz a jeho larvy, smlsnu si na žížale i moučném červu. 
Ideální jsou i celé malé rybky, např. tzv. grundle. Nepohrdnu ale ani kousky libového hovězího, drůbežího či rybího 
masa. 
 
Čeho se bojím?  
Na bocích máme zvláštní sv ětlé útvary, p řipomínající stehy. K čemu nám slouží?   
Jak se mezi sebou domlouváme, když nemáme zvukový vak (na rozdíl od většiny žab)?  
Dřív, než byly vynalezeny moderní těhotenské testy, využívali lékaři k prokázání těhotenství nás drápatek. Víte, 
jak?  
 
 

Ptáci  
 

Krocan bronzový - Meleagris gallopavo / PTÁCI – hrabaví Hlas: rozzlobené „hudryhudry“ 

Kde jsem doma? Možná Vás to překvapí, ale nejsem jen domácí zvíře, které lidé chovají pro chutné netučné maso. 

Dodnes byste mne mohli potkat na polích, prériích a v řídkých lesích Severní Ameriky, kde je dost prostoru pro můj 

neohrabaný start a dostatek vzrostlých křovin či stromů, na jejichž větvích se cítím v noci bezpečněji, než na zemi. Ve 

své domovině jsem byl vždy váženým a uctívaným ptákem – Benjamin Franklin mě dokonce navrhoval do znaku 

U.S.A. (ale nakonec to vyhrál orel bělohlavý, který prý vypadá ušlechtileji �).  

Jako domácí zvíře mě začali využívat Aztékové už před 3000 lety pro maso, kosti, peří i jako obětní zvířata pro své 

rituály. O té doby, co mě první Španělé přivezli do Evropy, mě chovají lidé na celém světě.  

Na čem si pochutnám? Jako většina hrabavých nejsem nijak vybíravý, takže mám velmi pestrý jídelníček: ze 

spadaného listí  vyhrabávám larvy, slimáky a hmyz, semena i kořínky, ozobávám různé bobule a semena, občas 

ulovím nějakou žábu nebo myš, nepohrdnu ani nalezenou mrtvolkou.  Protože potravu polykám celou, musím občas 

sezobnout i zrnka hrubšího písku, která pak pomáhají v žaludku při rozmělňování potravy. 

Dokážeš mě rozčílit? 

Pyšní krocani se naparují před svými krůtami, roztahují ocasní vějíř, svěšují křídla a zvětšují své barevné ozdoby na 

hlavě, stejně jako když o ně bojují s jinými samci. Zkus mě rozzlobit hlasitým „Hudry-hudry“, třeba Ti odpovím. 

 

Lidé nás chovají pro maso. Víš, kolik kilogramů můžeme dorůst? 

Už 3 tisíce let využívají Indiáni naše peří a kosti. Víte na co? 

Krocani jsou mnohem parádnější než krůty, podobně jako třeba samci u kachen či bažantů. Víš, proč to tak je? 
 

Holub - Columba livia  / PTÁCI - měkkozobí  Hlas: opakované troubivé „rúúrúú-ruk“ 

Kde jsem doma? Původní divoký Holub skalní dodnes hnízdí na skalách v Eurasii. Jeho zdomácněním během šesti 

tisíciletí vzniklo mnoho plemen domácích a poštovních holubů – v této voliéře vidíte plemeno King, vyšlechtěné 



původně pro maso.  Zdivočelí domácí holubi se dokonale přizpůsobili městskému prostředí a vzájemným křížením 

vytvářejí velké volně žijící populace Holuba věžáka, který svým trusem ničí památky a stavby a přenáší nemoci. Dnes 

nás lidé ve městech často hubí, přitom nás odedávna uctívali jako symbol lásky, míru a plodnosti. Pro křesťany, židy a 

muslimy jsme dokonce posvátní jako symbol nebeského míru.  
My, holubi plemene „King“ jsme byli vyšlechtěni v U.S.A. na maso a krásný vzhled. Přestože patříme mezi nejtěžší 
holuby (vážíme kolem 1kg), dokážeme létat. 
Potrava:  Divocí holubi se živí hlavně semeny, obilím, plži, pupeny, mladými rostlinkami a plody. Městští holubi bývají 

značně otrlí, rádi se nechají přikrmovat a zužitkují i nejrůznější zbytky lidské potravy. 

 

Je holub savec?  

Mají holubi mateřské mléko? 

Poštovní holub rychlejší než internet? 

 

 

Výr velký - Bubo bubo   / PTÁCI - sovy Hlas: hluboké „uu-hu“ opakované asi po 10 sekundách  
Kde jsem doma? V hlubokých lesích, kde jsou skály a velké balvany, pod kterými hnízdím. Můj revír je velký asi 15km, 

jak se na největší sovu na světě patří.  

Na čem si pochutnám? Lovím pouze obratlovce: hraboše, zajíce, bažanty i spící ptáky. Ulovím i jinou sovu. 

Čeho se bojím? Za dne nemám rád jiné ptáky. Když mě objeví, snaží se mne vyhnat. Toho dříve využívali lovci při lovu 

„na výrovku“: na přivázaného výra za dne útočili ptáci, které ptáčníci chytali do sítí, nebo lovili. 

 

My sovy máme výborný zrak. Jak ale najdeme kořist i v úplné tmě?  

Jsem největší sova u nás. Jak je možné, že mne hraboš neslyší, když se ho chystám ulovit?  

Troufnu si i na jedno noční zvíře, které skoro nikdo jiný nedokáže ulovit. Víš kdo to je?  
 

Hrdlička divoká - Streptopelia turtur  / PTÁCI – měkkozobí   Hlas: „turr-turr“ 

Můj domov je v českých a evropských listnatých lesích, remízcích a pobřežních porostech. V září ale odlétám do 
Afriky, kde v savanách jižně od Sahary trávím naši zimu ve společnosti paviánů a slonů. Zpátky do Čech se vracím 
většinou v dubnu, abych do začátku prázdnin vyvedla mláďata.. 
Můj jídelní ček sestává pouze z nejrůznějších semen – jsem zapřisáhlý vegetarián. Svá mláďata krmím – stejně jako 
holubi – sýrovitým „holubím mlékem“, které se mi tvoří ve voleti. 
 
Poznáte mne od mé p říbuzné hrdli čky zahradní?   
Většina pták ů tráví noc na v ětvi. Jak to d ěláme, že ve spánku nespadneme? 
Z čeho pochází r čení: „Jsou spolu jako dv ě hrdli čky“? 

 

Kur domácí - Gallus Gallus forma domestica / PTÁCI – hrabaví  Hlas: „Kvo kvo kvo“ 

Odkud pocházím? Moji divocí příbuzní (Kur bankivský), z kterých jsem byla vyšlechtěna, dodnes kvokají a kokrhají 

v lesích a křovinách Indie, Číny a Indonésie. V Indii si mě lidé ochočili již více než před 5 000 lety a od té doby mě 
chovají po celém světě v desítkách čistokrevných plemen. Některá z nich mají vysokou a pravidelnou snůšku a 
chovají se pouze pro vejce, jiná zase velmi rychle rostou a chovají se pouze pro maso. Dnes lidé na Zemi chovají asi 
25 miliard slepic, to je 3x víc, než lidí.   
Slepi čí rodina  sestává z jednoho kohouta a hejna slepic se svými kuřaty. Kohout je absolutní král, stojí nad všemi 
slepicemi a jiného kohouta ve svém království nesnese. Slepice mají vytvořen „klovací pořádek“: každá ví, které 
slepice může klovat, a které si zase můžou klovnout do ní. Takový pořádek slepicím vyhovuje. Pokud nemají kohouta 
nebo je jich mnoho v malém prostoru jako v průmyslových velkochovech, navzájem si ubližují, často se i zabijí. 
Co pot řebuji k životu? Nejsem žádný „stroj na výrobu masa nebo snášení vajec“, ale živý tvor, který cítí bolest a 
utrpení, stejně jako vy, lidé. Abych byla spokojená, potřebuji být v malém hejně s dalšími slepicemi a kohoutem, na 
noc si chci sednout na bidýlko, kde se cítím bezpečně, potřebuji hrabat a hledat potravu, popelit se a mávat křídly. 
Když mě zavřete do malé klece, nemohu dělat nic z toho – je to pro mne moc nepříjemné vězení! 



Kdo je to kvo čna? 
Co jsou kohoutí zápasy a kde se po řádají? 
Proč spíme na h řadě? 
 

Hedvábnička / PTÁCI – hrabaví 
Co jsem vlastn ě zač? „ Tento tvor, který neumí létat a má místo peří srst, vznikl zkřížením slepice a králíka!“ – takto 
si tropili žerty z důvěřivých přihlížejících komedianti již v 18. století. Křížit ptáky se savci samozřejmě nelze a naše 
slepičí plemeno má na sobě pouze peří – i když značně neobvyklé. Další mou zvláštností je pět prstů, namísto čtyř, 
obvyklých u většiny ptáků. Jsem většinou chována jako drobné okrasné plemeno a protože jsem velmi starostlivou 
kvočnou, využívají mě chovatelé i myslivci pro vysezení a odchov kuřátek jiných plemen i malých bažantíků. 
 
Říká se o mně, že jsem černoška až do morku kostí. Jak to, když jsem celá bílá? 

K čemu nám ptákům slouží peří? 

Kohoutci jako odpad: da ň za levná vejce. 
 

POKUS: Zkuste rozpustit sko řápku. Slepičí vejce vložte na několik dní do aspoň ½ litrové sklenice s octem. Kyselý 

ocet rozpustí vápenitou skořápku a vám zbyde měkké, ale soudržné vejce bez skořápky.  
 

Korela chocholatá - Nymphicus hollandicus / PTÁCI - papoušci 
Kde jsem doma?  Jsem nomád: v párech či menších hejnech podnikám dlouhé cesty za potravou po stepích a 
pastvinách Austrálie. K hnízdění vyhledáváme dutiny v odumřelých eukalyptech. Protože jsem velmi nenáročná a 
přizpůsobivá, jsem po andulce druhý nejčastěji chovaný papoušek na celém světě. Kromě přírodní šedé formy lidé 
vyšlechtili řadu jiných barevných mutací. Vychovaná od mláděte jsem velmi družná a dokážu zopakovat i několik slov. 
Moje potrava  v přírodě je tvořena převážně semeny trav, bylin a polních plodin, pochutnám si i na bobulích a ovoci. 
V zajetí mne lidé krmí prosem, slunečnicí, ovsem a ptačím zobem, občas i kouskem jablka či mrkve a zelenými listy 
ptačince žabince či pampelišky. 
 
Jak poznáte same čka od sami čky? 
 

Zebřička pestrá - Taeniopygia guttata / PTÁCI – pěvci 

Můj domov  je ve stepích s roztroušenými stromy a keři v Austrálii, ale lidé mne vypustili do přírody i na mnoha jiných 

místech – nejblíž byste mne mohli v přírodě potkat v Portugalsku. Pro svou radostnou a neposednou povahu a 
snášenlivost mě chovají doma lidé na celém světě. 
Čím se živím?  Jsem absolutní vegetarián, živím se pouze semeny a listy rostlin.  

Jak poznáte same čka od sami čky? 
Jsem vhodná i pro za čínající chovatele? 
 

Chůvička - Lonchura domestica / PTÁCI – pěvci 
Kde jsem doma? Moji předci pocházeli z Číny a Japonska, ale nikde v přírodě byste mě nenašli: vyšlechtili mne lidé 

jako křížence několika různých druhů rodu Lonchura. Jméno mi dali podle mého pudu sedět na vejcích a pečovat o 

mláďata i jiných ptáků – často sloužím jako chůva těm druhům, kteří jsou špatnými rodiči. Jsem nenáročná a vhodná i 

pro začínající chovatele,  jen nesnáším samotu a musím být chována v páru. Jen se nenechte zmýlit: díky našemu 

rodičovskému pudu a shodnému vzhledu obou pohlaví se stává, že spolu zahnízdí i pár samiček. Snesená vejce jsou 

ale sterilní a nic se z nich nevylíhne �.  

 

Kanár divoký - Serinus canaria / PTÁCI – pěvci 
Můj domov  je na vinicích, v zahradách a křovinatých stráních Kanárských ostrovů. Divoký kanár – příbuzný 
evropského zvonohlíka -  je ale hnědě a žlutozeleně stříkaný a jeho zpěv je mnohem méně výrazný, než u půl tisíciletí 
šlechtěných domácích kanárků.  
 
Zde si m ůžete prohlédnout obrázek mého divokého pra-pra-pra- dědečka z Kanárských ostrov ů. 



Proč mne lidé za čali zavírat do klecí a šlechtit? 
Proč si mne s sebou brali horníci do dol ů? 
 

Neofémy  (tyrkysová a bourkova) - Neophema (pulchella a bourkii) / PTÁCI – papoušci 

Kde jsme doma? Stejně jako všechny ostatní druhy neofém je našim domovem Austrálie. Naší hlavní 
potravou jsou nejrůznější semena trav a bylin.  

 

Pásovník dlouhoocasý - Poephila acuticauda / PTÁCI – pěvci 
Můj domov je v savanách severozápadní Austrálie. I v domácím chovu jsem aktivní po celý den, rád se koupu a pečuji 

o své peří.  

 

Amadina gouldové - Chloebia gouldiae  / PTÁCI – pěvci 
Odkud pocházím? Tohle podivné jméno nám vybral cestovatel a ornitolog John Gould podle své ženy, která prý byla 

stejně krásná jako my. Doma jsem v teplých suchých bezlesých savanách severní Austrálie, kde je po celý rok velmi 

teplo. Hnízdo si stavím v dutinách stromů a v termitištích. I když se sama živím hlavně drobnými semeny trav, 

mláďata přikrmuji i hmyzem, hlavně termity. V přírodě se vyskytuji ve třech barevných variantách: černohlavé, 

červenohlavé a nejvzácněji žlutohlavé. 

 

Bažant diamantový – Chrysolophus amherstiae / PTÁCI - hrabaví 

Bažant zlatý – Chrysolophus pictus / PTÁCI - hrabaví 
 
Kde jsem doma? - Naší původní vlastí je východní Asie. Na konci 19. století nás přivezli do Anglie, aby nás tu 
chovali. Několika z nás se podařilo ze zajetí utéct a postupně se namnožit. Dnes na některých územích Anglie běžně 
hnízdíme. V Asii vyhledáváme hustý trnitý podrost nebo bambusové houštiny, také odlehlé horské svahy ve vysokých 
nadmořských výškách. V Anglii si vystačíme s hustými jehličnatými či listnatými lesy. 
Na čem si pochutnám? - Jako většina hrabavých ptáků se živím tím, co si vyhrabu svýma silnýma nohama v 
zemi.Najdu tam obilky, oříšky či jiná semena, ale taky drobný hmyz nebo pavouky. 
Čeho se bojím?  -  Mám mnoho nepřátel především z řad dravých ptáků a šelem. Jsem mimořádně plachý a 
obezřetný. Přes den se ukrývám v tmavých houštinách, aktivní jsem až za soumraku. V noci odpočívám vysoko na 
větvích stromů, kde se cítím v bezpečí před šelmami. 
 
Samička je dokonale maskovaná, aby byla v bezpe čí, když sedí na vejcích. Zato my kluci jsme zbarven í až až. 
Víš, pro č? 
Patříme mezi ohrožená zví řata? 
Bažantí i k řepelčí vejce mají velmi pevnou sko řápku, pevn ější než vejce slepi čí. Jakou hmotnost vejce unese?  
 

Andulka vlnkovaná – Melopsittacus undulatus / PTÁCI - papoušci 
Kde je m ůj domov?  - Domov mám ve vnitrozemí Austrálie.V období sucha pronikám až na pobřeží. My andulky 
vedeme nomádský život. Na místech bohatých na potravu se sdružujeme v obrovská hejna, zahnízdíme a dál 
táhneme až tehdy, když vyčerpáme zdroj potravy. Převážně zelené zbarvení nám v korunách stromů poskytuje 
vynikající maskování. 
Na čem si pochutnám?  - Nejraději mám semínka trav a jiných bylin. Semeno nejprve obratně zbavím obalu a 
spolknu jen jádro. V zajetí mi dávají proso a ptačí zob, oves a vaječný žloutek a nesmí chybět zdroj vápníku – sépiová 
kost. V přírodě se dokážu překvapivě dlouho- až 5 měsíců- obejít bez vody. Vystačím si jen s vodou obsaženou v 
potravě. Navzdory tomu tisíce andulek v období sucha zahynou. 
 
Proč nás lidé n ěkdy chovají odd ěleně?  
Prý dokážeme „p ředpovídat po časí“. Víš, jak? 
Nás andulek je v p řírod ě hojn ě. Čím to je?   
K čemu máme tak dlouhé a zahnuté drápy, když jimi nic nelovíme?  - 
 

Holoubek diamantový – Geopelia čunčata / PTÁCI - měkkozobí 
Kde jsem doma? - Vyskytuji se vždy v blízkosti vody, nejčastěji v řídkých lesích a porostech , na území severní, 
západní a střední Austrálie. Zdržuji se v párech nebo malých skupinách. 



Na čem si pochutnám?  -  Živím se zejména semeny,i jinými rostlinnými částmi, požírám však také drobný hmyz, 
zejména mravence. 
 
Mám rad ěji slunce nebo stín? 
Podle čeho jsem dostal své jméno? 
Víš, jaké vylomeniny provádím, abych upoutal pozorn ost sami čky? 
 

Rosela pestrá – Platycercus eximius / PTÁCI - papoušci 

Rosela pennantova – Platycercus elegans / PTÁCI - papoušci 
Kde jsem doma?  - Mojí domovinou jsou eukalyptové háje, vlhké a polovlhké pobřežní lesy od severovýchodu po 
jihovýchod Austrálie. Nepatřím mezi tažné ptáky. Shlukuji se do hejn cca po 30 a potuluji se krajem. Navštěvuji i 
příměstské parky, pole, zahrady i sady. 
Co mám ráda k sn ědku?  - Pochutnám si na květech i semenech travin, často loupu a okusuji pruhy kůry ze stromů, 
abych našla hmyzí larvy. Tato “záliba” mi zůstala i v zajetí, proto bych měla mít neustále k dispozici dostatek větví 
ovocných stromů a vrby. Ráda si dám  různé plody a bobule stromů a keřů. 
 
Odkud pochází mé jméno?  
Mezi mé p říbuzné pat ří i další papouš čí druhy, nap ř. KAKADU, LORI, ARA ARARAUNA a další. Poznáš je na 
obrázku?  
My papoušci máme trochu jinou nohu než ostatní ptác i. Víš, čím se naše noha liší od ostatních? 
Zajímavý je také náš zobák. Víš, jak funguje?   
 

SOUHRNNÁ CEDULE DRAVCŮ: 

 

Naše poštolka Káča  je mládě vylíhlé v naší záchranné stanici v r. 2011. Její poraněné trvale handicapované 

rodiče můžete vidět v poslední rohové voliéře v protější řadě, kde najdete také podrobné informace o poštolkách. 

Káča byla záměrně odmalička fixována na člověka, aby mohla být ukazována při výukových programech dětem. Proto 

považuje svého chovatele za svoji matku, a jakmile se objeví, začne hlasitě žebrat o potravu. Občas tak reaguje i na 

cizí lidi.  

 

Raroh lovecký - Falco rusticolus / PTÁCI - dravci 
Kde je můj domov? Jsem severský tulák:  létám ve vysokých zeměpisných šířkách za severním polárním kruhem.  

Hnízdím na skalnatých pobřežích, mimo dobu hnízdění podnikám dlouhé výpravy v tundře, ale i nad mrazivým 

oceánem, jen občas si odpočinu na ledové kře. Jsem největší sokolovitý dravec a pro svůj majestátní vzhled i lovecké 

schopnosti jsem mezi sokolníky velmi ceněný. 

Moje potrava?  Podobně jako můj příbuzný sokol stěhovavý jsem lovec – specialista: lovím téměř výhradně letící 

ptáky, lovu na zemi se snažím vyhnout. Svou kořist vyhlížím z velké výšky. Útočím střemhlavým letem, letící kachnu, 
racka, ale i káni rousnou srazím pařáty ve vysoké rychlosti. Můj smrtící náraz zlomí oběti křídlo nebo páteř a já si na 
ní pak na zemi pochutnám. Někteří ptáci se mým útokům úspěšně brání létáním v hejnu, kde si nemohu k útoku 
vybrat jednoho ptáka. Kromě ptáků ulovím v nouzi občas i hraboše, zajíce či lumíky. 
Náš raroh  je původně sokolnický dravec, který si poranil křídlo. Protože už nemůže létat a lovit, věnoval ho majitel 
naší miniZOO. 
 
O mém p říbuzném Sokolu st ěhovavém se říká, že jsem nejrychlejší pták na sv ětě. Je rychlejší než auto? 
Která část t ěla je smrtící zbraní dravce? 
Loveckým pták ům se dává na hlavu čepička – pro č?  
 

Sova pálená - Tyto alba  / PTÁCI – sovy   Hlas: hlasitý chraplavý jedno či víceslabičný skřek. „Chryi“ 

Kde jsem doma? Jsem nejrozšířenější sova na světě – žiju na všech kontinentech kromě Antarktidy. V Česku jsem ale 

poměrně vzácná a přísně chráněná. V minulosti jsem hnízdila v dutých stromech v lese, dnes se ale spíš ukrývám a 

hnízdím v kostelních věžích a na klidných starých půdách, odkud není daleko na louky či pastviny. I když žiju v trvalém 

páru, na lov se vydávám sama. 

Moje potrava:  Lovím hlavně hraboše, křečky a myši, ale i ptáky, plazy a hmyz. Snáším se tiše nízko nad zemí a díky 

dokonalému sluchu přesně ulovím i kořist, kterou nemůžu vidět – dokonce i ukrytou v písku nebo pod sněhem. 



Co mě ohrožuje? Vadí mi, že v naší krajině ubývá remízků a neobdělávaných bezlesých ploch, kam se vydávám na 

lov.  Nebo když mi lidé uzavřou vlet na půdu domu, kde se ukrývám a hnízdím (což je dokonce podle zákona trestné). 

U nás mě napadají snad jen jestřábi a výři. Když mě napadne nějaký dravec nebo člověk, používám účinný způsob 

obrany: lehnu si na záda a kopu útočníka svými ostrými drápy. 

Naše sova pálená se jmenuje Nick-Nack. Je jedním ze čtyř sourozenců, které v roce 2003 úspěšně vyvedli jejich 

handicapovaní rodiče z protější voliery: 3 byli vypuštěni do přírody a Nicka jsme si ponechali. I když je trochu 

nerudný, nechá se od svého chovatele vzít na rukavici a ukazovat dětem. 

 

Mají sovy ušní boltce jako zajíc nebo člověk?   

My sovy prý ve dne nevidíme, je to pravda? 

Mé oči nevypadají jako koule, ale jsou zpředu zploštělé, takže se můžu dívat jen dopředu. Jak si s tím poradím? 
 

 

Puštík obecný - Strix aluco  / PTÁCI – sovy   Hlas: „Hu-hů, Hu-hu-hu-hů“, samice: „kivit“ 

Můj domov je v lesích a parcích se starými dutými stromy, v nichž si stavím hnízdo. Jsem v Česku nejběžnější sova, 

nevyhýbám se ani lidským sídlům.  Běžně mne můžete slyšet houkat už od února v MB na Štěpánce nebo na Radouči, 

na lov létám i do zahrad a parků ve městě. Zahnízdím i ve větší ptačí budce, svá mláďata ale urputně bráním i proti 

mnohem většímu vetřelci – člověku. 

Na čem si pochutnám?  Sedím na vyvýšených místech (střechy, větve apod.) a ostrým zrakem a sluchem 

sleduji okolí. Když objevím kořist, potichu sklouznu až k ní a tiše se nad ní vznáším. Útočím bleskovým 
úderem ostrými drápy s pařáty nataženými dopředu ke kořisti. Na mém jídelníčku jsou drobní savci, 
obojživelníci a hmyz, v blízkosti lidských sídel útočím hlavně na drobné ptáky. 
Náš puštík se jmenuje Homer [Houmr] - podle Simpsonových. Do naší stanice se dostal jako zpola 
ochočené mládě v roce 2010 z Ptačího domu v Dubé. 
 

Ve které filmové pohádce jsem hrála? 

Můj hlas je poměrně snadné napodobit foukáním do zavřených dlaní. Dokážeš to? 

Jak vyrobit a vyvěsit budku pro sovy? 

 

Kalous ušatý - Asio otus  / PTÁCI – sovy   Hlas:  hluboké tlumené „Huú – Huú - Huú“ (opakované asi 

po 3 sekundách)  

Kde mne potkáte? Vyskytujeme se celkem běžně v jehličnatých a smíšených lesích severní polokoule. Nejblíže byste 

mne mohli vidět či spíš slyšet v parku na Štěpánce nebo na Chlumu. Za bílého dne mne ale nejspíš přehlédnete: jsem 

dokonale maskovaný za kůru stromu, při vyrušení přitisknu peří k tělu a proměním se ve štíhlý pahýl větve.  Hnízdím 

na stromech, ale vlastní hnízdo si nestavím – používám opuštěná hnízda strak, vran či jiných ptáků. V zimě se někdy 

toulám daleko od domova. 

Co lovím? Naprosto neslyšně (díky sametovému sovímu peří se zoubkovanými okraji) létám za noci nad loukami a 

poli a mé dokonalé uši i oči pátrají po stopě kořisti. Lovím menší savce a ptáky, občas taky žáby, troufnu si i na 

veverku či menšího zajíce. Mláďata krmím hmyzem, když je chroustí rok, rostou jako z vody! 

Co mi vadí? Ohrožují mne pouze lidé – nejvíc tím, že zastavují či jinak mění můj životní prostor a loviště. A taky mi 

fakt docela vadí, že si mě někdo plete s malým výrem!  � 

Náš kalous je mládě vypadlé z hnízda na jaře 2009 v Novém parku na sídlišti v Mladé Boleslavi. Protože byl nalezen 

nedaleko minigolfu, dostal jméno Golfík. Je trochu bojácný a při sebenepatrnějším vyrušení zastrašuje a hrozí. 

 

Svítí si sovy v noci očima? 

Víte, co jsou to vývržky? 
Jak sovy zastrašují nep řítele? 
 
 

Jestřáb lesní - Accipiter gentilis  / PTÁCI – dravci   Hlas -  ozývá se vzácně: „Hieé“,  varovné „Gigigi“ 



Můj domov je les s pasekami nebo loukami či poli. Žiju většinu roku samotářsky a skrytě, a i když se jestřábi vyskytují 

v každém větším lese, málokdo nás spatřil – jsem velmi plachý. Nejsnáze byste mne mohli v přírodě spatřit v březnu 

či dubnu, kdy vysoko na obloze provádíme akrobatické párové zásnubní lety. Snadno byste si mne spletli 

s krahujcem, který vypadá stejně, ale je menší. 

Na čem si pochutnám? Jsem velmi silný dravec (prohlédněte si mé pařáty a drápy, které jsou loveckou zbraní dravce) 

a lovím ze zálohy: sedím skrytě na vyvýšeném místě na větvi stromu, nebo pomalu letím pár metrů nad 

zemí a snažím se vyhlédnutou kořist překvapit. K lovu si vybírám zarostlý, nepřehledný terén plný 
houští a stromů. Mým nejčastějším úlovkem jsou potkani, veverky, koroptve a bažanti, ale přemůžu i 
zajíce.  
Ohrožení pro mne představují stále ještě nepoučení myslivci, kteří jestřáby i přes přísný zákaz (jsem chráněný druh) 

střílí jako škodnou, ničí naše hnízda, prostřelují vejce nebo chytají jestřáby do pastí. A to jen proto, že i my lovíme 

bažanty a koroptve, které by si rádi picli sami, hamouni.. �  

Naši jestřábi jsou trvale handicapovaní ptáci: Bára vypadla v r.2010 z hnízda a jako mládě odkrmené lidskou rukou je 

vázaná na člověka – naučila se přiletět na rukavici, ale nemůže se už nikdy vrátit do přírody. Max se k nám dostal v r. 

2004 jako odrostlejší mládě se zraněným pařátem, kvůli kterému nedokáže sám lovit.   

 

Jak poznáte dospělého jestřába od mladého ptáka? 

Jestřáb je oblíbeným ptákem sokolníků. Jak si mne ochočí? 

Jak získá sokolník mladého dravce, když jsou všichni chránění? 

 

Káně lesní - Buteo buteo  / PTÁCI – dravci     Hlas: „Klííe“ 

Kde domov můj? Nemám domov jeden, ale hned dva: potravu hledám na polích a loukách, kde jste mne už určitě 

viděli vznášet se – jsem náš nejrozšířenější dravec. Lidé mne ale nepojmenovali „luční“, nýbrž „lesní“, protože les mi 

slouží jako noční úkryt a hnízdiště. V zimě se často vydávám na toulky za potravou. 

Moje potrava: spořádám spoustu hrabošů – až 10 denně, proto mi zemědělci dávají na pole „berličky“ na sezení – 

abych měl rozhled a snadný lov. Pochutnám si ale i na jiných drobných obratlovcích. 

Naše káně Sára měla v životě smůlu: když se na jaře 2003 vylíhla v hnízdě vysoko na stromě, vítr hnízdo shodil a ona 

si přitom zlomila stehenní kost. Přestože celý život tráví jen v naší záchranné stanici, každé jaro se v ní probouzí 

hnízdní pud a ona s mateřskou trpělivostí zahřívá a brání svá neoplozená vajíčka �. Díky tomu ale dokázala v roce 

2008 vychovat adoptivní mládě, které stejně jako ona vypadlo z hnízda. Protože ho vychovala zcela sama, bez zásahu 

člověka, mohlo být mládě později vypuštěno zpět na svobodu ☺. 

 

Poznáte mne podle očí? 

Proč nemohou být mláďata, vychovaná člověkem, vypuštěna na svobodu? 

Proč jsme tu všichni uvázaní za nohy? Nebolí to? 

 

KONEC SOUHRNNÉ CEDULE DRAVCŮ 
 

 

Poštolka obecná - Falco tinnunculus  / PTÁCI – dravci      Hlas: opakované „Kikikikiki“ 

Kde jsem doma? Mým původním domovem je otevřená krajina s dostatkem lesů, luk a skal nebo dutých stromů, kde 

jsem hnízdila. Lidé velmi změnili mé domácí prostředí, ale na rozdíl od mnoha jiných druhů jsem se dokázala 

přizpůsobit jinému prostředí: přestěhovala jsem se do měst a vesnic. Zde hnízdím na vysokých stavbách: na věžích 

kostelů, balkonech paneláků, komínech či dálničních mostech. Ráda zahnízdím i v připravených budkách. Na zimu 

někdy odlétám za teplem. 

Na čem si pochutnám?  Nejvíce spořádám hrabošů, nepohrdnu ale ani větším hmyzem a občas ulovím menšího 

ptáka. 

Naše poštolky se dostaly do záchranné stanice jako dospělí poranění ptáci: samička má zlomené křídlo 

pravděpodobně po srážce s autem, sameček utrpěl v roce 2000 úraz elektrickým proudem. Na tzv. „sloupu smrti“ se 



dotkl křídlem drátů a několik desítek tisíc voltů mu zcela spálilo křídlo a 1 prst na noze. Naštěstí se mu rány zahojily a 

se svou partnerkou fungují již mnoho let jako vzorní rodiče: společně vyseděli a vychovali již několik generací mláďat. 

Ta byla převezena do větší rozlétávací voliéry v partnerské stanici v Pátku u Poděbrad, kde se naučila lovit živou 

kořist a byla úspěšně vypuštěna do přírody. ☺ 

 

Je pravda, že poštolka je jediný dravec, kde samice vypadá jinak, než samec? 

Poštolka prý dokáže ve vzduchu viset na místě jako helikoptéra. Je to pravda? 

My sokolovití dravci dokážeme snadno trhat svou kořist na kusy. Jaké máme zuby? 

 

Luňák červený - Milvus milvus  / PTÁCI – dravci  Hlas: „Hiéhhihihi-hjéh“ 

Můj domov je hlavně v lužních lesích a lesnaté pahorkatině, kde plachtím ve stoupavých proudech a vyhlížím svou 

kořist. Hnízdím vysoko v korunách stromů – nejraději ve starém hnízdě po jiných ptácích. Jako vetešník si dělám na 

hnízdě sbírku zajímavostí: kostí, papírků, hadříků, provázků a dalších nálezů. 

Na čem si pochutnám? Můj přísný pohled a důstojný vzhled vyvolává zdání, že jsem nebezpečný dravec. Mou pravou 

sílu ale poznáte, když se podíváte na mé drápy – s nimi bych neulovil ani králíka. Troufnu si nanejvýš na myši, 

ještěrky, drobné ptáky a hmyz, často se spokojím s leklou rybou či jinou mršinou. 

Naši tři luňáci se dostali do záchranné stanice jako mláďata, se kterými spadlo hnízdo. Protože byla vychována 

člověkem, nemohou být dospělí ptáci vypuštěni zpátky do přírody. Již několikrát se pokoušeli zahnízdit, dokonce se 

jim vylíhla mláďata, ale dosud se jim je nepovedlo vyvést. Je možné, že na tom má vinu jejich genetická blízkost (jsou 

sourozenci), nebo chybějící zkušenost z hnízdění ve vlastním dětství.  

 

Kromě toho, že jsem mrchožrout, živím se prý i jako pirát. Je to pravda? 

Mohou být mláďata rodičů, žijících v zajetí, vypuštěna do přírody? 

Luňák červený je ohrožený chráněný druh. Jak to, že ho tu chovají? 

 

 

Savci 
 

Činčila vlnatá - Chinchilla Langera / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? Na nevelkém území chilských And v nadmořské výšce 1500-2000m. Mám hustý kožich, takže mi 
zima nevadí. 
Na čem si pochutnám? Kvůli drsnějším přírodním podmínkám rostou v mé domovině pouze tvrdé traviny a křoviny, 
které jsou mojí potravou. V zajetí jsem krmena také ovocem a zeleninou. 
Čeho se bojím? Ve volné přírodě mám mnoho predátorů - loví mě hadi, lišky a draví ptáci. Nejvíce se ale bojím 
člověka, protože pro náš krásný hebký kožíšek už vyhubil skoro celou naši populaci.  
 
Jak se bráníme před zvířecími nepřáteli?  
Naší další potřebou je pravidelná koupel.  Víte, v čem se koupeme?  
Víte, proč potřebujeme neustále okusovat něco tvrdého?  
 
 

Křeček syrský (zlatý) -  Mesocricetus auratus / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? Bydlím v Sýrii a jižním Turecku. Dříve jsem se vyskytoval pouze ve stepních oblastech, ale dnes jsem 
si podmanil i lidská pole, protože tam nacházím mnoho dobrot. Bydlím v noře, kterou si vystýlám senem a listím. 
Na čem si pochutnám? Jím různé druhy bylin, semena i suchou trávu, ale pochutnám si i na nějakém drobném 
hmyzím masíčku. 
Čeho se bojím? Zvířecích predátorů moc nemáme. Nejvíce nás ohrožují lidé, kteří nám berou přirozený prostor a 
zastavují ho svými domy. A když hledáme potravu na jejich polích, líčí na nás pasti a jedovaté návnady. 
 



Pro zásoby prý chodím s batohem. Je to pravda?  
Mám příbuzného i v České republice. Víte, jak se jmenuje?  
Co myslíte – jsem společenský typ?  
Jak se mezi sebou identifikujeme?  
 

Osmák degu - Octodon degus / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? Pocházím z chilských And v Jižní Americe. Žijeme tam na skalách ve velkých rodinných skupinách, 
protože jsme velmi společenští. Osamělí bychom byli velmi nešťastní. 
Na čem si pochutnávám? Mám rád zrní, trávu, semena a rád ohlodávám keřovité porosty, které tam u nás v Andách 
rostou. 
Čeho se bojím? V přírodě mě loví lišky, sovy a dravci. 
 
Proč mi vlastně říkají „osmák“? 
K čemu sloužím vědcům?  
Jak se bráním před predátory?  
 
Kůň - Equus caballus / SAVCI - lichokopytníci 
Můj původ – Moji předci žili už před 60 miliony let, vyvíjeli se v Severní Americe, odkud se koně dostávali přes 
pevninské mosty do Asie. Dobu ledovou přežili dva předkové koně – kůň Převalského a tarpan. 
Na čem si pochutnávám? Nejradši mám čerstvou travičku, kterou si sám můžu spásat na pastvě. Ale oblíbil jsem si 
mnoho dalších lahůdek – ovoce, otruby, seno, tvrdý chléb apod. 
Čeho se bojím? Bojím se lidí, kteří se ke mně chovají hrubě a využívají mě v cirkusech. 
Shetlandský pony  pochází z chladných tundrových oblastí Skotska – Shetlandských ostrovů – a nejsevernější Velké 
Británie. Dnes už je ale rozšířen téměř po celém světě. 
 
K čemu jsem byl často využíván?  
Proč patří poníci mezi nejotužilejší koně?  
Co to mám na nohách?  
 

Koza domácí  / SAVCI - sudokopytníci 
Kdo jsou naši předci? My kozy jsme potomky divokých druhů koz – kozy bezoárové, žijící v jihozápadní Asii, a již 
vymřelé kozy keltské. Ale máme mnoho dalších příbuzných, např. asijskou kozu šrouborohou. Domestikované jsme 
byly poprvé na indickém subkontinentu 9000 let př. n. l. 
Koza kamerunská.  Pocházím ze západního pobřeží Afriky – Kamerunu a okolních států. Poté jsem se vyskytovala 
v zoologických zahradách a dnes již jsem rozšířená téměř po celém světě. Svou výškou 30-40 cm v kohoutku patřím 
mezi nejmenší domácí plemena. 
Na čem si pochutnávám? Mojí potravou je tráva, listy keřů a stromů, ale pochutnám si i na tvrdém chlebu a ovoci. 
K čemu jsem užitečná? Lidé mě domestikovali pro moje zdravé mléko, maso a kůži. Dříve využívali i můj trus jako 
palivo. 
 
Proč staří Římané považovali kozí mléko za elixír krásy a dlouhověkosti?  
Víte o tom, že lidé používají i naši kůži?  
Co vlastně znamená, že jsme sudokopytníci?  
 

Veverka obecná  - Sciurus vulgaris / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? V lesích všech typů, parcích, na hřbitovech a zahradách, zkrátka všude, kde jsou stromy - od západní 
Evropy až po východní Asii. V létě mám několik hnízd k přenocování. 
Na čem si pochutnávám? Živím se semeny stromů, plody, jádry ořechů, pupeny, kůrou dřevin, příležitostně i 
houbami, hmyzem a ptačími vejci a mláďaty.  
Jaké jídlo mi neprospívá? V zimě můžete chodit klidně nás veverky přikrmovat, třeba do blízkého lesoparku 
Štěpánka, kde nás je požehnaně. Ale pozor! V žádném případě nesmím sladkosti – bonbóny, sušenky a dokonce ani 
piškoty - cukr pro nás není zdravý. Ani žádná slaná a kořeněná jídla a už vůbec ne zbytky po vás lidech.  
Čeho se bojím? Nejvíce se bojím lesních šelem, jako je kuna lesní, liška obecná, rys ostrovid nebo vlk, ale také 
dravých ptáků. 



Naše veverka Filípek jako mládě vypadl z hnízda, byl dokrmený v záchranné stanici v Pátku u Poděbrad, a když se 
osamostatnil, byl převezen k nám do Zahrady.  
 
K čemu nám veverkám slouží ocas?  
Je pravda, že si sušíme houby?  
Jak přežíváme zimu?  

Morče - Cavia aperea porcellus / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? Mí divocí příbuzní žijí v koloniích v suchých, travnatých oblastech na jihu a západě Jižní Ameriky do 
výše 5 tisíc metrů nad mořem. Neví se, kdy a kým přesně jsme byli dovezeni do Evropy – uvádí se v 16. století 
Španěly nebo v 18. století Angličany. Na náš chov se ale soustředili především Angličané. 
Na čem si pochutnávám? Mám rádo čerstvé zelené lupení, různá semena, rádo okusuji větvičky a tvrdý chléb, abych 
obrousilo své hlodáky. Někdy mě lidé rozmazlují i různými druhy ovoce a zeleniny. 
Čeho se bojím? Mými nepřáteli v přírodě jsou draví ptáci. Jsem ale aktivní hlavně v noci a za soumraku, takže se před 
nimi snadno schovám. 
 
Jaký máme význam pro lidi dnes a jaký dříve?  
Kolik druhů morčat se ve světě vyskytuje?  
Proč mi v anglicky mluvících zemích říkají  „Guinea Pig“, když nepocházím z Guiney?  

Potkan - Rattus norvegicus / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? My potkani jsme původně žili v bažinách ve východní Asii. Když začali lidé plout po mořích na 
lodích, rozšířili jsme se jako černí pasažéři do všech světadílů. Dnes žijeme prakticky po celém světě ve všech typech  
prostředí, mimo polární oblasti.  
Na čem si pochutnávám? Jsme všežravci, a proto máme rádi trávu, obiloviny, zeleninu a důležité jsou pro nás 
bílkoviny, které získáváme vyjídáním ptačích vajec nebo z masa. 
Čeho se bojím? Naši největší nepřátelé jsou lasicovité šelmy. Naše mláďata se bojí také sov a dravých ptáků. 
 
Kolik může mít jeden pár potkanů za rok potomků?  
Lidé si nás často pletou s krysami. Víte, jaký je mezi námi rozdíl?  
Proč máme na čumáčku vousy?  

Fretka tchořovitá - Putorius putorius furo / SAVCI – šelmy 
Kde jsem doma? My fretky jsme světlá, domestikovaná forma tchoře tmavého. Tchoři tmaví se vyskytují v různých 
životních prostředích od severní Afriky přes téměř celou Evropu až na východ po Ural. Dávají přednost krajině 
s možností úkrytů a blízkosti vody, ale žijí i na okrajích lidských sídel. 
Na čem si pochutnávám? Jsem šelma a lovím myši, žáby, ještěrky, pojídám i mrtvé ryby, větší druhy hmyzu, ptačí 
mláďata, drůbež a mladé králíky. 
 
Umíme plavat?  
Jak se bráníme před nepřáteli?  
Proč mne lidé chovají?  

Pískomil mongolský - Meriones unguiculatus / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? Volně žiji v pouštích a savanách Afriky a jihovýchodní Asie. Největší denní vedra trávím zalezlý 
v noře a za potravou se vydávám v noci a za soumraku. 
Na čem si pochutnávám? Hledám si semena, stébla, kořínky a pupeny. 
Čeho se bojíme? Našimi největšími nepřáteli jsou draví ptáci a sovy, před kterými se schováváme do své nory. 
 
Jak jsme přizpůsobeni životu v poušti?  
Jakou máme barvu?  



Veverka zemní (čipmank) - Tamias speciosus  / SAVCI - hlodavci 
Kde jsem doma? Pocházím z východní části Severní Ameriky. Své obydlí si v přírodě buduji v zemi 0,5 až 1,5 metru 
pod povrchem. Vyhrabávám si chodbičky, zásobárny, obytné komůrky i komůrky na trus. 
Na čem si pochutnávám? Živím se převážně bobulemi, semeny, pupeny, houbami, drobnými listy a také ořechy. Co 
se mi nevejde do žaludku, odnesu si v lícních torbách do zásobárny na horší časy. 
Čeho se bojím? Nejvíce mě loví draví ptáci, ale rovněž i divoké šelmy, např. štíhlá kolčava nebo hranostaj, kteří se 
dokážou protáhnout i do naší nory. 
 
Kolik potravy se mi vejde do lícních toreb?  
Jakým způsobem si torby plníme a jak je vyprazdňujeme?  
Jak trávíme zimu?  

Králík domácí - Oryctolagus cuniculus / SAVCI - zajíci 
Kde jsem doma? Jsem potomkem králíka divokého, který pochází z jižní Evropy (jihozápadního Středomoří). Nyní je 
rozšířen téměř po celé Evropě. Proto se mu také říká králík evropský. Byl vysazen také v Austrálii a v Chille. Původně 
nás lidé domestikovali pro dobré maso a kožich, dnes nás chovají také pro radost. Je nás mnoho plemen. Můžeme 
být malého vzrůstu (zakrslí králíci) nebo můžeme mít sklopené uši (berani) apod. 
Na čem si pochutnávám? V přírodě se živím trávou, bylinami a mladými výhonky stromků, v zajetí nám přilepšují 
ovocem, zeleninou a suchým chlebem. 
Čeho se bojím? Ve volné přírodě se bojím kun, lišek a dravých ptáků. 
 
Víte, proč králíci a zajíci nepatří mezi hlodavce?  
Jaký je rozdíl mezi námi králíkem a zajícem?  
Jak jsou vyvinutá naše mláďata?  
 
 


