
 

 

veverka stočená v pelíšku

mladí puštíci

veverka norník rudý

jezevčí nora

50 divokých 
zvířat

našich

mláďata kuny

objevujte a určujte

Vydejme se na výlet do lesů, luk a polí!
Divoce žijící zvířata není třeba hledat jen 
v odlehlých lesích a tichých horských loukách. 
Spousta z nich se prohání či naopak odpočívá 
také v blízkosti našich obydlí, ať už to jsou kuny, 
králíci, žáby či ještěrky.

Mnohá ze zvířat nejsou na první pohled vůbec 
vidět. Některá odpočívají během dne ve své 
skrýši a teprve se soumrakem se vydávají ven 
do noční tmy. Jiné se sotva mihnou v lese, parku 
nebo zahradě. Kdo se ale zdrží trochu déle 
a nastraží všechny smysly, tomu bude dozajista 
odměnou pozorovat je v jejich přirozeném 
prostředí.

Na kartách v této krabičce se představuje 
50 u nás žijících lesních a divokých zvířat – mezi 
nimi savci, ptáci, hmyz, obojživelníci i plazi. Ke 
každému zvířeti je popis jeho nejnápadnějších 
znaků a celá řada zajímavých informací, to vše 
s krásnými ilustracemi. A kdo rád soutěží, najde 
zde i mnoho kvízových otázek týkajících se 
života popisovaných druhů.

Takže hodně zábavy při objevování a poznávání!

Tipy na pozorování
Hlavně být, prosím, potichu! Většina divokých zvířat 
je velmi plachých a zmizí do úkrytu hned, jak jen se 
v jejich blízkosti člověk objeví. Kdo je však potichu 
a má dost trpělivosti, může přesto volně žijící zvířata 
pozorovat. V lese to můžou být veverky či srny, na 
loukách a polích norníci a ve vzduchu či na větvích 
různí ptáci.

Hledejte hnízda a obydlí!
Na obývané dutiny, 
hnízda či nory nás může 
navést přítomnost 
trusu, množství stop, 
opracované okolí, peří 
či srst.

Ale pozor! Také do obydlí, 
která zrovna nikdo nevyužívá, 
se v budoucnu často nastěhují 
další obyvatelé. Proto bychom 
je samozřejmě, stejně jako ty 
obývané, neměli nijak ničit 
a poškozovat.

Na volně žijící zvířata nikdy nesahejte! Také vajec 
a mláďat byste se neměli dotýkat. Jejich rodiče by 
se o mnohé z nich již nestarali, pokud by z nich cítili 
lidskou přítomnost. Ani na výkaly není dobré sahat, 
jsou v nich často vajíčka různých brouků a na člověka 
přenosné nemoci.

Glosář
Hibernace: viz zimní spánek

Krovky: přeměněná přední křídla u hmyzu, která jsou 
zpevněna chitinem

Medovice: cukernatá látka vyměšovaná např. mšicemi

Nepravý zimní spánek: u zvířat se na zimu sníží 
tepová frekvence, aby tělo spotřebovávalo méně 
energie, občas se během zimy probudí a pak zase 
usínají, méně tvrdě než při klasickém zimním spánku

Tažný pták: hnízdí a vyvádí své mladé ve střední 
Evropě, na podzim však odlétá na jih do svých 
zimovišť

Tok: neboli tokání je ucházení se samců o samičky 
v době páření, při němž se snaží samečci co nejvíce 
zaimponovat a předvést se před samičkami

Úhoří pruh: tmavý pruh na srsti některých savců, 
který probíhá po celé délce zad

Výška v kohoutku: neboli kohoutková výška je 
používána pro určení výšky u větších savců, jedná se 
o vzdálenost mezi nejvyšší částí hřbetu a zemí

Zimní spánek: neboli hibernace je způsob, jak 
přečkává zimu řada menších zvířat, jejich tělesná 
teplota, dech i tep se sníží a zpomalí, zvířata takto spí 
tvrdě po několik měsíců

Všech 50 zvířat od A do Z Originální název: 
50 heimische Wald- & Wildtiere
© 2016 moses. Verlag GmbH
Text: Carola von Kessel
Ilustrace: Kirsten Schlag,  
Thomas Müller, Arno Kolb
Úprava: Dagmar Hoppe
All rights reserved.

Český překlad: Lukáš Umáčený 
Korektury: MINDOK

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

MINDOK s.r.o.
Korunní 810/104

Praha 10
www.mindok.cz

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky,
velmi rádi Vám odpovíme.
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