
  

 

 

objevujte a určujte
50 druhů 

zvířat ze zoo
Vítejte ve světě zvířat!
Po celé zeměkouli žije veliká spousta nejrůznějších 
zvířat – malých a velkých, dvou– a čtyřnohých, 
chlupatých a opeřených. Mnohá z nich jsou 
plachá nebo nebezpečná, zatímco jiná již ve svém 
přirozeném prostředí pomalu vymírají.

Všechna tato zvířata můžeme v zoologických 
zahradách bezpečně pozorovat – přes příkop nebo 
skrze skleněnou stěnu, přes plot nebo z vyvýšené 
plošiny. Některá můžeme dokonce navštívit i v jejich 
vlastní ohradě. Aby byla tato zvířata spokojená, 
musí být v zoo naplněny jejich přirozené potřeby. 
Vyžadují dostatek prostoru a společnost a podle 
konkrétního druhu také možnost koupání a válení 
se, šplhání, ukrývání, hraní nebo létání.

V této krabičce vám představíme 50 oblíbených 
zvířat ze zoologické zahrady – od obrovských 
savců přes naše blízké příbuzné, lidoopy, až po 
pestrobarevné ptáky a fascinující obyvatele moře. 
Ke každému druhu zvířat dostáváte vyčerpávající 
popis a mnoho dodatečných zajímavých informací. 
A kdo rád řeší hádanky, může se kromě čtení ještě 
pokusit odpovědět na všechny kvízové otázky.

Přejeme vám mnoho 
zábavy při rozpoznávání 
a určování!

Zimní odpočinek: během zimního odpočinku se 
srdeční tep zpomaluje, takže tělo spotřebovává 
méně energie. Zvířata spí méně hluboce, než během 
zimního spánku.

Zimní spánek: během zimního spánku se snižuje 
teplota těla a dýchání a srdeční tep jsou výrazně 
zpomaleny. Zvířata takto často tvrdě spí až několik 
měsíců.

Zimní strnulost: mnoho druhů hmyzu, šneků, 
obojživelníků a plazů tráví chladné roční období 
v zimní strnulosti. Všechny životní procesy jsou 
utlumeny, aby zvířata šetřila energii.

Stěhovavý pták: pták, který snáší vejce a vychovává 
mláďata ve střední Evropě. Na podzim se stěhuje 
k přezimování na jih.

Vzácná a ohrožená zvířata
Díky změnám v jejich životním prostoru, ale také díky 
lovu, se počty kusů mnoha zvířecích druhů postupně 
snižují. Vědci po celém světě tyto počty neustále 
sledují a zaznamenávají. Z toho dokáží odvodit, jestli 
daný druh v budoucnosti dokáže přežít, nebo mu 
hrozí vyhynutí.

Ohrožené druhy jsou vedeny v takzvaných červených 
seznamech. Údaje v této krabici (na kartičkách zvířat 
v části „Stav živočišného druhu“) se opírají o stupně 
ohrožení definované Mezinárodním svazem ochrany 
přírody IUCN (International Union for Conservation of 
Nature).

IUCN rozděluje zvířecí druhy do těchto stupňů 
ohrožení:

málo dotčený, téměř ohrožený, zranitelný, ohrožený, 
kriticky ohrožený, vyhynulý v přírodě, vyhynulý

Pro mnohá bezobratlá zvířata ovšem aktuálně 
neexistuje dostatek informací.

Je stále naděje, že se ohrožené zvířecí druhy podaří 
skrze ochranná opatření zachránit. Před 30 lety byl 
například ve stupni „zranitelný“ krokodýl nilský, 
zejména díky masivnímu používání jeho kůže na 
výrobu kabelek a opasků. Jakmille byl ale jeho lov 
zakázán, dokázali se krokodýli znovu rozmnožit 
a dnes jim již vyhynutí nehrozí.
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Levhart

surikata

Glosář
Mršina: tak nazýváme pozůstatky mrtvých zvířat.

Kolonie: skupina živých tvorů, které pobývají ve 
vzájemné blízkosti.

Délka těla: délka zvířete od špičky hlavy až po konec 
trupu.

Mangrovníkový močál: oblast močálů na pobřeží 
moře se slanou vodou a mangrovní-kovými stromy.

Noční: tak nazýváme zvířata, která ve dne odpočívají 
a v noci se vydávají hledat jídlo.

Plankton: malé rostliny a živočichy ve vodě, které se 
pohybují díky vodnímu proudu.

Deštný prales: les s hustou vegetací v teplých 
a vlhkých oblastech.

Savana: travnatá oblast s osamělými stromy 
a skupinami stromů.

Výška v kohoutku: často používaný údaj k určení 
velikosti savců. Dle stavby těla se výška v kohoutku 
někdy shoduje s výškou zad, ale ne vždy.

Step: bezlesá travnatá a bylinná oblast.

Denní: tak nazýváme zvířata, která jsou aktivní ve dne 
a v noci odpočívají.

Chapadla: končetiny u hlavonožců a žahavců, které 
slouží na chycení kořisti a někdy také na pohyb.

tuleň obecný s mládětem
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lama
želva žlutolící



  

 

 

objevujte a určujte
50 druhů 

zvířat ze zoo
Vítejte ve světě zvířat!
Po celé zeměkouli žije veliká spousta nejrůznějších 
zvířat – malých a velkých, dvou– a čtyřnohých, 
chlupatých a opeřených. Mnohá z nich jsou 
plachá nebo nebezpečná, zatímco jiná již ve svém 
přirozeném prostředí pomalu vymírají.

Všechna tato zvířata můžeme v zoologických 
zahradách bezpečně pozorovat – přes příkop nebo 
skrze skleněnou stěnu, přes plot nebo z vyvýšené 
plošiny. Některá můžeme dokonce navštívit i v jejich 
vlastní ohradě. Aby byla tato zvířata spokojená, 
musí být v zoo naplněny jejich přirozené potřeby. 
Vyžadují dostatek prostoru a společnost a podle 
konkrétního druhu také možnost koupání a válení 
se, šplhání, ukrývání, hraní nebo létání.

V této krabičce vám představíme 50 oblíbených 
zvířat ze zoologické zahrady – od obrovských 
savců přes naše blízké příbuzné, lidoopy, až po 
pestrobarevné ptáky a fascinující obyvatele moře. 
Ke každému druhu zvířat dostáváte vyčerpávající 
popis a mnoho dodatečných zajímavých informací. 
A kdo rád řeší hádanky, může se kromě čtení ještě 
pokusit odpovědět na všechny kvízové otázky.

Přejeme vám mnoho 
zábavy při rozpoznávání 
a určování!

Zimní odpočinek: během zimního odpočinku se 
srdeční tep zpomaluje, takže tělo spotřebovává 
méně energie. Zvířata spí méně hluboce, než během 
zimního spánku.

Zimní spánek: během zimního spánku se snižuje 
teplota těla a dýchání a srdeční tep jsou výrazně 
zpomaleny. Zvířata takto často tvrdě spí až několik 
měsíců.

Zimní strnulost: mnoho druhů hmyzu, šneků, 
obojživelníků a plazů tráví chladné roční období 
v zimní strnulosti. Všechny životní procesy jsou 
utlumeny, aby zvířata šetřila energii.

Stěhovavý pták: pták, který snáší vejce a vychovává 
mláďata ve střední Evropě. Na podzim se stěhuje 
k přezimování na jih.

Vzácná a ohrožená zvířata
Díky změnám v jejich životním prostoru, ale také díky 
lovu, se počty kusů mnoha zvířecích druhů postupně 
snižují. Vědci po celém světě tyto počty neustále 
sledují a zaznamenávají. Z toho dokáží odvodit, jestli 
daný druh v budoucnosti dokáže přežít, nebo mu 
hrozí vyhynutí.

Ohrožené druhy jsou vedeny v takzvaných červených 
seznamech. Údaje v této krabici (na kartičkách zvířat 
v části „Stav živočišného druhu“) se opírají o stupně 
ohrožení definované Mezinárodním svazem ochrany 
přírody IUCN (International Union for Conservation of 
Nature).

IUCN rozděluje zvířecí druhy do těchto stupňů 
ohrožení:

málo dotčený, téměř ohrožený, zranitelný, ohrožený, 
kriticky ohrožený, vyhynulý v přírodě, vyhynulý

Pro mnohá bezobratlá zvířata ovšem aktuálně 
neexistuje dostatek informací.

Je stále naděje, že se ohrožené zvířecí druhy podaří 
skrze ochranná opatření zachránit. Před 30 lety byl 
například ve stupni „zranitelný“ krokodýl nilský, 
zejména díky masivnímu používání jeho kůže na 
výrobu kabelek a opasků. Jakmille byl ale jeho lov 
zakázán, dokázali se krokodýli znovu rozmnožit 
a dnes jim již vyhynutí nehrozí.

Všech 50 zvířat ze zoo od A do Z Originální název: 50 Zootiere
© 2019 moses. Verlag GmbH
Text: Carola von Kessel
Ilustrace: Arno Kolb, Daniela Pohl (karta 17)
Úprava: Ina Lutterbüse
All rights reserved.

Český překlad: Jozef Kundlak 
Korektury: Lucie Hálová, 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.

Vyzkoušejte také
Agapornis Fischerův  ....... karta 37
Bizon  .................................... karta 15
Čáp bílý  ............................... karta 34
Čipmank  .............................. karta 23
Dikobraz  .............................. karta 22
Dromedár  ........................... karta 13
Gekončík noční  ................ karta 42
Gepard  .................................  karta 4
Gorila ....................................  karta 29
Hroch obojživelný  ...........  karta 11
Hyena skvrnitá  ..................  karta 8
Chameleon  ........................  karta 41
Chobotnice pobřežní ......  karta 49
Klaun očkatý  ......................  karta 46
Klokan rudý  .......................  karta 19
Koníček mořský  ................  karta 48
Krajta mřížkovaná ............  karta 43
Krokodýl nilský  .................  karta 40
Kůň Převalského  ..............  karta 17
Lama  .....................................  karta 14
Lemur kata  .........................  karta 26
Lev  .........................................  karta 5
Levhart  ................................  karta 3
Medvěd hnědý  .................  karta 1
Medvěd lední  ....................  karta 2
Mravenečník velký  ..........  karta 25
Nosorožec  ..........................  karta 10
Orangutan  ..........................  karta 28
Osmák degu  ......................  karta 24
Pakůň  ...................................  karta 16
Páv  ........................................ karta 35
Pavián  ..................................  karta 30
Plameňák  ............................  karta 33
Pštros dvouprstý  ..............  karta 36

Puma  ....................................  karta 6
Sklípkan  ..............................  karta 45
Skunk  ...................................  karta 21
Slon africký  ........................  karta 9
Surikata  ...............................  karta 20
Šimpanz  ..............................  karta 27
Štír italský  ...........................  karta 44
Talířovka kompasová  .....  karta 50
Tučňák brýlový  .................  karta 32
Tuleň obecný .....................  karta 31
Tygr  .......................................  karta 7
Velbloud jednohrbý .........  karta 13
Zebra  ....................................  karta 18
Želva zelenavá  ..................  karta 38
Želva žlutolící  ....................  karta 39
Žirafa  ....................................  karta 12
Žralok spanilý  ....................  karta 47

Levhart

surikata

Glosář
Mršina: tak nazýváme pozůstatky mrtvých zvířat.

Kolonie: skupina živých tvorů, které pobývají ve 
vzájemné blízkosti.

Délka těla: délka zvířete od špičky hlavy až po konec 
trupu.

Mangrovníkový močál: oblast močálů na pobřeží 
moře se slanou vodou a mangrovní-kovými stromy.

Noční: tak nazýváme zvířata, která ve dne odpočívají 
a v noci se vydávají hledat jídlo.

Plankton: malé rostliny a živočichy ve vodě, které se 
pohybují díky vodnímu proudu.

Deštný prales: les s hustou vegetací v teplých 
a vlhkých oblastech.

Savana: travnatá oblast s osamělými stromy 
a skupinami stromů.

Výška v kohoutku: často používaný údaj k určení 
velikosti savců. Dle stavby těla se výška v kohoutku 
někdy shoduje s výškou zad, ale ne vždy.

Step: bezlesá travnatá a bylinná oblast.

Denní: tak nazýváme zvířata, která jsou aktivní ve dne 
a v noci odpočívají.

Chapadla: končetiny u hlavonožců a žahavců, které 
slouží na chycení kořisti a někdy také na pohyb.

tuleň obecný s mládětem

šimpanz

lama
želva žlutolící


