Lov divoké zvěře
Poušť
Poušť je místo, kde prší velmi málo. Ve dne tam obvykle bývá horko a v noci zima.
Roste tam moc málo rostlin a stromů a půda bývá obyčejně písčitá a někdy také
kamenitá. Některým živočichům se v poušti daří. S několika z nich se nyní potkáme.
VELBLOUD
Velbloudi se rodí bez hrbu.
CHŘESTÝŠ
Chřestýš nemá chřestidlo, dokud poprvé nesvlékne kůži.
ŠAKAL
Šakali se páří na celý život a štěňata se pomáhají starat o novorozence.
FENEK BERBERSKÝ
Fenek berberský vyskočí do výšky rovnající se čtyřnásobku délky těla.
PŠTROS
Pštros se může dožít až 75 let.
TARBÍK
Tarbík nepoužívá přední packy k chůzi, ale jako ruce.
ZAJÍC KAPSKÝ
Samička zajíce kapského je mnohem větší než sameček.
TEJU DUHOVÝ
Samečci jsou pestrobarevní a rádi se na kameni vyhřívají na slunci.
ŽELVA
Některé želvy se dožívají až dvou set let.
ŠTÍR
Štíří matka nosí mláďata na zádech.

Napajedlo
Napajedla jsou místa, kde se na travinných porostech v Africe shromažďuje mnoho
divokých zvířat. Často tam přicházejí večer, aby se napojila a odpočinula si. Nyní si
prohlédneme několik živočichů, se kterými by ses tam mohl setkat.
SLON
Slon je největší suchozemský tvor. Jako ruku používá chobot.
ZEBRA
Každá zebra má jedinečný vzor černých a bílých pruhů.
PAVIÁN
Paviáni zastrašují dravé šelmy tím, že na ně dělají obličeje.
GEPARD
Gepardi jsou nejrychlejší suchozemští tvorové. Umějí vrnět jako kočky domácí.
ŽIRAFA
Žirafa má ze všech zvířat nejdelší krk. Díky němu dosáhne na chutné listy až na
vrcholu stromu.
NOSOROŽEC
Roh nosorožce se utváří ze srsti.
LEV
Lev každý den odpočívá nebo prospí až dvacet hodin.
SURIKATA
Na ochranu smečky se surikaty střídají na stráži.
HROCH
Hroši se nepotí, a proto se musejí chladit ve vodě.

Led a sníh
Na dalekém severu a jihu Země se rozprostírají polární oblasti. Půda tam bývá často
pokryta sněhem a ledem a obklopuje ji zamrzlá voda. Zde poznáš několik zvířat,
která v tomto mrazivém prostředí žijí.
LEDNÍ MEDVĚD
Lední medvěd je největší medvěd na světě.
PIŽMOŇ
Pižmoni mají dlouhý huňatý kožich. Ten je na sněhu a ledě pěkně hřeje.
SOB KARIBU
Karibu umí plavat, a to dokonce i v ledové vodě.
ALBATROS
Albatros má ze všech ptáků největší rozpětí křídel: tři a půl metru.
TUČŇÁK CÍSAŘSKÝ
Nastávající otec tučňáka císařského pečuje celou zimu o vejce tím, že ho zahřívá
nohama.
ZAJÍC BĚLÁK
Zajíc bělák (polární) má tak velké nohy, že působí jako sněžnice.
MROŽ
Mroži se pomocí dlouhých klů soukají z vody a vytesávají jimi dýchací otvory do ledu.
TUČŇÁK PATAGONSKÝ
Jako jiní tučňáci, i tučňák patagonský může pít slanou vodu.
TULEŇ WEDDELLŮV
Tuleni Weddellovi se umějí potápět do hloubky sedmi set metrů. Když stlačí plíce
a zpomalí dech, vydrží pod vodou klidn hodinu.

Hory
Hory se tyčí vysoko nad zemí. Některé jsou zalesněné, jiné skalnaté a pusté, další
pokryté ledem a sněhem. Tvorové, kteří žijí na vysokých vrcholcích hor, jsou
k tamním zvláštním podmínkám uzpůsobeni. Některé z nich si teď prohlédneme.
PUMA
Pumy loví jak ve dne, tak v noci.
PIŠŤUCHA
Pišťuchy (piky) mají trávu jako podestýlku i potravu.
MEDVĚD BARIBAL
Medvěd baribal (černý) spí zimním spánkem, jedině když je opravdu velká zima.
KONDOR
Kondoři jsou supi a krmí se mrtvými živočichy. Hlavu a krk si čistí tak, že si je otírají
o trávu.
JELEN
Samci jelena lesního roste každý rok nové paroží.
OVCE TLUSTOROHÁ
Rohy ovce tlustorohé mohou vážit tolik jako její kostra.
LEVHART SNĚŽNÝ
Levhart sněžný (irbis) si chundelatým ocasem zahřívá čumák a tlamu.
RYS
Rys je k chůzi po sněhu vybaven mohutnými tlapami s velkými polštářky.
PANDA
Panda se živí téměř výhradně bambusovými výhonky. Ty tvoří 99 procent její
potravy.
SVIŠŤ
Svišti se mezi sebou dorozumívají hlasitým pískáním.

Deštný les
Deštné lesy jsou oblasti, kde vydatně prší a je úrodná půda. Hodně se jich nachází
v tropickém pásmu, ale vyskytují se i v mírném podnebí. Je to prostředí vhodné pro
nejrozmanitější druhy živočichů. Některé z nich si nyní prohlédneme.
ARA ARAKANGA
Ary žerou mimo jiné hlínu. Pomáhá jim to trávit jedovatá semena.
DANAUS STĚHOVAVÝ
Aby se tento motýl vyhnul mrazivé zimě, uletí každý rok tři tisíce kilometrů napříč
Amerikou.
PTAKOPYSK
Ptakopysk klade vejce a mláďata krmí mlékem.
HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ
Hroznýš královský může mít naráz přes šedesát mláďat.
TUKAN
Tukan má zobák sice velký, zato lehký, protože je plný vzduchu.
OCELOT
Ocelot spí přes den a loví v noci.
TYGR
Většina tygrů má na kožichu víc než sto pruhů.
GORILA
Gorily mají otisky prstů podobné jako lidé.
ALIGÁTOR
Aligátoři dokáží pod vodou tajit dech asi hodinu.

