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ZVÍØATA STØEDNÍ EVROPY I.
Pøíprava na Setonùv závod si vynutila pøeru�ení série uzlovacích pøíloh a zaøazení
pøílohy o zvíøatech. Jako v�dy, kdy� se pou�tíme do nìjaké pøílohy, zjistíme brzo,
�e námìt je daleko obsáhlej�í, ne� co by se ve�lo na jeden dvojlist. Výsledkem
bývá zpravidla seriál - buï systematický (jako by mìly být uzly) nebo zjednodu�ený.
To bude muset být i pøípad zvíøat, proto�e systematický seriál by se neve�el ani na
ètyøi pøílohy...     D.

SUDOKOPYTNÍCI
Prase divoké (Sus scrofa L.)
- známý divoèák, významná
lovná zvìø poskytující trofeje,
kù�i i maso. V�e�ravec,
schopný se �ivit i mr�inami,
velmi odolný proti jedùm
v�eho druhu. Samec má
zøetelnou høívu a dobøe

viditelné kly, samice (bachynì) naopak vypouklý
høbet. Orientují se velmi dobøe v�emi smysly,
zèásti aktivní i v noci. S oblibou nav�tìvuje
kali�tì. Dosahuje vý�ky v kohoutku a� 1,2 m
a hmotnosti i 300 kg). V dobì øíje a v do-provodu
mláïat mù�e být èlovìku nebezpeèný.

Los evropský (Alces alces L.) - po zubrovi spolu
s medvìdem nejvìt�í evropský savec vý�ky
v kohoutku a� 2,1 m, hmotnosti a� 450 kg,
s lopatovitým paro�ím, které shazuje v prosinci,
a typicky klabonosou hlavou. Má pomìrnì slabý
zrak, orientuje se velmi dobøe sluchem a èichem.

CHRÁNÌNÝ ZÁKONEM, u nás velmi vzácný.
V dobì øíje mù�e být èlovìku nebezpeèný.

Jelen evropský (Cervus elaphus L.) - dosahuje
vý�ky v kohoutku a� 1,5 m, hmotnosti a� 320
kg. Samec má kromì typického paro�í  (poèet
výsad na paro�í neodpovídá vìku, parohy
shazuje v bøeznu) i hustou høívu. V horách
proniká i do strmých svahù, kde se nevyskytují
ani daòci, ani srnci. Cenná lovná zvìø. Laò lze
od srny odli�it podle celkové velikosti (srna je
zhruba polovièní), del�ího krku, hlavy i tìla,
del�ího ocásku a osrstìného èenichu.

VODNÍ HLODAVCI
Ondatra pi�mová (Ondatra
zibethicus L.) - a� 40 cm dlouhá,
s holými tlapkami  s plovací blánou
a zboku zplo�tìlým holým
ocáskem dlouhým asi 20 cm. �iví
se zejména rostlinnou potravou, ve
vodních porostech si prohryzává
chodby, ve stojatých vodách staví
chatky. Aktivní i v zimì, cenné
ko�e�inové zvíøe s jedlým masem.
Ucpáváním nor rostlinami se podílí
na vysazování pobøe�ní vegetace. Vybavena pi�movými �lázami.

Hryzec vodní (Arvicola terrestris L.)
- cca 20 cm dlouhý, s lesklou srstí,
osrstìnými tlapkami a ocáskem, jinak
tvarem tìla podobný ondatøe, výborný
plavec a potapìè, schopný vy-
hrabávat pùdu jako krtek. Schopen
zpùsobit �kody ohryzáváním koøenù.

Bobr evropský (Castor fiber L.) - a� 1 m dlouhý a vá�ící do 30 kg, výraznì zplo�tìlý
holý ocas, na zadních nohou dobøe vyvinutá plovací blána. Vybaven pi�movými
�lázami. V Evropì umìle vysazován, aktivní za soumraku a v noci. Na vodách
s vìt�ími výkyvy hladiny si staví slo�ité pøehrady a hráze. Velmi cenná ko�e�ina,
u nás ZÁKONEM CHRÁNÌNÝ.
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Srnec (Capreolus capreolus L.) -
vý�ka v kohoutku cca 0,7 m,
hmotnost do 35 kg, tmavý èenich,
samec nosí parù�ky s nejvý�e osmi
výsadami, které shazuje v lis-
topadu. Øíje èervenec - srpen.
Koncem podzimu se shlukuje do
stád, vyhývá se odrostlým
jehliènatým lesùm. Dùle�itá lovná
zvìø.

Danìk evropský (Dama dama L.)
- men�í ne� jelen, vìt�í ne� srnec
(a� 1,1 m v kohoutku, a� 85 kg,
s vysokým lopatovitým paro�ím

a svìtle skvrnitými boky, linie høbetu mírnì
zvednutá smìrem k ocasu, pomìrnì
dlouhý ocas. Paro�í shazuje v  kvìtnu. �iví
se pøevá�nì bylinami, kùru ohryzává jen
výjimeènì, vy�aduje dostatek soli.
Perspektivní lovná zvìø, odolnìj�í proti
nemocem, nezpùsobuje �kody na polních
a lesních kulturách. Pùvodem z oblasti
kolem Støedozemního moøe, kde v�ak
zcela vyhuben, ve støední Evropì se
úspì�nì aklimatizoval.

Jelen sika (Cervus nippon) - u nás
chován pouze v oborách, pùvodem
z východní Asie. Paro�í podobné
jelenímu, nejvý�e s osmi vý-
sadami.Velké skvrny uspoøádané v po-
délných øadách v zimì mizí, od jelena
jej pak lze odli�it podle podélného
èerného pásu na høbetì a men�í vý�ky.

Kamzík horský (Rupicapra
rupicapra L.) - vý�kou v kohoutku
 i hmotností se blí�í srnci (0,8 m,
a� 50 kg). Samec nepøíli� odli�ný
od samice, jen o nìco vìt�í.
Zvlá�tností je úzká zornièka,
umo�òující �ivot na ostøe
oslunìných zasnì�ených pláních.
�ije v nadmoøské vý�ce 1500 - 4750
m, v Evropì jen ve vysokých
polohách. Velmi citlivý na ru�ení
klidu. ZÁKONEM CHRÁNÌNÝ
vymírající druh, jeho� záchrana je
mo�ná jen dùsledným usmìr-
òováním cestovního ruchu

a ochranou jeho �ivotního prostøedí.

Muflon (Ovis musimon Pall.) - velikostí
podobný kamzíkovi, o málo vìt�í ne� srnec.
Samci mají masivní rohy a høívu, na bocích
vìt�inou vílou skvrnu, tzv. sedlo. Pùvodem
z Korsiky a Sardinie, v poslední dobì se
�íøí v podhùøí do 500 - 700 m n. m. Nesná�í
vysoký sníh. Vyhledávaný lovci pro cennou
trofej. Je-li ru�en, zdr�uje se po celý rok ve
skalních sutích.

Zubr (Bison bonasus L.) - nejvìt�í evropský
savec - vý�ka v kohoutku 1,9 m, hmotnost
a� 1000 kg. Samice o tøetinu men�í ne�
samci. Hustá høíva, krátké zahnuté rohy,
které nosí i samice. Kdysi hojný v celé

Evropì a� po Sibiø. Zásluhou
Mezinárodního svazu pro záchranu
zubra se podaøilo z 56 kusù �ijících
v roce 1923 tento druh zachránit a re-
aklimatizovat v rezervacích. Vy�aduje
dostatek soli, má sklon ke koèování. Je
vnímavý na nemoci skotu, v zajetí má
sklon k agresivitì. Køí�enci zubra
s velkými plemeny skotu vyu�íváni
zaèátkem 20. století jako ta�ná zvíøata.


