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ZVÍØATA STØEDNÍ EVROPY II.
HMYZO�RAVCI
Je�ek západní/západní - Erinaceus europaeus L./concolor Mart. - známý savec,
který se �iví pøevá�nì hmyzem, drobnými savci, plazy a oboj�ivelníky a na zimu se
ukládá k zimnímu spánku. Je�ek západní bývá vìt�í - a� 29 cm dlouhý, má kolem

oèí �brýle� z tmavé srsti a bodliny rovnomìrnì tmavé
s bílými krou�ky. Vyniká odolností proti rùzným
jedùm. Jeho kolega, je�ek východní je o nìco málo
men�í, nemá kolem oèek tmavé brýle a bodliny jsou
nepravidelnì tmavé, nìkdy i bez svìtlých krou�kù.
Oba druhy jsou aktivní za soumraku a v noci.

Rejsek obecný - Sorex araneus L. - velikostí
pøipomíná my�, protáhlý èumáèek ho v�ak
hned prozradí. Je to bojovný dravec, který se
nebojí napadnout ani koøist vìt�í ne� je on
sám. Je velmi u�iteèný - hubí toti� kromì
hmyzu i hrabo�e a my�i. Jeho pøíbuzný, rejsek
horský, �ije ve vy��ích polohách evropských hor, je spí�e èerný ne� hnìdý a doká�e
�plhat i po stéblech trav, na nich� se pøidr�uje ocasem (bez obrázku).

Rejsec vodní - Neomys fodiens (Penn.) - je vodní
hmyzo�ravec s plovacími øasami na zadních tlapkách a
na ocase, s ou�ky schovanými v srsti, ostrým
ohranièením bílých map na bøí�ku a celkovì spí�e èerné
barvy. Je to odvá�ný dravec, loví kolem vod i ve vodì
larvy vodního hmyzu, malé rybky a oboj�ivelníky. Jeho
pøíbuzný, rejsec èerný, je mu velmi podobný.

Bìlozubka �edá - Crocidura suaveolens (Pall.) -
se podobá rejskovi, je v�ak svìtlej�í a více do �eda,
na ocásku má kromì nízké srsti i øídké, dlouhé
chlupy - pesíky a ocásek má krat�í ne� rejsek. Èasto
se s ní setkáme i v lidských obydlích. Její vzácná
pøíbuzná, bìlozubka bìlobøichá (bez obrázku), dává
pøednost suchým a teplým krajinám stepního charakteru.

Krtek obecný - Talpa europaea L. - se �iví
hlavnì hmyzem, �í�alami a nìkdy i rost-
linami. Má velmi kvalitní ko�e�inu a málo
pøirozených nepøátel. Je aktivní i v zimì,
jeho nory mohou mít délku a� 800 m. Má
rád kypré pùdy, zvládá ale i podmáèený
terén.

A na závìr pøehled tìch známìj�ích dravcù:
Li�ka obecná - Vulpes vulpes L. - a� pøes 1 m dlouhá, a� 10 kg, barva velmi

variabilní, od rezaté pøes �edou, hnìdavou po
èernou. �iví se hlavnì mr�inami, drobnými
hlodavci a drobnou lovnou zvìøí, ale i hmyzem
a lesními plody. Obecnì hlavní pøena�eè
vztekliny. Aktivní hlavnì v noci, v zimì i pøes
den. Vy�lechtìna v rùzné barevné mutace jako
ko�e�inová plemena.

Vlk - Canis lu-
pus L. - �elma dorùstající a� délky 1,5 m, hmotnosti
a� 50 kg, zbarvení promìnného (od �edé pøes
hnìdavou po èernou), �iví se pøedev�ím kopytníky
a mr�inami. Udr�uje optimální zdravou populaci zvìøe.
U nás kdysi bì�ný, pozdìji témìø vyhuben, nyní opìt
proniká ze Slovenska. Doká�e nadìlat �kody na volnì
se pasoucím dobytku.

Koèka divoká - Felis silvestris Schreb. -
�elma vzrùstu mohutnìj�í koèky domácí, ale
není jejím pøedkem. Je velmi plachá, loví
za soumraku a za noci, za podmraèných dní
i pøes den, hlavnì drobné hlodavce. U nás
velmi vzácná.

Rys ostrovid -
Lynx lynx L. -

�elma velikosti støednì velkého vlka, s licousy a u�ima
zdobenýma �tìtièkami, s krátkým ocasem a více èi ménì
skvrnitou srstí. Orientuje se více zrakem a èichem ne�
ostatní koèkovité �elmy. U nás témìø vyhuben, je velmi
vzácný. Na koøist neèíhá, slídí po ní. �iví se hlavnì zajíci
a drobnými kopytníky.

M e d v ì d
hnìdý -
Ursus arctos
L. - mohutný
dravec, a�  2 m dlouhý a 200 kg tì�ký,
s krátkým ocasem, �iví se lesními plody,
hmyzem, larvami mravencù, hlízami
rostlin a mr�inami. Maso�ravý je jen
výjimeènì. V zimì spí. U nás velmi
vzácný.
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�ELMY
Hranostaj - Mustela erminea L. - a� 40 cm dlouhá �elmièka (vè. ocasu), s výraznì

odli�ným zimním zbarvením, které má s letním
kabátkem spoleènou jen èernou �pièku ocásku (na
rozdíl od lasice). �iví se drobnými hlodavci,
vzácnìji i hmyzem a plody, v dobì nouze i mr�i-
nami. Lovnou zvìø zpravidla neloví. Výbornì �plhá
i plave. Je velmi u�iteèný. Jeho zimní ko�e�ina
(tzv. hermelín) slou�ila ke zdobení královských
rouch.

Lasice kolèava -
Mustela nivalis -

stejné velikosti jako hranostaj, krat�í ocásek,
v zimì bílý jako celý ko�í�e, v létì ocásek celý hnìdý
(bez èerné barvy na �pièce. Loví drobné hlodavce
a hmyz. Ko�e�ina nekvalitní. Hnízdí v norách drobných
savcù. Bì�ná v blízkosti lidských obydlí, velmi
u�iteèná.

Norek evropský - Lutreola lutreola L. - a�  50
cm dlouhý (vè. ocasu), s plovací blánou na
zadních no�kách, s krásnou hodnotnou
ko�e�inou, a tudí� zákonem chránìný. Bílá srst
kolem tlamièky jej odli�uje od norka
amerického, který má bílou jen spodní èelist
(i s tím se lze u nás setkat, uteèe-li z ko�e-
�inové farmy). Skvìlý plavec, �iví se rybami
a oboj�ivelníky. V létì zùstává na místì,
v zimì se toulá (dennì i víc ne� 10 km).

Tchoø tmavý - Putorius putorius L.  - velikosti
norka, zavalitìj�í, s typickým výrazem
v oblièeji. �iví se hlodavci a� do velikosti
králíka, ménì èasto hmyzem, oboj�ivelníky
a plazy (odolný proti jedùm oboj�ivelníkù).
Vytváøí zásoby potravy. Známý je pách-
noucím výmì�kem podocasních �láz, který
vystøikuje pøi ohro�ení. Aktivní spí�e v noci,
výskyt i v blízkosti lidských obydlí, obèas
�kodí na drùbe�ích farmách. Tchoø stepní se
od tchoøe tmavého li�í svìtlej�í barvou,
toulavým �ivotem a tím, �e se lidským
obydlím vyhýbá. U�iteèný díky lovu
hlodavcù.

Kuna lesní - Martes martes L. - �tíhlá �elma
délky a� 70 cm (vè. ocasu), se �lutou skvrnou
pod hrdlem (�náprsenkou�), dobøe
pøizpùsobená pro �ivot na stromech, ale rad�i
lovící na zemi. Hnízdí v opu�tìných hnízdech,
toulá se (a� 15 km za noc), lidským obydlím
se vyhýbá. Vzácná, s velmi cenìnou
ko�e�inou. Loví vìt�inou v noci. Její pøíbuzná,
kuna skalní - Martes foina Erxl., má
náprsenku bílou, �iví se drobnými hlodavci,
hnízdí ve skalách a nevyhýbá se lidským
obydlím. Loví vìt�inou v noci, ale v bez-
peèných revírech i ve dne. Hubí potkany, ale
doká�e napáchat �kody i na drùbe�ích
farmách, pøièem� koøist neodná�í.

Jezevec lesní - Meles meles L. - a�
1 m dlouhý zavalitý dravec, �ijící
v norách, aktivní v noci. �iví se
hmyzem a drobnými hlodavci, ale
i rostlinami. V zimì spí. Je velmi
u�iteèný, nìkdy ale �kodí na
zemìdìlských plodinách.

Vydra øíèní - Lutra lutra L. - dravec více ne�
1 m dlouhý, vè. témìø pùlmetrového, u koøene
silného ocasu. Typicky vodní �ivoèich (plovací
blány na v�ech tlapkách), loví hlavnì ryby
a drobné obratlovce a hmyz. Buduje si nory na
bøezích øek. Po sou�i doká�e ujít i 30 km. Aktivní
vìt�inou v noci, v bezpeèném revíru i ve dne.
Ozývá se pronikavým hvízdáním. Vzácná
a chránìná, zaji��uje zdraví ryb tím, �e loví
slab�í jedince.

Psík mývalovitý (mývalovec kuní) -
Nyctereutes procyonoides (Gray)  - asi 75
cm dlouhý (vè. chundelatého ocasu), a�
5 kg. S výraznou èernou maskou kolem oèí
a dlouhými licousy. �íøí se k nám z Asie.
Jediná psovitá �elma, která v zimì spí.
V�e�ravec, loví i oboj�ivelníky v mìlkých
vodách. Aktivní v noci. Velmi vzácný.


