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ZVÍØATA STØEDNÍ EVROPY III.
HLODAVCI
My� domácí - Mus musculus L. - cca 10 cm dlouhý
hlodavec se zhruba stejnì dlouhým ocasem, spí�e
noèní stvoøení, které se natolik s�ilo s èlovìkem,
�e v lidských obydlích podøizuje svou aktivitu
èinnosti èlovìk. V pøírodì se �iví hlavnì semeny
rostlin (dìlá si zásoby nejen zrní, ale i celých klasù),
v lidských pøíbytcích prakticky èímkoliv. Lze si ji
splést s my�kou drobnou (Micromys minutus

Pall.), - bez obrázku - která je men�í a staví si na bøezích moèálovitých oblastí nad
zemí hnízda z trav. Dal�í podobnou pøíbuznou jsou my�ice (bez obrázku) - my�ice
temnopásá s èerným pruhem po celé délce høbetu, my�ice lesní s ostøe ohranièenou
�lutou skvrnou na hrdle; my�ice køovinná s ocáskem krat�ím ne� tìlo (jinak barevnì
velmi podobná my�i) a my�ice malooká s bílým bøí�kem a výrazným rozhraním
barev (�edohnìdých bokù a bílého bøí�ka).

Hrabo� polní - Microtus arvalis Mart. -
velikostí o nìco vìt�í ne� my�, ale s tupým
èumáèkem a svìtlej�ím bøí�kem. Má
mimoøádnou rozmno�ovací schopnost a pra-
videlnì se pøemno�uje a nièí velkou èást

úrody (�ere zelené èásti rostlin) a rytím
devastuje pùdu. Èasto také pøená�í rùzné
choroby. Má spousty pøíbuzných: hrabo� severní
a hrabo� mokøadní (oba se vyskytují
v mokøinách), hrabo� snì�ný (velmi vzácný,
støíbøitì �edý), hrabo�ík podzemní (malá ou�ka
ukrytá v srsti, �pièky èernì ochlupené), hrabo�ík
tatranský (velmi vzácný).

Norník rudý - Clethrionomys glareolus Schreb. - výraznì rezavý, jen vzácnì støíbøitý,
aktivní ve dne, �ije v køovinatých porostech
a doká�e dìlat znaèné �kody na lesních
sazenicích.

Køeèek polní - Cricetus cricetus L. - a� 30
cm dlouhý, s krátkým ocáskem, a� pùl kg
tì�ký. �iví se zelenými rostlinami i semeny,
ale také hmyzem a drobnými hlodavci.
Vytváøí a� 15 kg zásob a rychle se mno�í.
Zásoby pøená�í v objemných lícních
torbách, které sahají a� k lopatkám.
Pøená�í rùzné choroby.

LETOUNI
Kdo by neznal netopýry nebo je�tì lépe upíry, poletující za teplých letních nocí
kolem øeky, visící za no�ky hlavou dolù v hlubokém spánku v jeskyních a známé
nezvyklým zpùsobem orientace pøi lovu za noci, kdy vyu�ívají systému velmi
podobného radaru - vysílají ultrazvukové signály a podle toho, jaké odra�ené signály
se jim vrátí, odhadují tvar, velikost a typ pøedmìtù. Rozli�ujeme mezi nimi tøi
skupiny - netopýry, vrápence a létavce, pøièem� jednotlivé druhy od sebe zpravidla
spolehlivì odli�í jen odborníci. Nám pùjde o to, abychom od sebe dokázali odli�it
aspoò zástupce jednotlivých skupin. V�ichni letouni jsou v na�ich zemích
ZÁKONEM CHRÁNÌNÍ.

Netopýøi - jsou poèetnou skupinou savcù z rodù
Myotis (netopýr velkouchý a hlavnì netopýr velký),
Nyctalus (netopýr stromový, netopýr rezavý),
Pipistrellus (netopýr hvízdavý a parkový), Eptesicus
(netopýr veèerní), Vespertilio (netopýr pestrý),
Barbastella  (netopýr èerný) a Plecotus (netopýr
dlouhouchý a netopýr u�atý).
Od ostatních letounù se li�í
pøedev�ím zakulacenýma
u�ima rùzné velikosti uvnitø
s jakýmsi �u�ním výbì�kem�.

Na obrázku netopýra v letu je to �patnì vidìt,
ale dal�ím typickým znakem je neroz�tìpený
horní ret a �pièatý èumáèek skrývající ostré
zoubky. Od vrápence (obrázek z profilu
vlevo) se li�í netopýr (obrázek z profilu
vpravo) dopøedu vystupujícím èumáèkem.

Vrápenci z rodu Rhinolophus (u nás
vrápenec velký a malý) mají naopak

èumáèek díky blanitým výrùstkùm výraznì plochý a podobný malému vepøíkovi
a ou�ka �pièatá bez �u�ního výbì�ku�. Oba jsou pomìrnì vzácní.

Létavec stìhovavý (Miniopterus
schreibersi (Kuhl)) má ou�ka malá,
schovaná v srsti a bez �u�ního
výbì�ku�, køídla má u��í a del�í ne�
ostatní letouni - je také vynikajícím
letcem. Ocásek bývá stejnì dlouhý
jako tìlíèko. Lze se s ním setkat ve
velkých, teplých a vlhkých jeskyních
jihoslovenského krasu.
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Krysa obecná - Rattus rattus (L.) - a� 20 cm dlouhá, s ocasem
stejnì dlouhým jako tìlo, a� 1/4 kg tì�ká, bìlavé a�
na�loutlé bøicho, �edavý a� �edoèerný høbet. �iví
se spí�e zelenou potravou a semeny. �íøí se
hlavnì lodní dopravou, i kdy� je spí�e
suchomilná. Vytlaèuje ji potkan. U nás u�
vzácná.

Potkan - Rattus norvegicus Berk. -
o nìco vìt�í ne� krysa, ocas krat�í
ne� tìlo, u�i rovnì� krat�í ne�

krysa, bøicho tmavé. Ve volné
pøírodì obývá bøehy potokù a rybníkù, aktivní za �era a v noci. �iví se hlavnì
�ivoèi�nou potravou,  vèetnì drobných hlodavcù. V lidských obydlích
vyhledává odpadky a pøená�í øadu nemocí.

Sysel obecný - Citellus citellus L. - velikosti
potkana, aktivní ve dne, �iví se zelenými èástmi
rostlin, semeny a hmyzem. Zásoby nevytváøí,
obývá pøedev�ím pastviny s nízkou vegetací.
V zimì spí, v teplej�ích oblastech prospí
i nejteplej�í èást roku.

Svi�� horský - Marmota marmota L. -
i více ne� pùl metru velký a a� 8 kg tì�ký
hlodavec, �ivící se rostlinami a ménì
hmyzem. Roz�íøený v Alpách a v zá-
padních Karpatech nad pásmem
kosodøeviny. V zimì 6 - 8
mìsícù prospí. Aktivní pøes
den, skvìle se orien-

tuje zrakem, varovný signál: ostrý hvizd.
CHRÁNÌNÝ ZÁKONEM.

Veverka obecná - Sciurus vulgaris L. - a� 30 cm
dlouhá s dlouhým huòatým ocasem, chronicky
známá jak v rezaté variantì, tak v �edé a èerné.
�iví se semeny rostlin, �ije pøevá�nì na stromech,
vytváøí zásoby v hnízdech v dutinách stromù
a vìtvoví.

Plch velký - Glis glis L. - a� 18 cm dlouhý, 15 cm
ocas, uzpùsobený k �ivotu na stromech. Huòatý

ocas osrstìný jen v pùlkruhu, èerná rozplizlá maska
kolem oèí. Hnízdí v dutinách stromù a v budkách,

v zimì spí. �iví se semeny a plody, zjara i výhonky
døevin, rád vyhledává staré ovocné sady. Je

vzácný, aktivní v noci a CHRANÌNÝ
ZÁKONEM.

Plch zahradní - Elio-
mys quercinus L. - je

men�í, s èerným pruhem p ø e s
oèi i na ocásku, jinak p o d o b -

ný plchu velkému. Je rovnì� CHRÁNÌ-
NÝ ZÁKONEM. Velmi se mu podobá plch
lesní - Dryomys nitedula Pall. - (bez obrázku)
který v�ak nemá tak výrazný pruh na ocase. �ere
i hmyz a nièí velké mno�ství chroustù, obèas i drobné zemní savce a plení
hnízda ptákù. Pohybuje se èastìji po zemi ne� ostatní druhy plchù.

Pl�ík lískový - Muscardinus avellanarius L. -
men�í, doká�e se pohybovat i po velmi tenkých
vìtvièkách. Hnízdo slepuje slinami, jinak se
podobá ostatním plchùm.

Králík divoký -
Oryctolagus cuniculus

L. - a� 40 cm dlouhý a 2 kg tì�ký,
tmavé oèi, �ije v koloniích a vy-

hrabává si hluboké nory. Aktivní
spí�e v noci. Cenné ko�e�inové

zvíøe, obèas trpí mixomatózou.
Cenné ko�e�inové zvíøe, vy�lechtìné v øadu kulturních

plemen.

Zajíc polní - Lepus europaeus Pall. - èerné konce
dlouhých u�í, zadní nohy výraznì del�í. Shora
ocas èerný s bílým okrajem. Pod ka�dým okem
tmav�í pùlkruhová skvrna. Oèi svìtle hnìdé. Èasto
trpí tularémií. Nehrabe si nory, schovává se
v podrostu. Dùle�itá lovná zvìø.


