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Ježek západní (Erinaceus europaeus) 
 

- Velikost: Hlava s tělem až 0,35m 
- Hmotnost: 0,4–1,9kg 
- Výskyt: Řídké lesy s podrostem, krajiny s křovinami, okraje 

obydleného území. 
- Aktivita: Ukládá se k zimnímu spánku. V podvečer a převážně 

v noci. 
- Způsob života: Období spánku tráví v hnízdě ze suchého listí 

od konce podzimu do jara. V zimě klesá jeho teplota na 5oC. 
Energii čerpá ze svých tukových zásob a tak na něm na jeře 
plandá kůže. Rychle se však vykrmí. 

- Potrava: Dešťovky, plži, hmyz, hadi, mršiny,... 
- Rozmnožování: 1 až 2x ročně 2 až 10 mláďat. Páření – březen 

až červen. Do zimy musí ježci nabrat minimální váhu 0,7 kg aby přežili. 
- Zajímavosti: Reaguje na otřesy země – vnímá je jako nebezpečí před kterým se stočí do klubíčka. Při 

nočním hledání potravy funí a dupe. 
 

Netopýr velký (Moytis moytis) 
 

- Velikost: Hlava s tělem 6,5-8cm 
- Hmotnost: 18–45g 
- Výskyt: Má rád otevřené řídké lesy, ale zdržuje se také u 

lidských obydlí. V létě nocuje na půdách starých domů a 
v dutinách starých stromů. Zimuje v jeskyních a důlních štolách. 

- Aktivita: V zimně se uchyluje do jeskyní k zimnímu spánku. Na 
lov se vydává v noci. 

- Způsob života: Přes den spí zavěšeni hlavou dolů, večer vylétají 
na lov.  

- Potrava: Hmyz 
- Rozmnožování: V období rozmnožování se samičky sdružují do 

kolonií. V těchto „porodnicích“ je vždy velký povyk, ten 
vydávají mláďata. Lidem  je dosti nepříjemný.  

- Zajímavosti: Netopýři vydávají ultrazvukové vlny, které opět přijímají. Orientují se tak i v úplné tmě. 
Lokalizují tak svojí kořist. 

 
 

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,34–0,55m 
- Váha: 1,3–2,5kg 
- Výskyt: Suchopáry porostlé nízkou travou, pastviny s křovisky, 

okraje jehličnatých lesů. Předpokladem je suchá, kyprá a písčitá 
půda. Králíci jsou ale obdivuhodně adaptabilní. Pokud nemohou 
vyhrabat noru, žijí například pod hromadou dřeva. 

- Aktivita: Po celý rok. Vpodvečer a v noci, pokud nejsou rušeni tak 
i ve dne. 

- Způsob života: Králíci žijí pospolitě v koloniích a vyhrabávají si 
spletité nory ve kterých přespávají a rodí mladé. Králíci žijí ve 
velkých rodinách, kde vládne přísný hierarchický systém. Rodinu 
vede nejstarší samec. Každá rodina si pachovými stopami 
označuje svoje teritorium, které hájí. 

- Potrava: Rostlinná strava, kůra, obilí, kořínky, zelenina. 
- Rozmnožování: Samice může 4-7krát do roka vrhnout po 3-8 mláďat. Březost okolo 30 dní. Mláďata se rodí 

holá a slepá v noře v pelechu z matčiných chlupů.  
- Nepřátelé: Nemocná a mladá zvířata se stávají obětí lišek, tchořů, koček nebo jestřábů. Občas jsou 

decimováni chorobami a epidemiemi. 
- Zajímavosti: Králík má zorné pole 360o. Při útěku tedy vidí svého pronásledovatele a kličkováním se mu 

snaží uniknout. Nemá rád vlhko, za deště vylézá z nory jen velmi nerad. Pokud králík postřehne nebezpečí, 
začne dupat zadníma nohama. Hlukem tak upozorní ostatní členy kolonie na nebezpečí a ti bleskurychle 
zmizí v noře. 
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Zajíc polní (Lepus europaeus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,48–0,68m 
- Váha: 2,5–6,5kg 
- Výskyt: Rozšířen téměř po celém světě. Největší hustota výskytu je 

v nižších nadmořských výškách, kde se intenzivně obdělává půda. 
- Aktivita: Po celý rok. Ve dne a v podvečer. 
- Způsob života: Zajíci žijí samotářsky jen v období páření se sdružují 

v malé skupinky. Nehrabou si nory. 
- Potrava: Trávy, výhonky obilí, šťavnaté byliny, kořínky, kůra. 
- Rozmnožování: Samice rodí 1–2krát v roce 1–2mláďata v prvním vrhu, 

2–5 v druhém vrhu. Mláďata se rodí venku a jsou krátce po narození 
schopná samostatného pohybu (rodí se ochlupená a vidí). 

- Nepřátelé: Nemocná a mladá zvířata se stávají obětí lišek, tchořů, 
lasiček nebo jestřábů. Pokud se cítí ohrožen přitiskne se do prohlubně 
v terénu a sklopí uši. Dospělí a zkušení jedinci jsou natolik dobří běžci, 
že se kličkováním zbaví prakticky každého pronásledovatele.  

- Zajímavosti: Zajíc má stejně jako králík zorné pole 360o.  Zajíc nemá 
rád vlhké počasí. Ve vyšších nadmořských výškách a na severu žije zajíc 
bělák. V zimě má čistě bílou srst a narozdíl od zajíce polního žije 
v koloniích jako králík (nevyhrabává si však nory). 

 
 
 

Hraboš polní (Microtus arvalis) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 9-13cm 
- Váha: 14-50g 
- Výskyt: Otevřená krajina, pole a louky. V horách do 2000 m.n.m. 
- Aktivita: Po celý rok. Ve dne i večer. 
- Způsob života: Žijí v koloniích a vyhrabávají si chodby těsně pod 

povrchem. 
- Potrava: Trávy, výhonky obilí, zrní. 
- Rozmnožování: Mohou se rozmnožovat velice intenzivně. Po 3 

týdenní březosti se rodí 4–12 mláďat. Po třech týdnech jsou už 
dospělá a schopná se rozmnožovat. 

- Nepřátelé: Liška, káně, sovy.  
- Zajímavosti: Díky rychlému rozmnožování se hraboši jednou za 3–4 roky přemnoží. Všude je pak vidět 

pobíhající hraboše – jejich přirození nepřátelé totiž nestihnou regulovat jejich stavy. Dojde však 
k samoregulaci. Hraboši umírají na stres a nemoci. 

 
 
 

Krysa (Rattus rattus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,15-0,25m 
- Váha: 0,14–0,25kg 
- Výskyt: Krysa se dostala do Evropy před 2–3 tisíci lety z Indie. 

Rozšířila se v těsném soužití s člověkem. Obývá rozlehlé půdy 
a sýpky.  

- Aktivita: Po celý rok. Za soumraku a za svítání. 
- Způsob života: Žijí v koloniích o 20–60 jedincích. Sociální 

pouta nejsou tak silná jako u potkanů. Krysy používají stálé 
cestičky, proto je snadné je v budovách vystopovat. 

- Potrava: Všežravec, převažuje ale rostlinná strava. 
- Rozmnožování: Samičky mohu být březí téměř po celý rok. 

Po 22 denní březosti se rodí 7 mláďat. Tento počet však závisí na četnosti stavů. Čím více krys, tím méně se 
jich rodí.  

- Zajímavosti: Krysy byli často zodpovědné za vzplanutí mnoha morových ran. Působili také velké hospodářské 
ztráty – krysy vyžíraly sýpky s obilím a potravinové sklady.  
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Potkan (Rattus norvegicus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,2–0,3m 
- Váha: 0,14–0,5kg 
- Výskyt: Potkan v Evropě původně nežil, neví se však jek se 

sem dostal. Potkani se v Evropských městech usídlili už v 10.-
11. století avšak hlavní fáze rozšíření nastala až v 18. století.  

- Aktivita: Po celý rok. Za soumraku. 
- Způsob života: Komunity potkanů jsou pevněji organizovány, 

než je tomu u krys. Zvířata jsou v rodinných svazech řazena 
podle jasné sociální hierarchie. Členové rodinného svazu se 
poznají podle rodového pachu. Potkani si narozdíl od krys 
vyhrabávají vlastní nory a spletité chodby. V lidských obydlích se však spokojí s jakoukoli skrýší. 

- Potrava: Všežravec, který způsobuje velké škody na uskladněných potravinách.  
- Rozmnožování: Potkani se mohou rozmnožovat po celý rok. Samička může vrhnout až 10 mláďat. Záleží při 

tom na velikosti samičky. Ve 3 týdnech jsou potkani samostatní 
- Zajímavosti: Výskyt potkanů a krys se málokdy překrývá. Pokud se tomu tak stane, obývají krysy půdy, 

sýpky a horní podlaží budov. Potkani pak sklepy a kanalizační systémy. V mnoha městech je víc potkanů a 
krys než lidí. 

 
 
 

Veverka obecná (Scilurus vulgaris) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,2–0,3m, ocas 0,14-0,25m. 
- Váha: 0,2–0,5kg 
- Výskyt: Lesy všeho druhu od nížin do hor. V městských 

parcích se veverky snadno nechávají ochočit. 
- Aktivita: Po celý rok. Ve dne. 
- Způsob života: Neobyčejně obratné zvířátko pohybující se 

v korunách stromů. V dutinách stromů nebo ve větvích si 
veverka buduje hnízdo z větví a listí, ve kterém spí nebo 
vychovává mladé. Veverky dávají přednost samotářskému 
způsobu života. Sdružují se pouze v období páření, kdy 
samečci pořádají na samičky hony ve větvích.   

- Potrava: Ořechy, bukvice, šišky, žaludy, ovoce, malí 
živočichové, ráda vybírá vajíčka. 

- Rozmnožování: Veverky se rozmnožují na jeře a na 
počátku léta. Samice porodí dvakrát do roka 4–5 mláďat po 
30–35 denní březosti. Mláďata se rodí holá a slepá. Samice 
staví náhradní hnízdo, do kterého může mladé v případě nebezpečí odnést. Vchod do hnízda je zezdola. 

- Nepřátelé: Jestřáb, kuna. 
- Zajímavosti: Veverka si během roku schovává různá semena po lese, v zimně je pak podle čichu hledá a jí 

je. Aby se veverka dostatečně nažrala musí za den získat semena buď z 10–15 smrkových šišek, nebo z 100–
150 borových šišek. 

 
 

Sysel obecný (Citellus citellus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,18–0,24m 
- Váha: 0,2–0,35kg 
- Výskyt: Rozšířen v rozsáhlých rovinách. Pro život potřebuje 

velké plochy s krátkou travou, pastviny, pole. Občas se 
objeví ve vyšších nadmořských polohách na prosluněných 
mýtinách. 

- Aktivita: Na konci léta se ukládá k zimnímu spánku, 
z kterého se probouzí na počátku jara. Ve dne. 

- Způsob života: Syslové žijí pospolitě v rozsáhlých 
podzemních norách. Do nich se ukrývají na noc a k zimnímu 
spánku. Zásoby potravy si nedělá, zdrojem energie je 
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nahromaděná vrstva tuku. Jeho tělesná teplota klesá v zimně na 1oC a srdce tepe jen několikrát za minutu.  
- Potrava: Tráva a byliny, hmyz a příležitostně polní plodiny. 
- Rozmnožování: Samice porodí jednou do roka 4-8 mláďat. Březost okolo 25 dní. Mláďata se rodí holá a 

slepá. Po třech týdnech vylézají prvně z nory a po dvou měsících se už o sebe starají sama. Plně dospívají až 
po prvním zimním spánku. 

- Nepřátelé: Orli a jiní draví ptáci, tchoř. 
 
 
 

Svišť horský (Marmota marmota) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,5m 
- Váha: až 8kg 
- Výskyt: Vysokohorské prosluněné louky a pastviny s krátkou 

travou a dostatečnou vrstvou hlíny – pro vyhrabání nor. 
- Aktivita: Ukládá se k 6–7 měsíčnímu zimnímu spánku. Ve 

dne. 
- Způsob života: Svišti žijí v koloniích. Hrabou si spletité 

chodby, kde tráví zimní spánek. V jedné noře jich může být 
až 10. Na jaře vylezou pohublí z nory a rozejdou se po okolí 
v menších skupinkách ke svým letním norám. Zvířata 
obývající jednu lokalitu se navzájem dobře znají. Často se 
navzájem zdraví, otírají si o sebe čenichy a dávají hlavy 
dohromady. 

- Potrava: Tráva a byliny, kořínky. 
- Rozmnožování: Páření předcházejí předstírané souboje samečků. Díky tomu, že každý člen má v hierarchii 

své pevné místo, nedochází většinou k vážnému zranění. Samička po 35 dnech březosti přivede na svět až 7 
slepých a holých mláďat. Ty jsou vyspělá po dvou letech. První zimu tráví v noře u matky.  

- Nepřátelé: Orel skalní a rys. 
- Zajímavosti: Svišť od začátku srpna dělá seno. Svými hlodáky uštipuje stébla trávy, kterou klade na kameny 

a tam ji nechá schnout. Senem si pak vystele noru. Sysel vydává varovný hvizd, který platí i pro kamzíky  
 
 
 

Bobr evropský (Castor fiber) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,75–1,0m 
- Váha: až přes 30kg 
- Výskyt: Louky podél řek, břehy jezer. V okolí musí být porost 

měkkých dřevin. 
- Aktivita: Po celý rok. Ve dne. 
- Způsob života: Bobři žijí pospolitě v rodinách, které někdy 

vytvářejí celé kolonie. Teritorium jedné bobří kolonie se rozkládá 
v závislosti na kvalitě stromů v délce 0,5 až 2,5 km podél břehů 
vodního toku. Na vhodném místě stojí bobří hrad. Vchod do něj je 
vždy pod hladinou vody. Pokud bobři naleznou dostatečně vysoký 
břeh, nelze pak hrad téměř spatřit. Jinak si bobři staví hrad 
z klacků a větví přímo ve vodě. Může dosahovat výšky až 2m a 
zabírat až 30m2. Pokud je hladina vody v řece nestabilní, staví 
bobři přehrady aby zajistili stálou hladinu vody. Vchody do hradu 
musí být neustále pod vodou, aby tam nemohli vniknout nepřátelé a chladný zimní vzduch. 

- Potrava: V létě: Rostliny a výhonky na březích a ve vodě. V zimě: Bobři kácejí na březích stromy tak aby 
korunou padly do vody. Tam pak stahují z větví kůru a pojídají ji.  

- Rozmnožování: K páření dochází v pozdním létě a 3 – 5 mláďat se rodí po 105 dnech březosti. Po jejich 
narození opouští sameček noru a samička se stará po 2 měsíce o mláďata sama. Ve 3 letech opouštějí 
kolonii a ve 4 letech se snaží založit svou vlastní. 

- Zajímavosti: Vrbu o průměru 20 cm pokácí bobr za necelou noc. Pokud se blíží nebezpečí, pleskne bobr 
placatým ocasem o vodu, což je signál pro ostatní. 
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Vlk (Canis lupus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,0–1,6m, výška v kohoutku do 

0,9m. 
- Váha: 30 -75kg 
- Výskyt: Původně ve všech biotopech od arktické tundry 

po stepní a lesostepní oblasti jižní a jihovýchodní Evropy. 
Člověk však vlka trvalým pronásledováním vytlačil do 
odlehlejších oblastí. 

- Aktivita: Po celý rok. 
- Způsob života: Vlci jsou považováni za nejpřizpůsobivější 

šelmy. Vlčí smečka představuje jednu z nejrozvinutějších 
forem sociálního života mezi zvířaty. Všichni členové 
smečky se navzájem dobře znají. Vládne v ní přísná 
hierarchie a každý má své pevné místo. Nejsilnější vlk je vůdcem celé smečky, hned po něm je jeho 
„družka“ vlčice. Většina členů smečky je spolu dosti blízko příbuzná a tak k vážnějším bojům mezi členy 
nedochází. Teprve smečka dává vlkům šanci ulovit vysokou zvěř, mohou ulovit i losa. Vlci na svou kořist 
nečíhají, ale štvou ji. Jsou rychlí a vytrvalí. Za kořistí dokáží stálou rychlostí běžet několik hodin. Vlci útočí 
ve smečce a to ze všech stran. Každý zná svoji úlohu a zvěř si účinně nadhánějí a vzájemně spolupracují. Při 
útoku používají pouze zuby – kořist musí zakousnout. Smečka se dělí na menší skupinky nebo páry v období 
páření, nebo v období hojnosti potravy. 

- Potrava: Vlci nejsou vybíraví a berou si to co mohou nejsnadněji ukořistit. Loví vysokou zvěř, ale i menší 
živočichy. Občas se spokojí i s rostlinou stravou. Často napadají chovná zvířata: ovce, krávy, které jdou 
snadněji ukořistit než divoká zvěř. 

- Rozmnožování: Páří se v zimně.V březnu nebo dubnu přichází po 62 – 75 dnech březosti na svět 3 – 7 
mláďat. Vyžadují velkou péči a ochranu. Samostatná jsou po 6 měsících. Na výchově se účastní i samec, 
někdy i ostatní členové smečky. Postavení matky ve smečce ovlivní postavení štěňat. 

- Zajímavosti: Z vlka byly vyšlechtěny všechny psí rasy, které člověka provázejí? Nebyl zaznamenán případ, 
že by vlk připravil člověka o život? Vlci spolu účinně komunikují. Jak zvuky tak mimikou. Pokud vlk nastaví 
sokovi břicho, je to gesto úplné podřízenosti. Druhý vlk nikdy nevyužije příležitosti soka do břich kousnout. 
Vlci mají výborný čích a dokáží určit, zda se vyplatí stopu sledovat.  

 
 

Šakal obecný (Canis aureus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,8–1,0m, výška v kohoutku do 0,5m. 
- Váha: okolo 10kg 
- Výskyt: Jižní stepi a lesostepi. 
- Aktivita: Po celý rok. V noci, někdy i ve dne.  
- Způsob života: Šakal je podobně přizpůsobivý jako vlk. Loví často 

ve smečce nebo v páru. Páry spolu vydrží i po celý život 
- Potrava: Kořist do velikosti kozy. Mršiny, které zbyli po větších 

šelmách. Rozmnožování: V lednu až únoru se vytvoří páry. Po 60 
dnech březosti přichází na svět 3 – 6 mláďat. Jsou podobná 
štěňatům psím a rodiče o ně intenzivně pečují. Pro mláďata 
rodiče hrabou noru.  

- Nepřátelé: Orel a vlk. 
 
 
 

Liška obecná (Vulpes vulpes) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,6–0,9m, ocas 0,35–0,4m, výška 

v kohoutku 0,4m. 
- Váha: V průměru 7kg 
- Výskyt: Velmi přizpůsobivá a rozšířená šelma, žijící téměř ve 

všech biotopech. Vyhýbá se místům, kde nemá žádný úkryt a 
nenajdeme ji v nadmořských výškách přes 3000 m.n.m. 

- Aktivita: Po celý rok. Především v noci. 
- Způsob života: Žije samotářsky a druží se pouze v období páření. 

Lišky žijí v podzemních norách, které často přebírají po 
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jezevcích.  Její hlavní vchod je zpravidla na jižní stranu. Z nory podniká lovecké výpravy po svém teritoriu 
2,5–50 km2.   

- Potrava: Hlavní potravou jsou myši, které loví elegantním skokem – takzvané myškování. Zajíci, koroptve, 
drůbež. Neodolá zralým borůvkám. 

- Rozmnožování: Doba páření připadá na zimu. V lednu a únoru ho za jasných nocí doprovází vytí a štěkot. Po 
50 dnech březosti přichází na svět 3–6 mláďat, která se rodí slepá. Ve dvou měsících vylézají před noru, kde 
si hrají a učí se tak všechny pohyby potřebné pro lov. 

- Nepřátelé: Vlci, rysi a orli. 
- Zajímavosti: Liška je největším roznašečem vztekliny. Občas obývá noru společně s jezevcem. Má velmi 

kvalitní kožešinu.  
 
 
 
 
 

Medvěd hnědý (Ursus arctos) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,7–2,2 m, 
- Váha: 100–350 kg 
- Výskyt: Od arktické lesotundry po křovinaté lesy a lesostepi 

subtropického pásma. Čím je řidší osídlení lidmi, tím je výskyt 
medvědů větší. 

- Aktivita: Během zimy dodržuje období klidu, kdy žije ze svých 
tukových zásob. Pravý zimní spánek to však není. Je aktivní ve dne 
i v noci. Pokud je vyrušován ve dne soustředí svou aktivitu na noční 
dobu. 

- Způsob života: Medvěd je samotář. Po zimně vylézá ze svého 
brlohu velmi pohublý a požírá velké množství rostlinné stravy, aby povzbudil trávicí soustavu. Je velmi 
plachý a člověku se zdaleka vyhýbá. Pohybuje se po všech čtyřech. Občas se však staví na zadní a vzbuzuje 
tak respekt. Na krátkou vzdálenost dovede vyvinout neuvěřitelnou rychlost. Je vytrvalý plavec a dokáže lézt 
na stromy – zpravidla pro včelí med. 

- Potrava: Medvěd je všežravec. Živí se bobulemi, kořínky, ovocem, hmyzem, většími i menšími obratlovci, 
mršinami. Jen zřídka se snaží ulovit větší zvěř. To se mu zpravidla daří, pokud narazí na zvířata která 
nemají šanci uniknout, jsou v ohradě nebo ve velkém stádu.  

- Rozmnožování: Páření probíhá v létě. Po 7–8 měsících březosti přicházejí na svět 2-3 mláďata. Medvědice 
se o ně stará dva roky. Medvíďata jsou velmi zvědavá a medvědice je v tomto období velmi útočná.   

- Zajímavosti Občas se sdružují při lovu ryb v horských potocích - při tahu lososů. V Severní Americe žije jeho 
největší poddruh medvěd Kodiak dosahující délky až 3 metry a hmotnosti 1000kg. V Severní Americe žije též 
medvěd Grizly (podobných rozměrů jako medvěd kodiak).  

 
 
 
 
 

Lasice kolčava (Mustela nivalis) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,17–0,26m 
- Váha: Podle ročního období 0,035–0,2kg 
- Výskyt: Setkáváme se s ní téměř všude, zvláště pak v zemědělských oblastech 

a na okraji lidských sídel. Vyskytuje se v oblastech do 3000 m.n.m. 
- Aktivita: Po celý rok.  
- Způsob života: Lasice je věrná svému revíru 1–5 hektaru. Revíry samečků jsou 

odděleny o revíru samiček. Lasička loví většinou myši a dokáže je 
pronásledovat i do jejich nor. Nemůže si proto vytvářet tukové zásoby – 
s ohledem na štíhlou linii. Lasice tedy téměř bez ustání loví. 

- Potrava: Myši a ptáci. Výjimečně se pokusí ulovit králíka.  
- Rozmnožování: Samičky jsou březí mezi březnem a květnem. Ve vrhu bývá 4 – 

6 mláďat. Při dostatku potravy mohou být dva vrhy do roka. 
- Nepřátelé: Liška. 
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Tchoř tmavý (Putorius putorius) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,29–0,46m 
- Váha: V průměru 1kg 
- Výskyt: Dává přednost krajině s možností úkrytů a blízkosti vody, 

zvláště pak lužním lesům. Objevuje se také na pokraji civilizace, 
zejména u vesnic. Vyhýbá se hlubokým lesům, vyšším polohám a 
polním terénům. 

- Aktivita: Po celý rok. Loví za soumraku a v noci. 
- Způsob života: Tchoři si budují nory. Žijí samotářsky. Dobře plavou. 
- Potrava: Myši, žáby, mrtvé ryby, drůbež, hmyz.  
- Rozmnožování: Páření se odehrává v březnu a dubnu. Březost trvá 7 týdnů a ve vrhu bývá 7 – 9 mláďat. Ty 

mají hedvábnou bílou srst.   
- Zajímavosti: Při postrašení nebo v úzkých, vystřikuje tchoř páchnoucí tekutinu. 
 
 
 
 

Jezevec lesní (Meles meles) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,7–0,8 m 
- Váha: Podle ročního období 6,5–20 kg 
- Výskyt: Od polárního kruhu až daleko na jih. Obývá listnaté či 

smíšené lesy, kraje bohaté na husté hájky, městské parky. 
Nejpříznivější jsou pahorkatiny okolo 700 m.n.m. V horách  do 2000 
m.n.m. Vyhýbá se podmáčeným oblastem. 

- Aktivita: V zimně dodržuje období klidu, kdy žije ze své tukové 
vrstvy. V podvečer a v noci. 

- Způsob života: Jezevci jsou samotáři. Hrabou si noru dlouhou až 
100 m, tvoří jí chodby v několika úrovních, které jsou různě 
pospojované. V nich spí, vyvadí mladé a přečkává zimu. Okolo nory 
má jezevec svůj revír v kterém si hledá potravu. 

- Potrava: Jezevec je skutečný všežravec. Co může získat snadno a ve velkém množství, pojídá tak dlouho, 
dokud se zásoby nevyčerpají. 

- Rozmnožování: Páří se po celý rok, ale nejvíce po přelomu února a března až do konce května. Koncem 
zimy se rodí 1 – 5 mláďat, které po osmi týdnech vylézají prvně z nory. S matkou žijí do podzimu, nebo do 
konce zimy.  

- Zajímavosti: Jezevčí nora se pozná podle rýh u vstupu. Ty jezevec vytvoří drápy, když vklouzne do nory. 
Noru občas obývá spolu s liškou. 

 
 
 
 

Norek evropský (Lutreola lutreola) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,35–0,5m 
- Váha: 0,5–1kg 
- Výskyt: U řek a vodních nádrží. 
- Aktivita: Po celý rok. Ve dne i v noci. 
- Způsob života: Žije samotářsky, ale po narození mláďat žije rodina několik 

měsíců pohromadě. Vyhrabávají si nory v březích. Nora má alespoň dva vchody, z 
čehož je jeden pod vodou. Norek je velmi dobrý a vytrvalý plavec. 

- Potrava: Rozličná – podle ročního obrobí. Loví vodní myši, ryby, žáby, raky, 
mláďata vodních ptáků. 

- Rozmnožování: Norci se páří jedenkrát do roka a to v dubnu a květnu. Březost 
trvá 60 dní. Rodí se 3–10 slepých mláďat, která jsou po třech měsících 
samostatná. 

- Zajímavosti: Norek má nesmírně cennou kožešinu.  
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Vydra říční (Lutra lutra) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,6-0,8m 
- Váha: V průměru 5-10kg, samci výjimečně až 20kg. 
- Výskyt: Vydra je velmi rozšířená. Vyskytuje se od severních končin 

až do Afriky. Obývají všechny sladkovodní řeky nádrže a jezera. Ke 
svému životu potřebují vody bohaté na ryby. 

- Aktivita: Po celý rok. Ve dne, loví především v noci. 
- Způsob života: Samci jsou samotáři, matky se dlouho zdržuji s 

mladými. Vydry jsou velmi dobře uzpůsobené pro život ve vodě. Ve 
březích si budují nory ve kterých přespávají a zdržují se v ní při 
velikých mrazech. Nora má vchod pod vodou. Vydry žijí v přísně 
vymezeném revíru. Samice s mláďaty asi 7 km toku a samci dvojnásobek. 

- Potrava: Ryby 20–30cm, další vodní živočichové a občas hmyz. 
- Rozmnožování: Páří se po celý rok, vrchol však nastává na konci zimy a ne jaře. Samci se v tomto období 

slučují se samicemi a společně loví. Po 60 denní březosti přijdu na svět 2–3 slepá mláďata. Po 10 týdnech 
kojení se poprvé odváží z nory. S matkou tráví podzim a zimu. Pohlavně vyspívají ve 2 letech. 

- Nepřátelé: Vlci, rysi a orli. 
- Zajímavosti: Má velmi kvalitní kožešinu. Pod vodou vydrží až 4 minuty a dokáže pod ní plavat až 400 m. 

Občas si vybuduje jakousi skluzavku z nory do vody. Někdy se takto klouže i v zimně po sněhu. 
 
 
 

Kuna lesní (Martes martes)  
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,4–0,5m 
- Váha: 1,8kg 
- Výskyt: Od Západní Evropy po Sibiř. Obává listnaté lesy v horách 

vystupuje až k hranici lesa. 
- Aktivita: Po celý rok. Ve dne i v noci. 
- Způsob života: Žije samotářsky Nesmírně obratně šplhá po 

stromech. Žádný z evropských savců ji nepředčí. K odpočinku si 
vybírá dutiny stromů, hnízda ptáků nebo veverek. Má výborný čich i 
sluch. Má svůj revír o velikosti 5 až 23km2 ve kterém loví. 

- Potrava: Veverky, myši a jiní hlodavci, menší ptáci a mláďata všech ptáků. Lesní  plody  a ovoce. 
- Rozmnožování: páření probíhá v létě, mláďata však přicházejí na svět až v květnu nebo dubnu (díky dlouhé 

nitroděložní latenci). Rodí se slepá a jsou 7–8 týdnů kojena. Ve třetím týdnu následují matku při lovu. 
- Nepřátelé: Výr, Orel. 
- Zajímavosti: Ve větvích stromů může kuna skákat až na vzdálenost 4m. Po stromě může běhat stejně jako 

veverka hlavou dolů.  
 
 
 

Kočka divoká (Felis silvestris) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,5–0,8m 
- Váha: 5 výjimečně 15kg 
- Výskyt: Vyhovuje ji hustý les, po celé Evropě. 
- Aktivita: Po celý rok. Loví v noci. 
- Způsob života: Žije samotářsky nebo v párech a spravuje revír a 

velikosti 0,3–0,5 km2. Na svou kořist číhá nebo ji neslyšně 
následuje. Loví bleskurychlým skokem ze zálohy. Kořist nehoní. 
Občas šplhá po stromech nebo skalách. Nemá ráda vodu, ráda se 
sluní. Zvláště na podzim, když odpočívá po lovu. Pro odpočinek si 
hledá štěrbiny ve skalách a stromech. Velmi dobře vidí a slyší. Umí 
mňoukat a příst stejně jako kočka domácí. 

- Potrava: Myši, králíci a ptáci. 
- Rozmnožování: Páření probíhá v únoru nebo březnu. Po 65 dnech 

březosti se rodí 3 – 5 slepých mláďat. Ve 3 – 4 měsících jsou už samostatná, ale ještě nějaký čas loví 
s matkou. Při hře se koťata učí všemu potřebnému k lovu. 
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Rys ostrovid (Lynx lynx)  
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,8–1,2m 
- Váha: 20-35kg 
- Výskyt: Rys nachází nejlepší životní podmínky ve středních 

horských výškách. Vyhovuje mu členitý terén, polomy, skalky, 
hustý podrost. Les mu poskytuje úkryt z kterého může zaútočit ze 
zálohy.  

- Aktivita: Po celý rok. Noční lovec, pokud má hlad loví i ve dne. 
- Způsob života: Žije samotářsky. Pro denní odpočinek si vybírá 

zcela určitá místa dutiny, skalní rozsedliny, polojeskyně, velmi 
hustý křovinatý podrost. Velikost teritoria závisí na bohatství 
kořisti 10–50km2.  

- Potrava: Malí savci, srnčí zvěř, zajíci.  
- Rozmnožování: Doba páření je v únoru a březnu. V tomto období vydává rys jakési hrubé mňoukání. Březost 

trvá 70–75 dní a rodí se 2–3 slepá mláďata. Kojena jsou 6 měsíců v 2 už však přijímají masitou stravu. Po 
první zimně váži 7– 0kg. 

- Zajímavosti: Díky chlupatým a velkým tlapám se rys skoro vůbec neboří ani na kyprém sněhu. Může tak na 
sněhu rychle utíkat. Toulavý rys může za noc urazit až 20km. 

 
 
 
 

Prase divoké (Sus scrofa)   
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,1–2,0m, výška v ramenou až 1m 
- Váha: kanci 50–200kg (v chladnějších oblastech až 350kg), 

svině 35-160kg  
- Výskyt: Nemají zvláštní požadavky na svůj biotop. 

Vyhýbají se zcela otevřenému terénu a vyšším horským 
polohám. Nejvhodnějším životním prostředím jsou vlhké 
listnaté nebo smíšené lesy.  

- Aktivita: Po celý rok. Ve dne odpočívá a večer vyráží za 
potravou. 

- Způsob života: Žije v tlupách založených na rodinných 
vztazích. Jádrem skupiny je matka bachyně s mláďaty. 
Další zvířata se mohou ke skupině volně připojit. Kanci žijí 
samotářsky a ke skupině se připojují v období páření. 
Jednotlivé skupiny se zdržují ve svém teritoriu, kde mají 
místo denního odpočinku. Leží v úkrytu, nebo se válejí 
v bahnité vodě. Večer vyráží za potravou. Prasata velmi 
dobře plavou, a tak osídlila i ostrovy blízko při pobřeží a 
v ústí velkých řek. Mají špatný zrak, a proto se spoléhají 
na svůj sluch a velmi vyvinutý čich.  

- Potrava: Všežravec. Živí se žaludy, bukvicemi, hmyzem, polními plody, mršinami divoké zvěře. Loví krysy a 
myši, jejichž hnízda s mláďaty vyčenichají a vyhrabou.  

- Rozmnožování: Doba páření je od listopadu do ledna. Březost trvá 16 – 20 týdnů a rodí se 4 – 12 mláďat, 
pro něž bachyně připraví jakési hnízdo. Mláďata jsou kojena 3 měsíce. Mají řídkou srst, vyžadují více tepla, 
a proto jsou dlouho odkázána na matku. Rodina drží dlouho pohromadě. Po 10 měsících nabudou mláďata 
barvy srsti dospělých zvířat. 

- Zajímavosti: Přítomnost divokých prasat prozrazuje jejich charakteristický pach, který lze i lidským nosem 
zachytit na velkou vzdálenost. Na bocích mají prasata štít ze zvlášť husté srsti, který je chrání při útoku 
z boku. Kanci jsou nápadní zejména ke stáří se prodlužujícími špičáky. Zvířata mají velmi vyvinutý obranný 
pud a jsou-li zahnána do úzkých, mohou být velmi bojovná. Nejnebezpečnější jsou bachyně s mláďaty, 
někdy napadnou i nevinného výletníka. Objeví-li se místo zvlášť bohaté na potravu, shromáždí se tam 
neobvykle velké množství prasat. Divoká prasata si libují v dotyku s ostatními jedinci. Takže spolu spí, třou 
se o sebe a navzájem se čistí. Často leží poskládána jedno přes druhé, takže je obtížné v tlupě rozeznat 
jednotlivé kusy.  
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Jelen lesní (Cervus elaphus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,65–2,5m, výška v kohoutku 1–1,5m 
- Váha: 100-350kg, samice jsou o 1/4 až 1/3 lehčí 
- Výskyt: Listnaté a smíšené lesy s otevřenými plochami, jako jsou 

louky a velké paseky. Občas se objevují i v horských lesích, kde 
dosahují největších rozměrů.  

- Aktivita: Po celý rok. Jeleni během dne odpočívají a za soumraku 
vycházejí na pastvu. 

- Způsob života: Většinou žijí ve stádech, skládajících se buď pouze 
z jelenů nebo pouze z laní. Nemají stálé teritorium.  

- Potrava: Býložravec. Během denního odpočinku přežvykují. Na 
jaře okusují poupata na keřích a stromech, v létě spásají traviny a 
byliny, na podzim konzumují žaludy a bukvice, v zimě okusují kůru 
stromů. 

- Rozmnožování: Doba páření je od poloviny září. Je provázena troubením jelenů a souboji samců o samice. 
Vítězný jelen se snaží v období říje udržet skupinu laní pohromadě. Po oplodnění zůstane zárodek po celou 
zimu v latentním stavu. Jedno až dvě mláďata se rodí v květnu a v červnu. V tomto období se laň odpojuje 
od stáda. Mládě odloží do úkrytu, kde ho matka vyhledává 3 až 4 měsíce při kojení. Až do narození dalšího 
mláděte zůstává kolouch při matce a v jejím stádu, pokud jde o samičku. Mladí jelínci se připojují k stádu 
samců. 

- Nepřátelé: Vlk, rys 
- Zajímavosti: Pokud je laň zahnána do úzkých, zdatně se brání kopáním předníma nohama. Ostrohranná 

kopýtka jsou velmi účinnou zbraní, kterou laně brání své kolouchy. Velikost paroží určuje stav a věk jelena. 
V únoru jeleni paroží shazují, v červenci a v srpnu je už opět dorostlé. 

 
 

Daněk skvrnitý (Dama dama)   
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,25–1,65m, výška v kohoutku 0,8 –1,1m 
- Váha: samci 40-110kg, samice 25–50kg 
- Výskyt: Teplejší krajiny do 500m n.m. Listnaté lesy, otevřené 

sadové krajiny.  
- Aktivita: Po celý rok. Během dne odpočívají, za soumraku 

vycházejí na pastvu. 
- Způsob života: Stádo se dělí na rodinné skupiny a dospělí samci se 

připojují jen v období říje, podobně jako jeleni.  
- Potrava: Býložravec. Traviny a byliny, výhonky, stromová kůra. 
- Rozmnožování: Doba páření je od konce října do poloviny listopadu. Souboje o samice jsou mírnější než u 

jelena lesního. Koncem května nebo června vrhají laně mláďata, o než pečují stejně jako laně jelena. Po 
několika týdnech kojení přejde kolouch na rostlinnou stravu. Po 2 letech jsou mladí samci ze stáda 
vyloučeni, samice zůstávají. 

- Nepřátelé: Vlk, rys 
- Zajímavosti: Daňci velmi málo pijí, většinou vystačí s rosou a vodou obsaženou v potravě. Stejně jako u 

jelena je velikost paroží znakem síly a společenského postavení. Paroží shazují v březnu. 
 
 

Srnec obecný (Capreolus capreolus) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 0,95–1,4m 
- Váha: 15-30kg (v chladnějších oblastech až 50kg) 
- Výskyt: Nejlepší podmínky nalézá na okrajích listnatých lesů a 

vzhledem ke své přizpůsobivosti se vyskytuje i na volných 
prostranstvích (pole, louky) a v horách se dostává až na hranici 
lesa. Málokdy se vyskytuje v hustých uzavřených lesích. 

- Aktivita: Po celý rok, ve dne (v noci pokud je ve dne vyrušován). 
- Způsob života: V zimně se srnčí slučuje do menších skupin, ty se 

však v létě rozpadají a srnci i srny si zabírají své revíry. Hlavní 
pastva probíhá za soumraku a za úsvitu. Přes den se však srnec 
pase také, má poměrně malý žaludek, a tak nepojme tolik stravy aby mohl celý den přežvykovat. Přes léto 
se snaží maximálně přibrat aby přežil zimu.  
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- Potrava: Býložravec. Srnec je velmi vybíravý. Hledá rostliny které jsou zvlášť výživné a zaberou mu 
v žaludku co nejméně místa. 

- Rozmnožování: Doba páření je od června do července. Zárodek se vyvíjí velmi pomalu a na jaře 
následujícího roku přijdou na svět 1 – 2 mláďata. Srna nechá koloucha v úkrytu a vrací se k němu pouze na 
kojení. Mláďata jsou velmi nenápadná a uniknou tak pozornosti většiny nepřátel. Po týdnu je mládě schopno 
matku následovat i při běhu. 

- Nepřátelé: Orel, liška 
- Zajímavosti: Tak jako laň se srna dokáže bránit ostrými předními kopýtky. 
 
 
 

Los evropský (Alces alces)   
 
- Velikost: Hlava s tělem 2,0–2,9m, výška v kohoutku kolem 2m 

(krávy 1,5–1,7m) 
- Váha: samci 320-600kg, samice 275–380kg 
- Výskyt: Dává přednost bažinatým, přirozeným lesům s dostatkem 

listnatých stromů. V čistě jehličnatých lesích se obvykle 
nevyskytuje. Nejvíce mu vyhovují olšové a březové porosty, 
zvláště pak lesní tundra a velké mokřiny podél řek.  

- Aktivita: Po celý rok. Ve dne i v noci. 
- Způsob života: Los je samotář. Samice se nikdy nesdružují do 

stád. Los se toulá po velkém území a nemá stálé teritorium. Los výborně slyší, má dobrý čich ale poměrně 
chabý zrak. 

- Potrava: Býložravec. V létě žere listí a výhonky stromů, v zimě hlavně pupeny. Tuto stravu doplňují vodní a 
bažinné rostliny, pro které se losi brodí v mělké vodě lesních mokřin. Má chápavý horní pysk a je schopen 
sedrat listí z větvičky aniž by ji zlomil.  

- Rozmnožování: Doba říje není vymezena. Samci si v době říje nevytvářejí harém. Po oplodnění samici 
opustí a jdou si hledat další. Březost trvá 9 měsíců. Na jaře se rodí 1 – 2 mláďata. Samice vrhají svá 
mláďata v osamění. Mláďata zůstávají u svých matek až do narození dalších mláďat. Dospívají ve  2,5 až 3 
letech.  

- Nepřátelé: Vlčí smečka 
- Zajímavosti: V Rusku se losi někde chovají jako domácí zvířata pro mléko i maso. Jeho paroží  může mít 

rozpětí až 3 metry a mají je pouze samci. Široce roztažitelná kopyta dovolují losovi pronikat i do bažinatých 
oblastí a vřesovišť. Pomáhají mu i na čerstvém sněhu. 

 
 
 

Zubr evropský (Bison bonasus)  
 
- Velikost: Hlava s tělem 2,5–3,5m 
- Váha: 500-1000kg 
- Výskyt: Rozlehlé smíšené lesy Evropy a listnaté  lesostepi Asie. 

Dává přednost bažinatým lesním porostům a lužním lesům. Může 
žít i na nepříliš strmých horských svazích a otevřených prostorech 
s dostatečným travním pokryvem.  

- Aktivita: Po celý rok.  
- Způsob života: Během roku žijí zubři ve velkých rodinných 

stádech, která vedou staré zkušené krávy. V reprodukčním období 
se stádo rozpadá na menší skupinky a vedení přebírají starší býci, kteří ho chrání proti nepřátelům (vlci, 
ostatní býci). 

- Potrava: Býložravec. Lesní zvíře. V potravě dominuje listí, rád se také pase. Potřebuje velký prostor 
k obživě, proto se v lesích vyskytují průměrně 1 – 2 kusy na 10km2 (stádo o více kusech tedy obývá rozsáhlé 
území). 

- Rozmnožování: Doba říje nastává v srpnu nebo v září. Březost samic trvá 9 měsíců. Rodí se jedno mládě, 
které je kojeno 6 měsíců, i když se už ve třech týdnech začíná samo pást.   

- Nepřátelé: Vlčí smečka 
- Zajímavosti: Byl téměř vyhuben. U býků tvoří srst na krku mohutnou hřívu a dolů splývá v jakýsi vousatý 

lalok. Krátkosrstá a snížená zadní část trupu se zřetelně odlišuje, což dodává zvířeti mohutného vzezření 
v přední partii těla. 
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Kozorožec horský (Capra ibex) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,05–1,5m, výška v kohoutku 0,7–0,9m 
- Váha: 70-120kg 
- Výskyt: Kamenitá pole a skalní útesy nad hranicí lesa. Ani v zimě nesestupuje do údolí – 

je tam pro něj příliš mnoho sněhu. Vyhledává spíše svahy, odkud byl sníh odvát a kde jsou 
zbytky porostu věčně zelených rostlin.  

- Aktivita: Po celý rok. Denní zvíře. 
- Způsob života: Jsou věrni svému revíru. V zimě tráví celý den hledáním potravy, v létě 

dlouho a často odpočívají, zejména v poledních hodinách. Tvoří skupiny, které většinu 
roku žijí odděleně podle pohlaví. Pouze v reprodukčním období vyhledávají samci 
stádečka samic, doprovázených mláďaty z předchozích let.  

- Potrava: Býložravec. Spase jakoukoli nízko rostoucí horskou rostlinu.  
- Rozmnožování: Doba páření probíhá od listopadu do ledna a předcházejí mu úporné 

boje. Při bojích samců o samice je třeskot rohů slyšet do daleka . Březost samic trvá 21 – 
23 týdnů. Rodí se 1–2  mláďata, která jsou kojena až do podzimu, kdy už jsou schopna 
samostatné obživy. Zůstávají u matky 2–3 roky, potom se mladí samci připojí k samčímu 
stádu. Zápasí spolu během celého léta, upevňují tím hierarchii a připravují se na boje 
v období říje.   

- Zajímavosti: Rohy mají samci i samice, neshazují je. U samců dosahují délky 0,7–1,4m a u samic okolo 0,4m. Podle rohů 
samců lze určit jejich stáří. Kozorožci mají o něco delší zadní nohy. 

 
 

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra)  
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,1–1,3m, výška v kohoutku 0,75-0,85m 
- Váha: 30-50kg 
- Výskyt: 800–2500m n.m. Oblast kosodřeviny, horské lučiny. V zimě 

táhnou spíše do údolí nebo do horní zóny lesa.  
- Aktivita: Po celý rok. V noci se stahují do odlehlých nebo krytých 

stanovišť, kde vyčkávají ranního rozbřesku. Tehdy nastává první pastva, 
která se může protáhnout do pozdního odpoledne. Přes poledne 
odpočívají ve stínu a v podvečer jdou na 2 pastvu. V zimě hledá potravu 
po celý den. 

- Způsob života: Staří samci žijí samotářsky, samice a mladí jedinci se 
sdružují do volných stád. Pohybuje se buď kroky nebo skoky. V létě mají 
kamzíci červenavě hnědou srst s černým pruhem na zádech, v zimě jsou 
téměř černí. Barevně se samci od samic neliší, samice jsou menší. 
Typické dozadu zahnuté růžky mají samci i samice. 

- Potrava: Býložravec. Horské byliny a traviny všeho druhu, listy a výhonky křovin, někdy i jehličí a kůra stromů. 
- Rozmnožování: Doba říje trvá od poloviny října do poloviny prosince nebo začátku ledna. Samci bojují o samice 

Poražený je ještě dlouho vítězem pronásledován. Březost samic trvá 25–27 týdnů. Rodí se 1–2  mláďata, která jsou 
kojena 6 měsíců. Už před odstavením se ale živí rostlinami. Zůstávají u matky do narození dalšího mláděte. Jsou velmi 
hravá. Dospívají ve 2,5 letech.   

- Nepřátelé: Orel skalní (nebezpečím pro mláďata a nemocné kusy), na zemi nemá nepřítele, který by ho byl schopen 
pronásledovat. 

- Zajímavosti: Při nebezpečí vydávají charakteristický hvizd, kterému rozumí i svišť. Špičku nohy kamzíka tvoří dva 
pohyblivé paznehty pokryté měkkou rohovinou, která výborně lne k povrchu hladkých skal, takže kamzík prakticky nikdy 
neuklouzne. Na velmi strmých svazích zakliňuje do země i na noze umístěné paspárky. Při běhu po horských svazích je 
kamzík obratnější než jakékoli jiné velké zvíře.  

 

Muflon (Ovis musimon) 
 
- Velikost: Hlava s tělem 1,2–1,35m, výška v kohoutku 0,7–0,88m 
- Váha: 35-55kg 
- Výskyt: Spoře porostlé horské svahy.  
- Aktivita: Po celý rok. Přes den, pokud jsou mufloni rušeni, pasou se v 

podvečer..  
- Způsob života: Staří samci žijí samotářsky, samice a mladí jedinci se 

sdružují do volných stád. Nejsou tak obratní jako kamzíci, ale pohyb ve 
skalách jim nedělá potíže.  

- Potrava:. Horské byliny a traviny. 
- Rozmnožování: Doba říje nastává v říjnu a listopadu. Po 5 měsíční 

březosti se rodí jedno mládě, které je po několika hodinách schopno 
následovat svou matku.  

 


