SVET ZVIERAT

DELFÍN
Delfín je najznámejší a najobľúbenejší zo všetkých
morských cicavcov. Žije v oceánoch vo veľkých
skupinách. Delfíny sú veľmi inteligentné živočíchy.
Keďže delfíny nie sú ryby, ale cicavce, dýchajú vzduch.
To znamená, že pod vodou nevedia dýchať a preto sa
musia pri každom nadýchnutí vynoriť z vody.
Delfíny sú veľmi dobrí
vyskakovať vysoko nad
akrobatické kúsky.

a rýchli plavci. Dokážu
hladinu a robiť rôzne

Delfíny si navzájom pomáhajú pri love, v chorobe aj pri
pôrode. Keď je niektorý delfín zranený, tak sa ho
ostatné delfíny snažia dostať k vodnej hladine, aby sa
mohol nadýchnuť.
Delfíny sa živia najmä rybami a sépiami.
Delfíny sa navzájom dorozumievajú mľaskavými a
cvakavými zvukmi.
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HROCH
Hroch žije v blízkosti riek a jazier v Afrike. Je
považovaný za jedno z najnebezpečnejších afrických
zvierat.
Väčšinu času trávi vo vode - až 18 hodín denne.
Najradšej sa pohybuje vo vode meter hlbokej tak, že
mu
vidieť len oči a nozdry. Hoci pôsobí veľmi
nemotorne, vie veľmi dobre plávať. Pod vodou vydrží až
5 minút. Aj na súši sa dokáže pohybovať veľmi rýchlo až 30 km/h.
Hrochy sú bylinožravce. Živia sa prevažne vodnými
rastlinami, ktoré sú pre ostatné zvieratá nestráviteľné.
Hrochy žijú v stádach (15 až 20 hrochov), ktoré vedie
samec.
Hroch má veľmi nápadné zuby, ktoré sa niekedy
využívali na výrobu zubných protéz a hrošia koža, ktorá
je po vyschnutí extrémne tvrdá sa kedysi používala na
brúsenie diamantov.
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KOALA
Koaly žijú v Austrálii. Sú to chránené živočíchy. Patria
medzi vačkovce.
Koaly žijú na najvyšších konároch eukalyptových
stromov a zo stromu zlezú len vtedy, keď chcú prejsť
na druhý strom, pretože nevedia dobre skákať. Na
strome sú aj počas spánku.
Živia sa eukalyptovými listami. Uprednostňujú tie
najtvrdšie a najtuhšie, pretože mladé listy sú pre ne
jedovaté. Zaujímavé je to, že koaly nikdy nepijú. Všetky
potrebné tekutiny získavajú z rastlinnej potravy.
Potravu si hľadajú najmä v noci, cez deň väčšinou
oddychujú.
Samička máva každý rok jedno mláďa, ktoré prichádza
na svet v lete. Meria len 2 cm a pol roka zostáva v
matkinom vaku. Po narodení je slepé a bez srsti.
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ĽADOVÝ MEDVEĎ
Ľadový medveď je najväčším medveďom a najväčším
mäsožravcom na svete.
Ľadové medvede žijú v Arktíde. Je to oblasť okolo
severného pólu a je tam veľká zima. A vedeli ste, že tam
nie je ani pevnina? Ľadové medvede žijú na zamrznutom a
ľadom pokrytom oceáne. Väčšina zvierat by v takomto
drsnom a nehostinnom prostredí neprežila. Ale ľadové
medvede sú na takýto život prispôsobené.
Majú veľmi hustú kožušinu, ktorá ich chráni pred
chladom. Vedia veľmi dobre plávať a ani v ľadovej vode
im nie je zima vďaka hrubej vrstve tuku. Majú biely
kožuch, aby splynuli s prostredím a ľahšie tak chytili
korisť. Majú aj výborný čuch. Žijú samotárskym životom.
Ľadové medvede sa živia hlavne tuleňmi a rybami.
Mláďatá sa rodia v zimnom období v brlohu v snehu, kde
zostávajú štyri mesiace a živia sa materským mliekom.
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LEV
Levy žijú na trávnatých savanách v Afrike. Patria medzi
mačkovité šelmy a ako jediné z nich žijú v skupinách
(svorkách). Svorku tvorí spravidla jeden samec, ktorý
jej vládne, levice a levíčatá.
Levice sa sa starajú o levíčatá a chodia na lov, aby
zabezpečili obživu pre svorku. Z úlovku však ako prvé
jedia samce. Úlohou samca je chrániť svorku a územie.
Levy sú mäsožravce. Lovia najmä veľké zvieratá, napr.
zebry.
Levy sa odlišujú od levíc veľkosťou (sú väčšie), sú
ťažšie a silnejšie a majú hustú hrivu.
Levy sú najaktívnejšie v noci, keď nie sú také veľké
horúčavy. Počas dňa oddychujú alebo spia.
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PANDA VEĽKÁ
Panda veľká je cicavec. Žije v hornatých oblastiach
Číny, kde panuje chladné a vlhké podnebie. Pred
nepriaznivým počasím jú chráni hustá a vodeodolná
srsť. Panda sa stala národným symbolom Číny a aj
symbolom Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).
Panda patrí k ohrozeným druhom živočíchov.
Živí sa prevažne rastlinnou potravou. Obľubuje najmä
stonky, listy a mladé výhonky bambusov. Každý deň ich
musí zožrať veľké množstvo (až 10 - 20 kg).
Panda žije samotárskym životom. S inými pandami sa
stretne len v čase párenia. Dve tretiny dňa venuje
hľadaniu a požieraniu potravy. Zvyšný čas odpočíva.
Pandy si nerobia žiadny brloh. Odpočívajú tam, kde sa
zrovna nachádzajú.
Pandy majú slabo vyvinutý zrak.
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PŠTROS
Pštros je najväčší a najťažší žijúci vták na svete.
Vysoký je vyše dvoch metrov a váži vyše sto kilogramov.
Žije na savanách a polopúšťach v južnej Afrike.
Hoci pštros patrí medzi vtáky, nedokáže lietať. Má však
veľmi silné a dlhé nohy, ktoré mu umožňujú veľmi rýchlo
bežať. Na kratšie vzdialenosti dokáže vyvinúť rýchlosť
až 60 km/h. Dokáže robiť až 5 metrové kroky.
Najviac mu vyhovuje
trávnatým porastom.

otvorená

krajina

s

nízkym

Krídla a chvost má biely, zvyšok tela je čierny. Je
jediným vtákom na svete len s dvoma prstami.
Pštros je všežravec, aj keď sa väčšinou živí rastlinnou
potravou.
Pštros kladie aj najväčšie vajcia, ktorú sú veľké ako
futbalová lopta.
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SLON
Slon je najväčšie suchozemské
Poznáme slony africké a ázijské.

zviera na svete.

Živí sa len rastlinnou potravou (lístím, trávou, ovocím...).
Má obrovský nos, ktorý voláme chobot. Slúži mu na
dýchanie, trhanie listov zo stromov, trhanie trávy a
dokáže ním nasávať vodu, ktorú si buď vstrekne do
papule, alebo sa ňou celý postrieka, aby sa schladil.
Veľké uši mu pomáhajú ochladzovať sa a to tak, že nimi
máva ako vejárom. Africké slony majú oveľa väčšie uši
ako ázijské slony.
Slony žijú v rodinách. Túto rodinu však tvoria len
samice a mláďatá. O mláďatá sa starajú a ochraňujú ich
všetky samice v rodine. Samce žijú samotárskym
životom.
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ŤAVA
Ťavu jednohrbú nazývame aj dromedár. Žije v horúcich
púšťach vo veľmi náročných podmienkach. Na takýto
život je však veľmi dobre prispôsobená.
Vydrží bez pitia celé týždne. Jej hrb tvoria zásoby
tuku, z ktorých čerpá energiu. Je bylinožravec. Straty
vody minimalizuje aj tak, že sa nepotí.
Pred slnečným žiarením ju chráni srsť. Bez problémov
znesie aj vysoké teploty. Pri piesočných búrkach zase
dokáže zavrieť nosové dierky, aby sa do nich nedostal
piesok. Jej široké stupaje jej pomáhajú v tom, aby sa
nezabárala do piesku.
Ťava je najväčším zvieraťom na púšti. Slúži beduínom na
cestách ako ťažné zviera.
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TIGER
Tiger je najväčšou a najsilnejšou mačkovitou šelmou na
svete. Žije v ázijských džungliach.
Tiger je samotár a väčšinu dňa prespí. Na lov sa vydáva
po tme. Loví jelene, diviaky, opice a iné divé zvieratá.
Denne zožerie až 18 kg mäsa. Na prežitie potrebuje
rozľahlé územie.
Tigra ľahko spoznáte podľa tmavých pruhov na srsti,
ktoré umožňujú tigrovi ľahko splynúť s okolitým
prostredím. Môže sa tak ľahko ukryť vo vysokej tráve a
vo vhodnej chvíli zaútočiť na obeť.
Tigre sa stretávajú iba pri párení. Tigrica zvykne mať
zväčša každé tri roky tri mláďatá, o ktoré sa stará
sama. Mláďatá s ňou ostávajú dva až tri roky.
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TUČNIAK
Tučniaky žijú na pobreží Antarktídy, mrazivého
kontinentu pokrytého ľadom.
Dokážu prežiť aj v
takýchto nehostinných podmienkach. Žijú len na južnej
pologuli.
Tučniaky patria medzi vtáky, nevedia však lietať. Sú
ale výbornými plavcami. Vo vode sú ako doma. Svoje
krídla používajú ako plutvy a nohami a chvostom
kormidlujú. Pod vodou vydržia až 20 minút. Na súši
pôsobia veľmi nemotorne.
Tučniaky chráni pred chladom vodotesné perie a hrubá
vrstva tuku.
Živia sa rybami a mäkkýšmi. Žijú vo veľkých skupinách
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ŽIRAFA
Žirafa je najvyššie zviera na svete. Žije v Afrike.
Živí sa listami zo stromov a inou rastlinnou potravou.
Vďaka jej dlhému krku nemá o potravu núdzu, pretože
dosiahne na najvyššie konáre stromov, kam iné zvieratá
nedosiahnu. Keď sa chce však napiť, jej dlhý krk jej
spôsobuje trošku problém. Musí naširoko rozkročiť
predné nohy, aby dostala hlavu k vode.
Žirafy majú veľmi dobrý zrak, sluch aj čuch. Predné
nohy majú dlhšie ako zadné. Na hlave majú rožky. Vedia
veľmi rýchlo bežať.
Ich škvrny sú jedinečné a každá žirafa ich má iné.
Slúžia im na maskovanie, aby mohli ľahko splynúť s
okolím a ochrániť sa tak pred predátormi.
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