Více o zvířatech najdete na www.zoo-ostrava.cz

ÚKOL 9)
Podle toho, kudy prochází osa končetiny, rozlišujeme lichokopytníky (osa prochází 3. prstem,
který nese hlavní tíhu těla, obvykle mají lichý počet prstů, 1 nebo 3) a sudokopytníky (osa
prochází mezi 3. a 4. prstem a obvykle mají sudý počet prstů, 2 nebo 4). Ti se dnes řadí do jedné
společné skupiny s kytovci a nazýváme je kytokopytníci. Najděte v areálu všechny
sudokopytníky/kytokopytníky i lichokopytníky, zapište je do tabulky a označte ty, které
považujeme za domácí zvířata:

Sudokopytníci/kytokopytníci

Kopytníci - pracovní list Zoo Ostrava č.3

vytištěno na recyklovaném papíře

Všechny úkoly jsou zaměřeny převážně na chování zvířat ve výbězích, tzn. budete-li pozorní, vyplňování pro
vás bude hračka. Odpovědi hledejte také na cedulkách a informačních tabulích. Podle nejnovějších výzkumů
jsou sudokopytníci natolik příbuzní kytovcům, že jsou dnes obě tyto skupiny řazeny do jediné společné
skupiny - kytokopytníci. Přechodným článkem jsou hroši, příbuzní více kytovcům. Kopytníků žije v Zoo Ostrava
celá řada, proto si nejdříve pečlivě přečtěte zadání, abyste věděli, kam se pro odpovědi vydat, a zbytečně
neběhali po zoo sem a tam.

ÚKOL 1)
Kopytníci dostali svůj název podle přítomnosti rohovinného útvaru na konci svých končetin
– kopyt. Označte možnosti, k čemu zvířatům kopyta slouží:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

k ochraně konečků prstů při chůzi a běhu
k dorozumívání mezi jedinci ve stádě
k obraně před predátory (šelmami)
k čištění srsti
k vyhrabávání potravy ze země
k trestání neposlušných mláďat

ÚKOL 2)
Většina zvířat zvedá při chůzi současně levou přední a pravou zadní končetinu a naopak.
Některé druhy kopytníků mají ale odlišný způsob chůze, např. žirafa nebo velbloud. Tyto druhy
se nazývají mimochodníci. Pozorujte ve výběhu žirafy a antilopy losí nebo zebry. Všimněte si
způsobu chůze těchto zvířat. V čem se kladení nohou žiraf liší od ostatních?

Lichokopytníci

ÚKOL 3)
Jeden druh jelena chovaný v Zoo Ostrava byl již ve volné přírodě vyhuben. Díky odchovům
v zoologických zahradách a jeho přísné ochraně se podařilo toto zvíře zachránit a navrátit zpět
do jeho domoviny. Najděte, který jelen to je a kde původně žil.

žil v

ÚKOL 7)
Na hlavě většiny přežvýkavých sudokopytníků/kytokopytníků vyrůstají útvary – buď rohy nebo
parohy. Rozdělte, které znaky jsou typické pro rohy a které pro parohy:

ÚKOL 4)

Samice jelena se nazývá
Mladě jelena se nazývá

- jsou to rohovité útvary pokožky -

Muže se stát, že v přírodě najdete mládě jelena nebo jiného zvířete (např. zajíce). Takové mládě
bývá lidmi mylně považováno za opuštěné, ale není tomu tak. U většiny jelenovitých zůstává
mládě první týdny života schoulené v trávě, pravděpodobně aby se ukrylo před masožravci než
povyroste a zesílí. Matka o něm samozřejmě ví a pravidelně jej přichází nakrmit. Pokud takové
mládě najdete, rozhodně se jej nedotýkejte! Divoká zvířata se člověku vyhýbají. I pouhý lidský pach
na kolouchovi způsobí, že jej může máma opustit a mládě je pak z neznalosti člověka odsouzeno
ke smrti stresem a hladem.
ÚKOL 5)
Jedno z nejohroženějších prasat světa žije na ostrovech Negros a Panay. Doplňte následující
informace:

Toto prase se jmenuje

a žije

na souostroví

V Červeném seznamu

- neustále dorůstají - většinou se nevětví, ale různě kroutí a zahýbají - mají je většinou jen samci PAROHY

- jsou to stálé útvary, nejsou shazovány - mají je samci a většinou i samice - jsou to kostěné útvary - jsou každý rok shazovány a opět vyrůstají - u starších jedinců jsou bohatě rozvětveny -

ÚKOL 8)
Připište k daným zvířatům, jestli mají rohy nebo parohy a pokuste se je dokreslit do obrázků
(jako předlohu využijte zvířata ve výbězích):

ohrožených druhů je vedeno jako
Příčiny ohrožení jsou:

ÚKOL 6)
Nejvíce druhů sudokopytníků/kytokopytníků se řadí do skupiny tzv. přežvýkavců. Jméno
dostali podle způsobu zpracování potravy – přežvykování. Spasená a polknutá potrava se vrací
ze žaludku do tlamy a zvířata ji poté v klidu přežvykují. K tomu mají velmi pohyblivé čelisti,
takže žvýkají krouživými pohyby („melou tlamou“). Pozorujte jednotlivá zvířata a označte, která
nepatří mezi přežvýkavé:

hroch

jelen

žirafa

daněk

zebra

koza

ovce

sika

osel

přímorožec

antilopa

slon

prase

axis

ROHY

jelen

koza

