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Anotace: Žáci se seznámí s velmi početným řádem úspšných a vysoce přizpůsobivých 
savců.
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Hlodavci – znaky:
- Většinou malí savci s dlouhým ocasem
- Obývají všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy
- Mnoho druhů se rychle rozmnožuje
- Mají charakteristický chrup: jediný pár řezáků se 

přeměnil na hlodáky (nemají kořeny a stále 
dorůstají, přední strana je pokrytá tvrdou 
oranžovou sklovinou a zadní měkčí zubovinou). 
Mezi hlodáky a stoličkami je mezera.
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Hlodavý chrup:
Při hlodání se 
měkčí zubovina 
opotřebovává
rychleji než
sklovina a tím se 
zuby samy stále 
ostří.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nutrie_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD



Hlodavci – zástupci
Veverka obecná
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Hlodavci – zástupci
Veverka obecná

Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Veverka_obecn%C3%A1

Přizpůsobila se životu na 
stromech.

Zbarvení může být ve všech 
odstínech od rezavé po černou.

Má dlouhý huňatý ocas, který jí
pomáhá udržovat rovnováhu při 
pobíhání po stromech.

Na uších má štětičky ze srsti.



Veverka popelavá
Byla dovezena ze Severní Ameriky do Evropy a v Anglii 
vytlačuje veverku obecnou.
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Fotky: Vlasta Hlobilová



Sysel obecný
- Žije v koloniích
- Obývá stepi, pole, golfová hřiště
- V norách si dělá zásoby potravy
- Je kriticky ohrožený

Svišť horský
- Obývá vysoké hory Evropy
- Členy kolonie varují hvízdáním
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Obrázek: http://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-
vyzkum/popularizace/clanky/na-pomoc-syslum

Obrázek: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%A1%C5%A5_horsk%C3%BD



Bobr evropský
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Obrázek: 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/z
a-bobry-do-ceskeho-lesa

Obrázek: http://old.ochranaprirody.cz/plzen/index.php?cmd=page&id=4949

Výborně přizpůsobený životu ve vodě. Je 
vynikající stavitel. Živí se pouze rostlinnou 
potravou

Obrázek: 
http://www.zoobrno.cz/cs/ochran
a-prirody/ochrana-fauny-v-
cr/bobr-evropsky/



Myš domácí
- Žije v blízkosti člověka
- Rychle se množí (ve vrhu bývá 3 – 8 

mláďat, do roka může mít až 10 
vrhů)

- Bílá forma bývá využívaná v 
laboratořích

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obrázek: 
http://mysankove.blog.cz/1205/
rozmnozovani-mysi

Obrázek: http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1

Jejich přemnožením vznikají značné škody

Obrázek: 
http://mysidoma.mypage.cz/m
enu/mys-domaci-a-jeji-
chov/obecne-o-mysich



krysa                                                  potkan
špičatější čenich zkosený
větší oči menší
větší, holé uši menší, osrstěné
štíhlejší tělo zavalitější
delší než tělo ocas kratší než tělo
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Obrázky: http://potkanicz.webnode.cz/potkani/



Hraboš polní Norník rudý                Hryzec vodní
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Obrázek: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabo%C5%A1_
poln%C3%AD

Obrázek: http://www.jynx-t.net/priroda/nornik-
rudy-4-16-15204352.html

Obrázek: http://www.birdphoto.cz



Křeček polní – vytváří si v noře na zimu zásoby, které
nosí v lícních torbách

Křeček zlatý – je často chován jako domácí mazlíček
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Obrázek: http://prirodazs.wz.cz/

Obrázek: http://www.krecekdt.wz.cz/Druhykrecku.htm



Morče
- Pochází z Jižní Ameriky
- Je oblíbeným domácím mazlíčkem
- Dnes je vyšlechtěno mnoho druhů
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Obrázek: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C4%8De_dom%C3
%A1c%C3%AD

Obrázek: 
http://www.allforanimals.estranky.cz/fo
toalbum/morcata/morce-
peruanske/honey.jpg.html

V jeho domovině je považováno za pochoutku.

Obrázek: 
http://cestovani.idnes.cz/mor
ce-na-taliri-v-andach-
nejvetsi-pocta-dyo-/kolem-
sveta.aspx?c=A081128_12043
6_igsvet_tom



Činčila vlnatá
- Pochází z And
- Má neobyčejně

měkkou, hedvábnou , 
hustou srst, kvůli 
které byla v mnoha 
oblastech vyhubena
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Obrázek: http://oslik.blog.cz/0803



Kapybara
- Největší hlodavec ( délka až 1,4 m, váha až 66 kg)
- Žije v Jižní Americe
- Je skvěle přizpůsobena k plavání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obrázek: http://www.ifauna.cz/clanek/kozesinova-zvirata/pan-travy/4171/Obrázek: http://www.zoopraha.cz/cs/o-
zviratech/lexikon/savci/kapybara



Dikobraz 
- Žije ve střední až jižní

Africe
- Tělo mají kryté dlouhými, 

hnědočerně a bíle 
pruhovanými bodlinami 
(při napadení je vztyčí a 
na nepřítele útočí
pozpátku)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obrázek: http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/dikobraz-obecny/

☺ Samci během námluv si stoupnou na zadní a postříkají samici 
močí. Ta, pokud není spokojena, na samce zaútočí a zažene ho.



Další druhy hlodavců:
- Noháč jihoafrický
- Tarbíkomyš
- Pískomil
- Myšice lesní
- Lumík sibiřský
- Rypoš lysý
- Urzon kanadský
- Nutrie říční
- Ondatra pižmová

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Obrázek: http://www.novinky.cz/kultura/salon/238793-nad-knihou-jak-spi-plch.htm
l

Plch velký
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