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Ze zvířecí říše 

Čtěte si zajímavosti o zvířatech, počítejte. 

1. Proč se zvířata směrem k pólům zvětšují? 

Zvířata se směrem k pólům zvětšují a směrem k rovníku zmenšují. Souvisí to s plochou těla. Čím 

menší zvíře, tím má relativně větší plochu těla a vyšší tepelné ztráty. Nejčastěji uváděným 

příkladem jsou medvědi. Nejmenší je medvěd malajský žijící v tropech, který má hmotnost až 60 

kg. Evropští medvědi hnědí mohou mít hmotnost až 350 kg. Největšími zástupci medvědů jsou 

druhy žijící na severu -  medvěd lední a medvěd kodiak, kteří dosahují hmotnosti až 800 kg. 

 Medvěd malajský (foto Eva Vlková) 

Kolik kilogramů může vážit medvěd malajský ?__________ 

Kolik kilogramů může vážit medvěd lední? _________  

Je to více nebo méně než tuna? ________ O kolik? __________ 

Porovnej hmotnost obou druhů medvědů. _______________________________________ 

 

2. Proč má žirafa dlouhý krk? 

V prostředí, kde se žirafy běžně pohybují, nenalézají mnoho možností potravy. Staly se specialisty 

na okusování listí na stromech a trnitých porostech akácií. Trávu spásají málokdy. Jejich dlouhý 

krk jim dává možnost dosáhnout i na potravu, ke které se žádné jiné zvíře nedostane. Dlouhý krk 

je zárukou, že bude mít žirafa stále plný žaludek. Samice nejčastěji spásají vegetaci ve výšce 1,5 až 



2,5 metru. Ve stádu, složeném pouze ze samců, dochází ke spásání vegetace přibližně ve výšce 3 

metry, ale samci ve skupině se samicemi okusují vegetaci ve výšce až 5 metrů nad zemí. 

  Žirafy v jihlavské ZOO (foto: Eva Vlková) 

Pokuste se ve třídě odměřit, kam až může dosáhnout žirafa při spásání vegetace. 

Převeďte tyto údaje na centimetry. ______________________________________________ 

Jaká je tvoje výška? _______ Kolik centimetrů chybí, abys dosáhl tam, co žirafa (do 5 metrů)? 

___________________________________ 

 

3. Proč se žirafy při chůzi pohybují houpavě? Jak se narodí malá žirafa? 

Žirafa je stejně jako např. velbloud mimochodník. Vždy vykročí vpřed současně oběma nohama 

na jedné straně těla. Při cvalu může vyvinout rychlost něco přes 50 km/h. 

Březost samic trvá 14 – 15 měsíců. Žirafa rodí zpravidla jedno, zcela výjimečně dvě mláďata. Při 

porodu mládě padá z výšky kolem 2,5 (dvou a půl) metru. Narozené mládě měří kolem 170 – 180 

cm. Za několik hodin po narození dokáže samostatně následovat matku a kolem 4. měsíce se již 

samo živí, i když je ještě kojeno. 

Porovnej rychlost pohybu člověka a žirafy. 

Žirafa:  __________________ Člověk: _______________________ 

Lidské mládě měří po narození obvykle asi 50 cm. Kolikrát to je méně než mládě žirafí? 

_______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 


