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Chlup
Chlup u živočichů je součást tělního pokryvu 
(ochlupení). Srst je typická pro savce, skládá se         
z mnoha milionů chlupů. Svrchní vrstva srsti je tvořena 
delšími pesíky, spodní vrstvu tvoří jemná podsada.

Úkol č. 2: Vyber, pro které zvíře platí následující tvrzení:

vydra mořská
činčila změna barvy srsti během roku
liška polární duté chlupy
dikobraz
lenochod
medvěd ledni

růst srsti od břicha k zádům
nejhustší srst 
chlupy přeměněné na bodliny

Instinkt
je vrozené chování zvířat. Je vytvořené již v okamžiku 
narození živočicha, přestože se projeví až v pozdějším 
věku. Probíhá nezávisle na životních zkušenostech zvířete 
a vyskytuje se u všech příslušníků stejného druhu. 

Úkol č. 1: Vyber, které z různých příkladů chování je 
vrozené, řízené instinktem:

Chvostan dostal své jméno podle 
dlouhého huňatého ocasu (chvostu). 
Samec je černý s bělavým obličejem a 
černým nosem. Samice má 
šedohnědou srst a tmavý obličej, 
díky tomu je méně nápadná.

Úkol č. 1: Kterého dalšího primáta 
chováme v zoo a má také druhový 
název končící na -lící?

Ibis rudý

Chvostan bělolící

Chudozubí
Jsou velmi starobylou skupinou savců a v minulosti dosahovali značných rozměrů. 
V současnosti žijí jen v Jižní a Střední Americe. Mají upravený chrup - zuby nejsou 
kryté sklovinou, nemají kořeny, některé zuby úplně chybí. Patří mezi ně 
mravenečníci (nemají žádné zuby), lenochodi (mají 18 - 20 zubů) a pásovci (mají 
až 100 zubů).

Úkol č. 3: Jaké zástupce chudozubých můžeš vidět v naší zoo?

Úkol č. 4: Napiš, jaká zvířata začínající na „Ch” chová jihlavská zoo?

až 60 chloupků z jednoho kořene chlupu 

tkaní pavučiny, sednutí na povel „sedni”, čištění srsti olizováním, stavění ptačího 
hnízda, mluvení papoušků, naježení bodlin, ochota nechat si okovat kopyta, 
přetlačování parohy, lov kořisti, tah ptáků do teplých krajin

Úkol č. 2: Jaké další zvířata mají latinský název složený ze dvou stejných 
slov?

Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „I” chová jihlavská zoo?

Iguana iguana
Je vědecký (latinský) název pro leguána zeleného. 
V zájmu mezinárodního dorozumění se vědecká jména 
druhů používají v latinském jazyce. Latinské názvy
se píšou u prvního slova s velkým písmenem a kurzívou
(šikmé písmo).

Ibis rudý žije v mokřadech a okolí 
jezer Jižní Ameriky. Je snadno 
rozpoznatelný díky výraznému 
rudému zbarvení. Mláďata jsou po 
vylíhnutí prachově černá, později 
hnědá. Žije ve větších skupinách 
sdružujících až 70 ptáků. Hnízdí     
v koloniích na stromech. 

Úkol č. 4: Jak se jmenuje expozice   
v naší zoo, kde můžeš ibisy vidět?


