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Larva
Larva je nedospělé stadium živočicha s nepřímým 
vývojem. Larva může mít jinou stavbu těla a orgány 
než dospělý jedinec, dokonce larvy některých 
živočichů mají i vlastní název.

Úkol č. 2: Přiřaď, která larva komu patří.
pulec kovařík
housenka potemník
drátovec žába
ponrava pakomár
moučný červ chroust
patentka motýl

Medvědi
Úkol č. 1: Podle popisu urči druhy
medvědů.
a) medvěd, který žije v Jižní Americe
b) nejmenší medvěd
c) medvěd, který žije v polárních oblastech
d) medvěd, který se vzácně vyskytuje i na našem 
území
e) medvěd, který se živí především bambusem

emuři žijí ve volné přírodě jen na 
ostrově Madagaskar. Nejnápadnější Lčástí těla lemurů kata je jejich 

černobíle pruhovaný ocas. Při pohybu v 
hustém porostu jej  vztyčí a ukazují tak 
ostatním, kde se nachází.

Úkol č. 1: Jaké další druhy lemurů můžeš 
vidět v jihlavské zoo?

Lemur kata

anul je dlouhosrstá kočkovitá 
šelma, která obývá kamenité, Mkřovinaté stepi a horské louky 

střední Asie. 
Žije 

samotářsky, den tráví v úkrytu mezi 
kameny nebo v norách svišťů, na lov 
vychází až pozdě  odpoledne. Dlouhé 
chlupy na břiše slouží jako dokonalá 
izolační vrstva. 

Úkol č. 4: Jaká další vysokohorská 
zvířata v naší zoo chováme?

V horách vystupuje až do 
nadmořské výšky 5 000 metrů. 

Manul

Letouni
Jsou jedinými savci na světě, kteří jsou schopni aktivního letu, přední končetiny 
se jim vyvinuly v křídla. Jsou rozšířeni na všech kontinentech s výjimkou 
Antarktidy. 

Pokud nelétají, neshání potravu, pak zpravidla odpočívají, 
spí zavěšeni hlavou dolů. Své úkryty opouští zpravidla za soumraku.

Potravou je jim hlavně hmyz, některé druhy se živí i ovocem, krví 
nebo šťávami květin. 

Úkol č. 3: Jaký druh letouna chováme v Zoo Jihlava a kde jej v zoo 
najdeš?

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

   Motýl - Můra
Denní i noční motýli tvoří jednu skupinu, kterou tvoří téměř 180 000 druhů. 
Denní motýli:
ź

ź

ź

ź

Noční motýli (můry): 
ź většinou jsou zbarveni nenápadně a létají obvykle v noci
ź tykadla mají různý tvar, často jsou peříčkovitá, nebo vějířovitá 
ź bývají tlustší a chlupatější než denní motýli  
ź nechávají křídla střechovitě roztažená dozadu podél těla 
ź housenky většiny můr spřádají kokon z jemných vláken

Úkol č. 2: Rozděl motýly na denní a noční:
přástevník medvědí, bělásek zelný, babočka kopřivová, bourec morušový, 
otakárek fenyklový, modrásek obecný, mol šatní, martináč hrušňový.

výrazné zbarvení, většinou létají ve dne
tykadla jsou dlouhá, tenká a paličkovitě zakončená
housenky prodělávají proměnu v tvrdé kožovité kukle
odpočívají s křídly nataženými a přiloženými k sobě nad tělem

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


