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Autor: Mgr. Tomáš Pospíšil 

 
Téma: Chovatelství  
 
Co se nau číme: 
 
• Poznáme několik chovaných zvířat z různých taxonů v chovatelském kroužku při 

Domu dětí a mládeže Litovel 
• Seznámíme se ze základy chovatelské péče vybraných zvířat 
• Prožijeme přímý kontakt s některými zvířaty. Budete mít možnost si  zvíře pohladit 

nebo je vzít do ruky.  
 
 
Zdroje informací: 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mantid_August_2007-1.jpg 
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Obr. 5: [online]. [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_quinea_pigs.JPG 
Obr. 6: [online]. [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: 
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úkol č. 1: O jaké zví ře se jedná? 
 
Na obrázcích jsou části těla známých druhů chovaných zvířat. Dokážeš určit, o které 
zvíře nebo taxon se jedná? 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nápov ěda: 
• Hmyz s existencí manželského kanibalismu 
• V Jižní Americe je tento hlodavec chován pro maso. 
• Had škrti č z Jižní Ameriky s délkou do 3 metr ů. 
• Plaz aktivní v noci, jeho jmébo je zdrobn ělinou jména podobného druhu, 

který dokáže snadno lézt po svislých st ěnách. 
• Pták z Austrálie s typickou punkovou chocholkou. 
• Plaz vázaný na vodu, u n ěhož je v poslední dob ě zaznamenán nep ůvodní 

výskyt v naší p řírodě. 
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úkol č. 2: Dopl ňte tabulky 
Budou vám p ředstavena zví řata z různých systematických skupin. Tato zví řata 
si důkladn ě prohlédn ěte.  Navíc u n ěkterých máte možnost kontaktu, vzít si je 
do ruky nebo pohladit. Zjist ěte od vedoucího chovatelského kroužku pot řebné 
informace k vypln ění tabulek. 
 

ZÁSTUPCE HMYZU 
Druh  
Řád  
Výskyt   
Velikost (cm)  
Chovné zařízení 
+ rozm ěry 

 

Teplotní nároky  

Potrava  

Denní pé če  
+ časová náro čnost 

 

Jiná pravidelná pé če 
+ časová náro čnost 

 

Pořizovací cena 
+ týdenní náklady 

 

Pokožka na dotek  

Typické chování, 
zajímavosti, 
zvláštnosti atd.... 

 

Načtrni 

detail hlavy  detail kon četiny  
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ZÁSTUPCE PLAZŮ 
Druh  
Řád  
Výskyt   
Velikost (cm)  
Chovné zařízení 
+ rozm ěry 

 

Teplotní nároky  

Potrava  

Denní pé če  
+ časová náro čnost 

 

Jiná pravidelná pé če 
+ časová náro čnost 

 

Pořizovací cena 
+ týdenní náklady 

 

Pokožka na dotek  

Typické chování, 
zajímavosti, 
zvláštnosti atd.... 

 

Načtrni 

detail pokožky  jazyk  + vysv ětli, pro č jej plazi 
často vystrkují 

oko  
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ZÁSTUPCE PTÁKŮ 
Druh  
Řád  
Výskyt   
Velikost (cm)  
Chovné zařízení 
+ rozm ěry 

 

Teplotní nároky  

Potrava  

Denní pé če  
+ časová náro čnost 

 

Jiná pravidelná pé če 
+ časová náro čnost 

 

Pořizovací cena 
+ týdenní náklady 

 

Pokožka na dotek  

Typické chování, 
zajímavosti, 
zvláštnosti atd.... 

 

Načtrni 

detail nohy  
 

zobák  
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ZÁSTUPCE SAVCŮ 
Druh  
Řád  
Výskyt   
Velikost (cm)  
Chovné zařízení 
+ rozm ěry 

 

Teplotní nároky  

Potrava  

Denní pé če  
+ časová náro čnost 

 

Jiná pravidelná pé če 
+ časová náro čnost 

 

Pořizovací cena 
+ týdenní náklady 

 

Pokožka na dotek  

Typické chování, 
zajímavosti, 
zvláštnosti atd.... 

 

Načtrni 

detail prst ů 
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MOJE VLASTNÍ ZVÍŘÁTKO nebo alespo ň co bych cht ěl chovat 
Druh  
Řád  
Výskyt   
Velikost (cm)  
Chovné zařízení 
+ rozm ěry 

 

Teplotní nároky  

Potrava  

Denní pé če  
+ časová náro čnost 

 

Jiná pravidelná pé če 
+ časová náro čnost 

 

Pořizovací cena 
+ týdenní náklady 

 

Pokožka na dotek  

Typické chování, 
zajímavosti, 
zvláštnosti atd.... 

 

Načtrni 

libovolný detail t ěla 


