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V lese najdeme různé živočichy. 

•Žijí zde obratlovci i bezobratlí. 

•Vyjmenuj některé. 

•Nejpočetnější skupinu tvoří savci. 

•Jaké jsou znaky savců? 
 



Srnec obecný 

•Každý rok shazuje své parohy. 

•Přes zimu mu narostou jiné. 

•Srnec je býložravec. 
 

 

•Samice se nazývá srna. 

•Mládě je srnče,. 

•Svoji barvou splývá s okolím. 

•Proč se nemáme dotýkat  

malých srnčat? 



Jelen evropský 

•Je statnější než srnec, má  

nápadnější parohy. 

•Patří mezi býložravce. 

Laň 

Kolouch  



Prase divoké 

•Žije v listnatých lesích 

•Má mohutné zuby, kterými 

společně s rypákem rozrývá 

zemi. 

•Samice mívá kolem šesti selat, v 

době 

kdy se o ně stará, může být 

nebezpečná. 

Prase je 

všežravec.  



Veverka obecná 

•Veverka je hlodavec. 

•Rezavá nebo černá. 

•Huňatý ocas slouží jako kormidlo. 

•Na zimu si dělá zásoby. 

•Živí se oříšky, semínky, pupeny,… 

•Je zákonem chráněná.  



Liška obecná 

•Rezavě hnědá srst, huňatý ocas 

•Je to šelma 

•Loví v noci 

•Myslivci ji střílejí jako škodnou 

•Staví si noru s několika 

 východy 



Kuna lesní 

•Hnědá srst a na krku žlutá 

skvrna 

•Ostré zuby a drápky 

•Rychle šplhá 

•Loví drobné živočichy 

•Nepohrdne ani vejci nebo 

lesními 

 plody 

•Je všežravec 



Jezevec lesní 

•Šedá srst, černá hlava s bílými 

 pruhy 

•Hluboká nora s několika  

 východy 

•Velmi plachý a ostražitý 

•Požírá slimáky, žížaly, 

 houby plody 



Les je také domovem mnoha ptáků. 

Strakapoud lesní 
Výr velký 

Káně lesní 



Plazi –hadi a ještěrky v lese. 

Užovka obojková 

Zmije obecná 

Ještěrka obecná 



Bezobratlí v lese. 

Mravenec lesní Klíště obecné 

Lýkožrout smrkový Bekyně mniška 



Význam lesa 

•Les je přirozeným prostředím pro mnoho 

 druhů rostlin, hub a živočichů. 

•Jsou zásobárnou vody , zdrojem kyslíku, 

 čistí vzduch 

•Ochraňují krajinu před ztrátou půdy 

•Poskytují nám dřevo, houby, lesní plody 

•Jsou krásné a umožňují člověku odpočinek 
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