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živočichové | měkkýši

ZEMOUN SKALNÍ
Aegopis verticillus



Zemoun skalní žije zejména v suťových lesích s vápeni-
tým nebo opukovým podkladem. Vyskytuje se na ska-
lách a mezi kameny, vzácně vylézá i na stromy. Je vše-
žravý, živí se odumřelou rostlinnou hmotou, mechem, 
ale také mršinami a menšími šneky, zejména jejich va-
jíčky. Ulita je stlačeně okrouhlá, poměrně tlustostěnná, 
jemně rýhovaná. Na spodní straně ulity je velice nápad-
ná otevřená široká středová píštěl. Zbarvení je béžové 
až hnědavé s několika žlutavými příčnými proužky. Sa-
motný šnek je štíhlý s úzkým tělem. Má světle až tmavě 
šedou barvu, někteří jedinci jsou až téměř černí, s ble-
dým nažloutlým odstínem na bocích. V Podyjí se vysky-
tuje na místech vápencových výchozů, suťových lesů 
nebo na sprašových návějích.

3 cm

ZEMOUN SKALNÍ
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živočichové | pavoukovci

SEKÁČ VYKLENUTÝ
Egaenus convexus



Náš největší druh sekáče. Tělo je oválné a tmavě zbar-
vené, nohy jsou nápadně tlusté a krátké. Sekáč vyklenu-
tý je vzácný druh, vyskytující se na jižní a jihovýchodní 
Moravě (např. v Bílých Karpatech a na východním okraji 
Národního parku Podyjí). Nedávno byl nalezen také 
ve středních Čechách. V ČR se nachází severozápadní 
hranice jeho rozšíření. Obývá světlé lesy, lesostepi, oslu-
něné okraje lesů, stepí a luk. Nicméně byl zjištěn také 
v břehových porostech a stále více proniká i do intravilá-
nů obcí (hojný je třeba ve Znojmě). Je to teplomilný druh, 
který je aktivní přes den i za soumraku. S dospělci se  
setkáváme od května do října (nejvíce v červnu a čer-
venci). Živí se, jako všichni sekáči, drobnými bezobratlý-
mi a různými živočišnými zbytky.

1–1,5
cm

SEKÁČ VYKLENUTÝ
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živočichové | pavoukovci

STEPNÍK MORAVSKÝ
Eresus moravicus



Česnek žlutý

Samci stepníka moravského jsou velmi nápadní pavou-
ci, které na podyjských vřesovištích, skalních stepích 
a teplých křovinatých stráních můžeme potkat během 
slunečných dnů od dubna do června, když hledají sa-
mice. Ty se od samce výrazně liší zbarvením i velikostí. 
Samci mají zadeček oranžový se čtyřmi černými skvrnami 
a jsou výrazně menší. Mnohem mohutnější samice jsou 
černé se žlutavými chloupky na klepítkách a přední čás-
ti hlavohrudi, kde tvoří žlutou masku. Stepník moravský 
žije v Podyjí, na Pálavě a také na Brněnsku, Břeclavsku 
a Hodonínsku. Samice a mláďata si tvoří typické mělké 
nory s pavučinovou stříškou, do které chytají kořist. Když 
se kořist ocitne na stříšce nory, pavouk vyběhne a kořist 
kousnutím skrz pavučinu uloví. Od června hlídá samice 
ve své noře kokon vajíček. Stepník moravský je největ-
ší z našich druhů stepníků. Jeho kousnutí je bolestivé 
a může způsobit zdravotní problémy.

STEPNÍK MORAVSKÝ

1–2
cm1



živočichové | korýši

ŽÁBRONOŽKA SNĚŽNÍ
Eubranchipus grubii



Česnek žlutý

Vzácný drobný vodní korýš, vázaný na lužní lesy v nivách 
velkých řek. U nás pouze v Pomoraví, Polabí, Podyjí nebo 
Poodří. Žábronožky se vyskytují nejčastěji v pravidel-
ně vysychajících tůních nebo ve slepých ramenech řek.  
Dospělce je možné pozorovat od února do dubna. 
Na vhodných lokalitách se vyskytují masově. Samce 
od samice rozlišíme podle výrazného druhého páru ty-
kadel, který vypadá jako kleště. Samička nese na článcích 
zadečku dva vaky s vajíčky. Vajíčka jsou závislá na vy-
sychání nebo vymrznutí periodické tůně a jsou schop-
na ve vyschlé půdě přežít i několik let. V prvních jarních 
dnech se líhnou larvy, které během několika dnů dospí-
vají. Od vylíhnutí žijí krátce, zhruba 9–12 týdnů a poté 
hromadně hynou. Dříve byly lokality žábronožek ohrožo-
vány vodohospodářskými úpravami toků a omezováním 
jarních záplav. Dnes je ohrožuje stárnutí, zarůstání a za-
nášení vhodných lokalit bez přirozené obnovy.

ŽÁBRONOŽKA SNĚŽNÍ

2–3
cm§§§ 1



živočichové | korýši

RAK ŘÍČNÍ
Astacus astacus



Česnek žlutý

Velký vodní korýš, který obývá různé menší vodní toky, 
potoky, ale také jezera, přehrady, často bývá vysazován 
do lomů a pískoven. Je velmi náročný na kvalitu vody,  
zejména její chemické složení. Dříve byl hojným a běž-
ným druhem, dnes je jeho výskyt na řadě míst vzácný 
a populace jsou málo početné. Vyhovuje mu kamenité 
dno s dostatkem úkrytů. Rak je samotářský noční živo-
čich, který je přes den schován pod kameny nebo kořeny 
na dně. V noci vylézá z úkrytu a živí se drobnými živoči-
chy nebo vyhledává mršiny. Na podzim, po páření, nosí 
samice na spodní straně těla přilepená vajíčka, která při-
držuje zadečkovými nožkami. Mladí raci se líhnou až ná-
sledující jaro. Rak říční se dožívá až 5 let. Spolu s rakem 
kamenáčem je jedním ze dvou původních druhů raků 
v ČR. Ohrožen je nejvíce zhoršením kvality vody a také 
račím morem, plísňovým onemocněním, které k nám 
bylo zavlečeno s nepůvodními druhy raků.

RAK ŘÍČNÍ

10–15
cm§§§ 2



živočichové | stonožky

STRAŠNÍK DALMATSKÝ
Scutigera coleoptrata



Zajímavá a bizarní stonožka, která u nás žije jen na jižní 
Moravě a ve středních Čechách, a to zejména ve měs-
tech. Nejčastěji jej můžeme pozorovat na budovách, 
uvnitř budov a v jejich okolí, třeba na zídkách, zdech, 
hromadách kamení nebo lisovnách vinných sklepů. Ak-
tivní je v noci. Přes den se schovává ve štěrbinách nebo 
pod kameny. V noci se vydává na lov potravy. Tu tvoří 
drobný hmyz a pavouci, které ochromuje stejně jako 
většina stonožek slabým jedem. Všechny stonožky jsou 
predátoři, takže i od malého strašníka hrozí bolestivé, 
mírně jedovaté kousnutí. Strašník je velmi hbitý. Při 
vyrušení velmi rychle prchá do nejbližšího úkrytu. Ná-
padné jsou jeho dlouhé, lehce odlomitelné končetiny, 
které jsou v zadní části těla delší než v přední. Jednou 
z jeho úžasných vlastností je, že pokud přijde o někte-
rou z končetin, tak ji při svlékání znovu nahradí.

STRAŠNÍK DALMATSKÝ

1,5–2,5
cm2



živočichové | vážky

MOTÝLICE OBECNÁ
Calopteryx virgo



Česnek žlutý

Motýlice jsou vážky charakteristické svým kovově lesk-
lým zbarvením těl a křídel. Samci mají celé tělo zbar-
veno zelenomodře, křídla jsou tmavě modrá. Samice 
jsou zbarveny hnědozeleně až bronzově. Obývají téměř 
všechny typy tekoucích vod otevřenějšího charakteru, 
na kterých se často vyskytují společně s příbuznou a jim 
podobnou motýlicí lesklou. Nejinak tomu je i v Podyjí. 
Samci jsou silně teritoriální. Nejčastěji je zahlédneme 
během typického třepotavého letu v blízkosti příbřežní 
vegetace, na kterou velmi často usedají. V klidové pozici 
mají křídla složená nad zadečkem. Při páření předvádějí 
motýlice zajímavý zásnubní let. Samice kladou vajíčka 
zapichováním zadečku do ponořené vegetace. Larvy 
prodělávají obvykle dvouletý vývoj a preferují klid-
nější úseky vodních toků. K výletům dospělců dochází 
od konce dubna až do srpna. Dospělci loví drobný lé-
tající hmyz, vodní larvy chytají drobné vodní živočichy.

MOTÝLICE OBECNÁ

5 cm3



živočichové | kudlanky

KUDLANKA NÁBOŽNÁ
Mantis religiosa



Jediný zástupce kudlanek v české přírodě. Teplomilný 
druh, obývající suché trávníky, stepi, lesostepi, pastviny, 
vřesoviště, písčiny, ale také lomy a pískovny. O kudlan-
kách panuje pověra, že samičky při páření požírají sa-
mečky, v přírodě se s tímto jevem často nesetkáváme, 
děje se tak jen při nedostatku potravy. Kudlanky se také 
umí rozmnožovat partenogeneticky, tedy tak, že ne-
dojde k oplození vajíček samcem. Pokud nebyla vajíč-
ka oplodněna, líhnou se jen samice. Po páření samice 
kladou od konce srpna až do října asi 200–300 vajíček 
do pěnových kokonů, kterým říkáme ootéka. Ty může-
me v Podyjí běžně najít na vegetaci a kamenech. Larvy 
přezimují v ootéce a líhnou se na jaře, dospívají koncem 
léta. V minulosti byla kudlanka považována za vzácnou 
a žila pouze na jižní Moravě. Dnes je rozšířena po celé 
Moravě, podél Labe proniká do Čech a byla dokonce 
zastižena už i v Krkonoších.

KUDLANKA NÁBOŽNÁ

3§§§ 3,5–8
cm



živočichové | rovnokřídlí

KOBYLKA RÉVOVÁ
Ephippiger ephippiger



Česnek žlutý

Velká a robustní kobylka o délce těla 2–3 cm. Zbarvení 
těla je světle zelené. Tykadla jsou přibližně 2krát del-
ší než tělo. Kobylka révová nelétá. Jde o vzácný druh 
s omezeným výskytem na několika místech jihozápadní 
Moravy. S dospělci se setkáme od července do podzi-
mu. Kobylka révová je suchomilný druh preferující le-
sostepní krajinu, jako jsou křovinami zarůstající stepní 
trávníky, lesní světliny, křoviny a vinice, kde vyhledává 
solitérní keře a stromy. Samičky na nich často nehybně 
sedí a samci charakteristicky stridulují. Podle stridulace 
se poměrně snadno určuje jejich poloha. Jako většina 
kobylek je dravá a aktivně loví drobnější bezobratlé, živí 
se také listy rostlin. 

KOBYLKA RÉVOVÁ

2–3
cm2



živočichové | rovnokřídlí

SARANČE VLAŠSKÁ
Calliptamus italicus



Česnek žlutý

Robustní druh saranče, který obývá osluněná místa 
s řídkým vegetačním pokryvem. Typickými biotopy jsou 
skalní stepi, lomy, písčiny a pískovny. Vzácněji obsa-
zuje i jiné typy stanovišť, jako jsou úhory a vinice. Jde 
o jeden ze tří našich druhů sarančí s červenými křídly. 
Dospělci se vyskytují od poloviny června do října. Nej-
častěji je pozorujeme na povrchu půdy, kde vyhledávají 
osluněná místa bez vegetace. Když teploty vystoupají 
příliš vysoko, schovávají se pod trsy trav. Při vyplašení 
se zachraňují prudkým odletem nebo odskokem. Potra-
vou saranče vlašské jsou výhradně rostliny. Historicky 
jsou známá i její přemnožení a žír, v Rusku je stále pova-
žovaná za škůdce. Výskyt ohrožuje zarůstání vhodných 
biotopů a upuštění od pastvy ve volné krajině. V sou-
časné době probíhá nápadná expanze na nová stano-
viště, i v Podyjí bývala tato saranče mnohem vzácnější.

SARANČE VLAŠSKÁ

1,5–4
cm3



živočichové | síťokřídlí

MRAVKOLEV OKATÝ
Dendroleon pantherinus



Česnek žlutý

Jeden z našich nejvzácnějších síťokřídlých. Jeho larvy 
si na rozdíl od nejběžnějšího (a díky Ťutínkovi z Ferdy 
Mravence také nejznámějšího) druhu mravkolva obec-
ného nehloubí trychtýřovité pasti v písku. Larvy žijí 
v dutinách listnatých stromů, kde v trouchu loví nejčas-
těji mravence. Jsou velmi málo pohyblivé a zahrabané 
v detritu čekají, až kořist půjde okolo. Je to teplomilný 
druh, který vyhledává řídké listnaté lesy. Nové nálezy 
ale naznačují, že vhodné podmínky pro vývoj larev mo-
hou být i v blízkosti lidských sídel nebo přímo v nich. 
V ČR se vyskytuje na severní hranici areálu rozšíření. 
Nejvíce záznamů pochází z Podyjí, dále pak z Mikulov-
ska a Břeclavska. 

MRAVKOLEV OKATÝ

2–3
cm1



živočichové | síťokřídlí

PAKUDLANKA JIŽNÍ
Mantispa styriaca



Česnek žlutý

Vzácný druh síťokřídlého hmyzu, který vzdáleně připo-
míná známou kudlanku, a to díky tvaru prvního páru no-
hou, který je také vyvinut v loupeživé končetiny. V české 
přírodě žije pouze na jižní Moravě – Podyjí, Břeclavsku, 
Brněnsku, Bzenecku, Zlínsku a Mohelnu. S dospělci 
se setkáme od června do srpna na slunných místech. 
Sedají často na solitérních keřích nebo stromech a ak-
tivně loví bezobratlé. Pakudlanky mají velmi zajímavý 
vývoj, samičky kladou během léta vajíčka na vegetaci, 
kůru nebo kameny. Larvy se líhnou již na podzim, nepři-
jímají potravu a hledají si úkryt na přezimování. Na jaře 
vyhledávají kokony pavouků, do kterých se prokousá-
vají. Uvnitř kokonu larva napadá a vysává svým zašpiča-
tělým ústním ústrojím mladé nebo líhnoucí se pavouky 
či vajíčka. V již prázdném kokonu si vytvoří vlastní zá-
motek a zakuklí se. Pohyblivá kukla si prokouše stěnu 
kokonu a vypadne ven, kde se líhnou dospělci.

PAKUDLANKA JIŽNÍ

1§§§ 1,5–2,5
cm



živočichové | motýli

JASOŇ DYMNIVKOVÝ
Parnassius mnemosyne



Česnek žlutý

Vzácný a ohrožený druh denního motýla, který z naší 
přírody rychle mizí. Jeho výskyt je v ČR soustředěn 
dnes především na jižní Moravu, v Čechách již vyhynul. 
Vyhledává světliny v různých typech řídkých listnatých 
lesů a lesostepí nebo také pařeziny. Tedy stanoviště 
dnes málo zastoupená a rychle ubývající vlivem dnešní-
ho způsobu hospodaření v krajině. Hlavní doba výskytu 
dospělců je květen a červen. Samci během slunečných 
dnů poletují nad loukou a vyhledávají samičky. Vajíčka 
klade samice na zavadlé listy nebo do okolního podros-
tu. Hlavní živnou rostlinou housenek jasoně jsou dym-
nivky, v Podyjí nejčastěji dymnivka dutá a plná. Hou-
senky žijí velmi skrytě v listovém opadu blízko živných 
rostlin. Dospělci sají nektar zejména na červených nebo 
fialových květech. V případě ohrožení jasoni zapadnou 
do vysoké trávy a ve stavu strnulosti vyčkávají, až ne-
bezpečí pomine. Dospělý motýl žije jen 2–3 týdny.

JASOŇ DYMNIVKOVÝ

2§§§ 5,5–7
cm



živočichové | motýli

OKÁČ MEDYŇKOVÝ
Hipparchia fagi



Vzácný a ohrožený druh denního motýla. Okáč medyň-
kový vyhledává okraje světlých borových lesů nebo su-
chých dubohabřin, teplomilné doubravy, také paseky, 
křovinaté stepi a lesostepi, skalnaté kaňony podél řek 
a písčiny. Pro svou existenci vyžaduje pravidelně naru-
šované stepní, lesostepní či písčité biotopy. Jeho výskyt 
je soustředěn na jižní Moravu, v Čechách na většině míst 
vyhynul. Dospělí jedinci žijí od června do září. Příleži-
tostně sají nektar z květů, častěji však sají mízu vytékají-
cí z poraněných stromů nebo vlhkou půdu či pot savců. 
Pospolitě sedají ve stínu kmenů nebo v křovinách. Sam-
ci střeží svá teritoria na místech bez vegetace (cesty, 
písčité plochy, kameny apod.) nebo také na kmenech 
solitérních stromů. Vajíčka lepí samice na živné rostli-
ny, většinou širokolisté byliny nebo stébla stepních trav 
(sveřep a kostřava). 

OKÁČ MEDYŇKOVÝ

4 cm1



živočichové | motýli

PESTROKŘÍDLEC PODRAŽCOVÝ
Zerynthia polyxena



Česnek žlutý

Nápadný motýl patřící mezi otakárky je vázaný na ru-
deralizované bylinné lemy podél řek, lemy křovin a list-
natých lesů, lesní paseky, ale také na vegetaci okrajů 
cest, železnic nebo extenzivních vinic, neudržovaných 
zahrad či zanedbaných polí. Živnou rostlinou house-
nek je pouze podražec křovištní. Dospělci létají pomalu 
a třepotavě plachtivým letem za slunných dnů od dub-
na do června. Centrem rozšíření druhu v ČR je jižní 
Morava. Jednotlivé populace motýla bývají často sou-
středěny na malé plochy s podražcem. Motýla nejvíce 
ohrožuje zarůstání luk, lemů a ruderálů s podražcem, 
nebo naopak příliš intenzivní údržba vedoucí k vymi-
zení živné rostliny. V minulosti se jednalo o druh sváza-
ný se zemědělstvím. V současnosti se nejdůležitějšími 
stanovišti zdají být náspy železničních tratí, břehy toků 
a okraje silnic. 

PESTROKŘÍDLEC PODRAŽCOVÝ

2§§§ 4–6
cm



živočichové | motýli

BĚLOSKVRNÁČ PAMPELIŠKOVÝ
Amata phegea



Česnek žlutý

Poletuje za slunných dnů, přesto patří mezi noční motý-
ly (přástevníky). Běloskvrnáč je všudypřítomný a nápad-
ný posel léta, dospělci létají od června do srpna. Křídla 
jsou temně modrá s výraznými bílými skvrnami. Stejně 
zbarvenému zadečku dominuje žlutý proužek. Jeho let 
je neohrabaný, těžkopádný a pomalý. Samci naletují 
na kvetoucí byliny, samice jsou méně zdatné v letu a ob-
vykle sedí ve vegetaci. Páření probíhá v odpoledních 
hodinách a před západem slunce. Nejčastěji jej potká-
me na lesních cestách, mýtinách a na okrajích lesů, luk 
a remízků. Housenka je hustě ochlupená a má výraznou 
červenohnědou hlavičku. Housenky nejsou vůbec vybí-
ravé a živí se jak lišejníky, tak různými bylinami i trávami. 
Před predátory se dokážou bránit pomocí chemických 
látek. Tyto látky při napadení vylučují z prasklin v po-
kožce, na hustých chlupech se rychle odpaří a odpudí 
predátora.

BĚLOSKVRNÁČ PAMPELIŠKOVÝ

3 3–4
cm



živočichové | dvoukřídlí

MUCHNIČKA
Simulium sp.



Česnek žlutý

Mimořádně nepříjemný hmyz napadající člověka i zví-
řata, zanechávající po sobě silně opuchlá, krvácející 
a svědící místa. Samičky sají krev obratlovců a získáva-
jí z ní látky potřebné pro vývoj vajíček. Sání krve jim 
usnadňují bílkoviny ve slinách, mající anestetické, pro-
tisrážlivé a proteolytické účinky, které zároveň mohou 
vyvolat alergickou reakci. Samotné sání je bezbolestné, 
ale když samička odletí, postižené místo ještě nějaký 
čas krvácí, svrbí, zrudne a vytvoří se otok. Při rozškrá-
bání hrozí infekce, záněty a špatné hojení rány. Larvy 
muchniček se vyvíjí ve vodních tocích a tvoří nedílnou 
součást jejich ekosystémů. Živí se filtrováním vody 
a jsou schopny zachytit menší částice než ostatní ži-
vočichové. Vzhledem k velké početnosti je úloha larev 
muchniček v koloběhu živin a v procesu samočištění 
vod významná.

MUCHNIČKA

3 0,5
cm



živočichové | blanokřídlí

ŽAHALKA ŽLUTÁ
Scolia hirta



Česnek žlutý

Nápadná vosička, která během pozdních letních slun-
ných dnů poletuje mezi kvetoucími bodláky, bělotrny 
a máčkami, kde saje nektar z květů. Žahalku žlutou poz- 
náme podle velkých žlutých pruhů na zadečku a černě 
zakouřených blanitých křídel. Jde o teplomilný druh 
s těžištěm výskytu ve Středomoří. Výskytem zasahuje 
až na jižní a střední Moravu a také do Polabí. Vyhledává 
osluněná stanoviště stepí, lad a ruderálů. Samice žahal-
ky dokáže díky vibracím najít pod zemí nebo v tlejícím 
dřevě larvu zlatohlávka či chrousta, prohrabat se k ní, 
paralyzovat ji žihadlem a naklást do ní vajíčko. Larva ža-
halky po vylíhnutí ponravu postupně za jeden až dva 
týdny stráví. Poté se zakuklí a zimuje v podobě kokonu 
v komůrce, kde byla původně larva brouka.

ŽAHALKA ŽLUTÁ

3 1–2,5
cm



živočichové | blanokřídlí

DRVODĚLKA FIALOVÁ
Xylocopa violacea



Česnek žlutý

Největší samotářská včela s černým a fialovým odles-
kem. Drvodělka je teplomilný druh, obývající světlé lesy, 
zahrady, parky a výslunné stráně. Aktivní je zejména 
za slunečného počasí, kdy vyhledává kvetoucí stromy 
a keře, na kterých saje nektar a sbírá pyl. Samice vykou-
sává do trouchnivějícího nebo suchého dřeva chodbu 
až 30 cm dlouhou, která může nebo nemusí být větve-
ná, s několika komůrkami. Ty jsou odděleny přepážkami 
z nakousaného dřeva. V každé komůrce, napěchované 
směsí rostlinného pylu a nektaru, je jedna larva, která 
se touto směsí živí. Bílé beznohé larvy při konzumaci 
pylových zrnek pohybují jen ústním ústrojím. Larva pře-
zimuje a brzy na jaře se kuklí. Dospělé drvodělky se líh-
nou obvykle během dubna, létají od dubna do začátku 
září.

DRVODĚLKA FIALOVÁ

3 2–2,5
cm



živočichové | brouci

TESAŘÍK OBROVSKÝ
Cerambyx cerdo



Česnek žlutý

Jeden z největších brouků, se kterým se můžeme v ČR set- 
kat, dorůstá do velikosti až 6 cm. Samec se od samice liší 
nápadně delšími tykadly. Vyskytuje se v jižních Čechách, 
na Křivoklátsku a na jižní Moravě. Dříve patřil k relativně 
hojným druhům vyvíjejících se ve dřevě, dnes patří mezi 
druhy vzácné a ohrožené. V Podyjí je však zatím relativ-
ně běžný, i když vhodná místa pro jeho vývoj se rychle 
ztrácejí, správa NP se je však snaží obnovovat. Tesařík vy-
hledává prosvětlené lesní porosty, aleje a solitérní stro-
my. Dospělí brouci aktivují od června do začátku srpna. 
Nejvíce aktivní jsou za soumraku a v noci. Po páření klade 
samička vajíčka do prasklin a trhlin v kůře dubů, jilmů, ja-
sanů nebo ořešáků. Larvy žijí v kůře, lýku i dřevě, a to 3–5 
let, než se zakuklí. Ve dřevě vyžírají velké chodby o šířce 
palce ruky. Typickým znakem přítomnosti larev jsou čer-
venavé pilinky, které vytlačují z chodeb.

TESAŘÍK OBROVSKÝ

2 3–6
cm§§



živočichové | brouci

KOZLÍČEK PÍSEČNÝ
Pedestredorcadion pedestre



Česnek žlutý

Nápadný druh tesaříka, který je vázaný na suché louky 
a pastviny, stepní biotopy a náspy podél cest. Vyhledá-
vá osluněné travnaté plochy s řídkou vegetací, a to pře-
devším na jižní a střední Moravě, ojediněle na jihový-
chodě Vysočiny. V Podyjí se vyskytuje nejčastěji na Hav- 
ranickém a Popickém vřesovišti a také na Mašovické 
střelnici. Dospělci jsou velcí 1–2 cm, černě zbarvení 
s bílým lemováním švu a okrajů krovek. Bílé pásky však 
mohou na každém jedinci vypadat trochu jinak. Na štítu 
kozlíčka je z obou stran nápadný trn. Larvy žijí v půdě 
na koříncích trav. Od dubna do června, za slunných dnů, 
nalezneme dospělce čile pobíhat po zemi. Jsou k nale-
zení také pod kameny nebo v drnech trav.

KOZLÍČEK PÍSEČNÝ

2 1–2
cm



živočichové | brouci

MAJKA FIALOVÁ
Meloe violaceus



Majky jsou vzhledem nezaměnitelní brouci. Dorůstají 
do velikosti až 4 cm, přičemž samička je výrazně vět-
ší než sameček. Je to způsobeno tím, že samička nosí 
vajíčka v zadečku. Z vajíček, kterých samička naklade 
až 10 tisíc, se vylíhnou larvy s nápadnými drápky. Larva 
šplhá na květy jarních rostlin, kde čeká na svého hos-
titele, samotářskou včelu. Přichytí se na včelu a nechá 
se odnést do hnízda. Z počátku žere včelí vajíčka, poz-
ději zásoby a poté přezimuje. Po zimě se zakuklí a pře-
mění v dospělce. Při ohrožení, např. dotyku, vylučují 
dospělci nažloutlou olejovitou tekutinu, která obsahuje 
malinké množství prudce jedovatého kantaridinu. Při 
styku s pokožkou ruky dospělého člověka však není ne-
bezpečná. U nás se majka vyskytuje od nížin až do hor, 
její výskyt je závislý hlavně na hostiteli.

1,5–4
cm

MAJKA FIALOVÁ

3§
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ROHÁČ OBECNÝ
Lucanus cervus



Nápadný a ikonický druh mezi českými brouky, který 
dorůstá do velikosti až 4,5 cm v případě samice a až  
8 cm u samce. Dalším výrazným rozdílem mezi pohla-
vími jsou mohutná kusadla, která zdobí samce, kusadla 
samice jsou výrazně menší. Výskyt roháče je u nás spjat 
nejvíce s duby, ale i jinými druhy dřevin. Nejčastěji lze 
roháče potkat na jižní Moravě, Křivoklátsku nebo v Čes-
kém krasu, ale i v dalších regionech. S dospělci, kteří 
jsou aktivní za soumraku a v noci, se setkáme od konce 
května do konce srpna. Pomalý a neobratný let roháče 
doprovází charakteristické bručení. Roháči se živí mízou, 
která vytéká z poraněných částí stromů. Samci používají 
svá kusadla k soubojům o samičky. Ponravy se vyvíjejí 
3–5 let a živí se rozkládajícím se dřevem. Na konci vý-
voje se zakuklí do zbytků trouchnivějícího dřeva a hlíny. 
Dospělci se vylíhnou už na podzim, ale zimu přečkávají 
v kokonu a vylétají až během pozdního jara. 

4–8
cm

ROHÁČ OBECNÝ

3§
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KRAJNÍK PIŽMOVÝ
Calosoma sycophanta



Velký pestrobarevný brouk světlých listnatých a smíše-
ných lesů, to je krajník pižmový. Zbarvení je velmi varia-
bilní, avšak vždy nápadné. Krovky jsou zlatozelené s čer-
venoměděným kovovým odleskem, hlava a okraje štítu 
jsou modré. Krajníci (dospělci i larvy) se specializují na lov 
housenek listožravých motýlů (např. bekyně velkohlavé), 
ale i na jiné druhy bezobratlých. V době přemnožení mo-
týlích housenek mohou být velmi početní, jindy je jejich 
výskyt vzácný. Přesto jsou považováni za účinného regu-
látora těchto škůdců. Brouk během jedné sezóny sežere 
až 400 housenek, larvy pak asi 40. Dospělci se vyskytují 
od května do srpna. Dožívají se však 2–3 let. Přezimují 
v půdě, kde si budují hliněnou komůrku. Dospělci vylučují 
z ústních orgánů tekutinu, která typicky zapáchá. V Če-
chách je poměrně vzácný, na Moravě lokálně hojný (např. 
Pálava a Znojemsko).

2–3,5
cm

KRAJNÍK PIŽMOVÝ

2§
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CHROBÁK VRUBOUNOVITÝ
Sisyphus schaefferi



Hovnivál s kuličkou. Chrobák vrubounovitý je černý 
a oválný brouk. Jeho tělo je často celé zašpiněné od hlíny 
a trusu. Hlava má tvar jako lopatka a je několikrát vykro-
jená. Zadní nohy jsou nápadně dlouhé, přední nohy jsou 
hrabavé. Oboje přizpůsobené pro válení kuličky a její za-
hrabávání do země. U nás je nejhojnější na jižní Moravě 
(Pálava, Znojemsko), ale také v Českém středohoří nebo 
Českém krasu. Obývá slunné stepní trávníky a pastvi-
ny na sypkých půdách. Dospělci jsou aktivní od května 
do pozdního léta. Z jara na vhodných místech tvoří nory, 
do kterých zahrabe kuličku trusu. Kuličku brouk upraví 
na hruštičku, na jejíž vrchol vloží vajíčko. Vylíhlé larvy 
se živí trusem z kuličky. Kulička je nejčastěji z trusu vel-
kých býložravců. Chrobák je dobrý letec, dokáže se tedy 
přemisťovat na poměrně velké vzdálenosti ke zdrojům 
trusu pro výrobu kuliček do kterých naklade další vajíčka.

0,5–1,5
cm

CHROBÁK VRUBOUNOVITÝ

2§
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VRANKA OBECNÁ
Cottus gobio



U dna žijící vranka obecná je druh typický pro Vra-
novskou přehradou ovlivněné chladné vody řeky Dyje 
v národním parku. Běžně se vyskytuje v horských a pod-
horských potocích pstruhového a lipanového pásma 
s kamenitým dnem. Její zbarvení a tvar jí pomáhá dobře 
splynout s okolím tak, že je pro predátory špatně pola-
pitelná. Její tělo nekryjí šupiny, jak jsme zvyklí u většiny 
ryb. Je považována za bioindikační druh pro velmi čisté 
vody. Ve dne je převážně ukrytá pod kameny. Aktivní 
je hlavně v noci a večer. Pohyb vranky připomíná spíše 
skoky než plavání. Chybějící plynový měchýř dělá z to-
hoto druhu velmi špatného plavce. Vytírá se do štěrbin 
a pod kameny na dně. Jikry tvoří jakousi hromádku a sa-
mec je hlídá a ochraňuje až do vylíhnutí plůdku. Potra-
vou vranky obecné jsou především larvy hmyzu vyvíjející 
se ve vodě (komáři, jepice a pošvatky). Sama je pak čas-
tou potravou pro vydru nebo pstruha.

8–10
cm

VRANKA OBECNÁ

3§
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KARAS OBECNÝ
Carassius carassius



Kdysi býval jedním z našich nejběžnějších druhů ryb. 
Hojně se vyskytoval v rybníčcích, slepých ramenech a tů-
ních okolo řek. Je mistrem v přežívání v nehostinných 
podmínkách. Umí totiž dlouhodobě přepnout na bez-
kyslíkatý metabolismus, a tak přežívá i v zabahněných 
tůních. V posledních letech však náš karas bojuje se sil-
ným nepřítelem, karasem stříbřitým, invazním druhem 
z Asie. Ten jej, díky podobné odolnosti, schopnosti 
množit se nepohlavně a křížením se samotným karasem 
obecným, dokázal z jeho lokalit vytlačit. Mimo obvyk-
lých populací vytváří karas obecný také početné pomalu 
rostoucí populace vyznačující se nízkým tělem a tmavým 
zbarvením (forma humilis), a to v místech s extrémními 
podmínkami prostředí. Potravu karasů tvoří plankton, 
části vyšších rostlin a detrit. V málo úživných a extrém-
ních vodách dorůstá jen do velikosti okolo 15 cm, naopak 
v úživných vodách může mít i více než 40 cm.

10–40
cm

KARAS OBECNÝ

1



živočichové | obojživelníci

MLOK SKVRNITÝ
Salamandra salamandra



Česnek žlutý

Tajemný obyvatel strmých srázů a hlubokých údolíček. 
Nápadně a výstražně zbarvení podyjští mloci představují 
jedinou početnou populaci tohoto druhu na jižní Moravě. 
Nejbližší lokality výskytu se nacházejí kolem Vranovské 
přehrady a v údolí Jevišovky, tam jsou však mloci vzácní. 
Častější jsou až a v údolí Oslavy a Jihlavy na Vysočině. 
Mloci jsou aktivní převážně v noci a za soumraku. Po vy-
datném dešti je můžeme zastihnout při lovu i ve dne. 
Loví drobné živočichy – hmyz, žížaly nebo slimáky. Páření 
mloků probíhá pravidelně na konci léta. Samice mloka 
nosí oplozená vajíčka v těle, kde se vyvíjí. V březnu nebo 
dubnu, když se z vajíček začínají líhnout larvičky, rodí 
samice živé larvy do tišin potoků a potůčků proudících 
do Dyje. Larvy během několika měsíců vyrostou a pře-
mění se k životu na souši, pak potok opustí. Mloci jsou 
dlouhověcí, ve volné přírodě žijí i více než 20 let.

MLOK SKVRNITÝ

3 16–21
cm§§
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ČOLEK DRAVÝ
Triturus carnifex



Česnek žlutý

Mezi unikátní druhy podyjské fauny patří malý vodní 
drak. Jmenuje se čolek dravý a je to ocasatý obojživel-
ník. Jinde než v národním parku a jeho nebližším okolí 
jej v Česku nenajdete. Pro svůj život využívá nespočet 
tůní a rybníků, které musí splňovat nejpřísnější parame-
try, jako je čistota a průhlednost vody, dostatek vodních 
rostlin a dostatek slunečních paprsků. Během rozmno-
žování jsou obzvláště samci velmi nápadní svým hře-
benem a výrazně zbarveným břichem. Pomocí složitých 
svatebních tanců, které se odehrávají pod vodní hladi-
nou, lákají samičky k páření. Během páření nedochází 
ke spojení samce a samice, přesto jsou vajíčka oplod-
něna v těle samice. Samec odloží váček spermií na dno, 
kam pomocí tance a feromonů naláká samici a ta nasaje 
váček do kloaky. Takto oplodněná vajíčka samička lepí 
na vodní rostliny, vždy po jednom. Naklade tak přibližně 
250 vajíček. Larvy se pak vyvíjejí až do konce léta.

ČOLEK DRAVÝ

2§§§ 10–18
cm
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SKOKAN ŠTÍHLÝ
Rana dalmatina



Česnek žlutý

S prvními kvetoucími sněženkami a konikleci se probou-
zí také život v tůních a mokřadech. Mezi první obojživel-
níky, kteří obsadí jarní vodou zalité tůně a mokřiny, patří 
skokan štíhlý. Je to nenápadná hnědá žába s výrazně 
dlouhýma zadníma nohama. Kolem tůní se ozývá hlas 
skokaních samců, kteří svým typickým tichým bublavým 
zvukem vábí samice k páření. Nápadné jsou až samot-
né shluky vajíček. Samice skokana štíhlého lepí vajíčka 
nejčastěji ke stéblu trávy nebo rákosu. Snůška obepíná 
rostlinu a vypadá jako probodnutá. Během následu-
jících dvou až tří týdnů se z vajíček líhnou pulci, kteří 
se za další dva až tři měsíce přemění na malé žabky. Vět-
šinu života tráví skokani na souši. Jejich suchozemským 
prostředím jsou louky, okraje lesů nebo lesní porosty. 
V Podyjí jde o nejběžnější druh žáby, se kterou se setká-
te prakticky kdekoli.

SKOKAN ŠTÍHLÝ

3 7–12
cm§§
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JEŠTĚRKA ZELENÁ
Lacerta viridis



ještěrka zelená

Nápadný a oblíbený druh, ikona mezi plazy národní-
ho parku. Je to největší česká ještěrka, která dorůstá 
do délky až 40 cm. Samci jsou během pozdního jara 
a začátkem léta výrazně zelení s tyrkysově modře zbar-
veným hrdlem, aby více zaujali samičky před pářením. 
Samičky jsou o něco málo menší a méně nápadné než 
samci, přesto pestře barevné. Ještěrku zelenou potkáte 
prakticky na celém území národního parku. Především 
na Šobesu a dalších slunných místech je opravdu po-
četná. Ještěrce zelené vyhovují otevřená a prosvětlená 
stanoviště, která najdeme jak na hraně údolí řeky, tak 
na okolních svazích. Během dne se ještěrky vyhřívají 
na kamenech, holé zemi nebo spadlých větvích, aby na-
braly dostatek energie pro lov hmyzu, který tvoří pře-
vážnou část jejich potravy. Pro svoji nezaměnitelnost 
i krásu se stala symbolem šobeských vín a právem patří 
k nejfotografovanějším živočichům Podyjí.

JEŠTĚRKA ZELENÁ

3§§§ 25–40
cm
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UŽOVKA STROMOVÁ
Zamenis longissimus



ještěrka zelená

Největší druh hada žijící u nás. Užovka stromová dorůs-
tá do délky až 180 cm, obvykle se však setkáme s hady 
od 90 do 150 cm. Původní populace se vyskytují pouze 
v Podyjí, Poohří a Bílých Karpatech. Ve středních Če-
chách přežívá uměle založená populace u obce Krňa-
ny. V Podyjí had obývá prosluněné suché biotopy, vždy 
v blízkosti řeky. Většinou jde o lesostepní formace s roz-
troušenými křovinami a kamenitými stráněmi, vinohra-
dy, sady a řídké listnaté lesy. Je aktivní ve dne. Většinu 
času tráví vyhříváním se, potravu hledá večer. Had vel-
mi dobře šplhá a plave. Při sebeobraně, když nemůže 
uniknout, se stáčí do terče, zplošťuje hlavu, syčí a kouše. 
Aktivní jsou od dubna do konce září. Pro kladení vajec 
samice vyhledává vykotlané pařezy, tlející dřevo, skal-
ní štěrbiny nebo komposty. Potravou užovky jsou jiné 
druhy plazů nebo drobní hlodavci. Dožívá se až 20 let.

UŽOVKA STROMOVÁ

2§§§ 90–180
cm



živočichové | ptáci

ČÁP ČERNÝ
Ciconia nigra



Česnek žlutý

Emblémový druh Národního parku Podyjí. V době vy-
hlašování národního parku bylo Podyjí jedním z mála 
míst, kde čáp černý u nás pravidelně hnízdil. Dnes je již 
běžnějším druhem. V Podyjí hnízdí 2–3 páry. Čáp čer-
ný vyhledává pro hnízdění lesní komplexy s řekou nebo 
potokem. Je to tažný druh, zimuje ve východní nebo zá-
padní Africe. Na hnízda přilétají již stabilní páry. Hnízdo 
staví oba partneři na stromě nebo skalní římse. Je slo-
žené z větví, vnitřek je vystlán drny trav nebo mechem. 
Samice v dubnu snáší 3–5 bílých vajec, na kterých sedí 
oba rodiče a spolu se starají také o potomky. Potravu 
čáp transportuje v hrdelním vaku a mláďatům ji vyvrhuje 
na okraj hnízda. Loví ve vodních tocích v okolí hnízda. 
Hlavní kořistí jsou ryby, méně často žáby, plazi a drob-
ní savci. Je velmi plachý, a proto vyhledává opuštěná 
a skrytá místa v málo osídlené krajině.

ČÁP ČERNÝ

1 1,7–2
m§§



živočichové | ptáci

VČELOJED LESNÍ
Pernis apivorus



Česnek žlutý

Druh lesnaté krajiny nížin a středních poloh, kde se lesy 
střídají s poli či loukami. Z afrického zimoviště se oby-
čejně vrací až na konci dubna nebo v průběhu května. 
Páry pro hnízdění se tvoří během letu ze zimoviště. Vztah 
samce a samice však není většinou trvalý a vydrží pou-
ze jedno hnízdní období. V době od příletu na hnízdiště 
do doby vzletu mláďat můžeme pozorovat nad horizon-
tem svatební lety párů. Hnízdo je vždy na stromě. Staví 
jej oba rodiče a hnízdění probíhá jen jednou za rok. Snůš-
ka obsahuje zpravidla dvě vejce. Samec se při inkubaci 
střídá se samicí. Hlavní složkou potravy jsou vosy a jejich 
larvy. Po vylíhnutí mláďat nosí samec plástve na hnízdo 
a samice z nich vybírá larvy, jimiž mladé krmí. Vzrostlejší 
mláďata umí již larvy vyzobávat sama. Méně časté složky 
potravy tvoří jiný hmyz a drobní obratlovci, avšak 85 % 
tvoří hmyz blanokřídlý. V podyjských lesích hnízdí přibliž-
ně deset párů. Dožívá se až 30 let.

VČELOJED LESNÍ

2 52–60
cm§§



živočichové | ptáci

VÝR VELKÝ
Bubo bubo



Česnek žlutý

Král noci a naše největší sova. Mohutný pták, kterého 
snadno poznáme – na hlavě má z peříček výrazné po-
hyblivé chvostky připomínající ouška. Výrazným, mono-
tónním, daleko slyšitelným charakteristickým houkáním 
se v období toku (leden – březen) ozývají téměř výhrad-
ně jen samci. Na začátku 20. století byl výr na našem 
území téměř vyhuben, dnes je však jeho populace sta-
bilní a hnízdí opět na většině území. Výr velký je stá-
lý, po několik let si svá teritoria obhajující druh. Hníz-
dí nejčastěji ve skalních stěnách či v opuštěných nebo 
alespoň klidných lomech. Méně často hnízdí v hnízdech 
jiných ptáků – krkavců či čápů v korunách stromů nebo 
dokonce na budovách. Počet mláďat je variabilní pod- 
le množství dostupné kořisti. Kořist výrů tvoří malí 
a střední savci do velikosti lišky či ptáci až do velikosti 
káně. Častou kořistí výrů jsou ježci a potkani.

VÝR VELKÝ

2 60–75
cm§



živočichové | ptáci

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
Alcedo atthis



Česnek žlutý

Díky nápadnému a pestrému zbarvení mu přezdíváme lé-
tající drahokam. Biotopem ledňáčka říčního jsou pomalu 
tekoucí vodní toky s dostatkem svislých břehů, slepá ra-
mena, pískovny nebo i rybniční soustavy. Většinu času žijí 
ledňáčci samotářsky, v období února však dochází k pá-
rování jako přípravě na hnízdění. Hnízdí v jednotlivých 
párech. Hnízdo je ukryto ve vyhrabané noře ve strmých 
nebo převislých březích. Noru vyhrabávají oba partne-
ři, zprvu nohama, později zobákem. Ledňáčci pravidelně 
hnízdí 2krát ročně a to velice brzy po sobě. Hlavní slož-
kou potravy jsou drobné rybky, žabí pulci, žáby a hmyz, 
někdy také korýši a měkkýši. Ledňáčci polykají ryby hla-
vou napřed. Denní spotřeba je odhadována na 10 rybek.  
K ulovení jedné je však potřeba až 10 ponorů. Potravu 
vyhlíží vsedě na větvích okolních dřevin. Lov probíhá jako 
střemhlavý let pod hladinu až do hloubky okolo 50 cm. 
V Podyjí hnízdí 3–6 párů.

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ

2 16
cm§§



živočichové | ptáci

DUDEK CHOCHOLATÝ
Upupa epops



Česnek žlutý

Vzhledem exotický pták, kterého máme v povědomí ne-
jen díky nápadnému vzhledu, ale také charakteristické-
mu hlasu. Vzhledu dominuje chocholka s černými konci, 
kterou často vztyčuje a vějířovitě rozevírá. Nápadný 
je také dlouhý a tenký, mírně zahnutý zobák. V Podyjí 
pravidelně hnízdí 8–12 párů dudků, nejčastěji na Hav- 
ranickém nebo Popickém vřesovišti. K hnízdění vyhle-
dává dutiny stromů roztroušených ve volné krajině, na  
pastvinách nebo v sadech. Samec partnerku k páře-
ní láká vzhledem a zpěvem. Samice klade do hnízdní 
dutiny 5–7 hustě tečkovaných vajec. Dudek je tažný 
druh, který během srpna a září pomalu začíná opouštět 
podyjská hnízdiště a přesouvá se na jih. Zpět se vrací 
až v průběhu dubna následujícího roku. Dudci nejčastěji 
požírají různý hmyz a jeho larvy (housenky či ponravy).

DUDEK CHOCHOLATÝ

2 40–50
cm§§



živočichové | ptáci

DATEL ČERNÝ
Dryocopus martius



Česnek žlutý

Největší evropský šplhavec. Černě zbarvený a nezaměni-
telný druh naší ptačí fauny. Samec má celé temeno čer-
vené, zatímco samice má pouze červenou skvrnu na týlu. 
Nápadný je také hlas datla. Během letu se ozývá zvučným 
„kri-kri-kri“, v sedě pronikavým „kliééé“. Dutinu pro hníz-
do tesá do stromu většinou samec. Na vejcích sedí oba 
rodiče, přičemž v noci vždy jen samec, zatímco samice 
nocuje v jiné dutině poblíž hnízda. Datel se živí především 
ve dřevě žijícími larvami tesaříků, lýkožroutů a mravenci. 
Nepohrdne také housenkami motýlů a měkkýši. Potravu 
dobývá z kmenů nebo kořenových náběhů stromů sil-
ným dlátovitým zobákem. K vytažení hmyzu z vytesané 
dutiny využívá dlouhý a lepkavý jazyk, který má na konci 
jemné zoubky, za které se kořist zachytí. Datlí dutiny jsou 
oblíbeným hnízdním místem také pro další druhy dutino-
vých ptáků, jako je např. holub doupňák nebo sýc rousný.

DATEL ČERNÝ

3 60–70
cm



živočichové | ptáci

SKŘIVAN LESNÍ
Lullula arborea



Česnek žlutý

Skutečný pěvecký mistr naší přírody. Skřivan lesní nej-
častěji zpívá za soumraku či naopak při jitřním slunci 
a jeho zpěv nad vřesovištěm bývá zážitkem, na kte-
rý se nezapomíná. Skřivani dokáží nepřetržitě zpívat 
i přes hodinu. Podrobnou analýzou zpěvu bylo zjištěno 
více než 2000 variant a motivů. Hnízdo bývá na zemi, 
velmi dobře ukryté. Hnízdí v různých typech světlých 
jehličnatých lesů, především borových, dále na písči-
tých půdách, či vřesovištích, což je případ Podyjí, nebo 
ve starých sadech. Hnízdění probíhá 2–3krát ročně, 
a to od počátku dubna do konce července. Jádrové po-
pulace skřivana lesního se u nás nacházejí na Hodonín-
sku či Českolipsku, dále v jižních Čechách na Třeboňsku 
a také v Podyjí. Skřivan lesní je tažným ptákem, který 
zimuje v jižní Evropě nebo na Blízkém východě a v se-
verní Africe.

SKŘIVAN LESNÍ

2 13,5–15
cm§§



živočichové | ptáci

STRNAD LUČNÍ
Emberiza calandra



ještěrka zelená

Největší evropský strnad, který vyhledává otevřenou 
krajinu v nižších nadmořských výškách v podobě ko-
sených i nekosených luk, pastvin, neudržovaných ploch 
zarůstajících ruderálními bylinami, vřesovišť či okrajů 
obilných polí. Přestože strnad hnízdí i sbírá potravu 
na zemi, samečci s oblibou vysedávají na vyvýšených 
místech, jako jsou sloupy, dráty elektrického vedení, 
špičky stromů či keřů. Z těchto míst ostatním předvádě-
jí svou písničku. Podle popisu prostředí strnada lučního 
by se mohlo zdát, že se s tímto ptáčkem můžeme set- 
kat téměř kdekoliv. Bohužel, početnost strnadů lučních 
na většině jejich evropského areálu donedávna klesala. 
Nicméně v posledních deseti letech se zdá, že jejich po-
četnost pomalu stoupá, a začínají se objevovat i na mís-
tech, odkud dříve nebyli známi. Jádrem jeho rozšíření 
v Podyjí je Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště, 
kde dohromady hnízdí 20–25 párů.

STRNAD LUČNÍ

1§§§ 16–19
cm



živočichové | ptáci

DLASK TLUSTOZOBÝ
Coccothraustes coccothraustes



Dlask tlustozobý je typickým pěvcem podyjských lesů. 
Vyhledává převážně listnaté dubohabrové nebo smí-
šené lesy, polní remízky, městské parky, zahrady, sady 
a také hřbitovy. Hnízdí v jednotlivých párech nebo 
malých hejnech. Hnízdo staví samice a je umístěno 
na stromech nebo keřích. Tvořeno je převážně ze su-
chých větví a kořínků. Hlavní doba hnízdění je od dubna 
do první třetiny května, zpravidla 1krát ročně. Na vej-
cích sedí samice, kterou samec krmí. Rodiny setrvávají 
spolu i po vyvedení mláďat, poté dochází ke shlukování 
do větších zimujících hejn. Hlavní složky potravy jsou 
plody slivoní, habru, tisu, hlohu, javorů, ale také seme-
na slunečnice, konopí a jiných rostlin. V době hnízdění 
uštipuje pupeny a výhonky lesních i ovocných stromů 
a keřů. Velmi silným zobákem snadno rozlouskne i nej-
tvrdší pecky (dokáže vyvinout tlak až 50 atmosfér).

DLASK TLUSTOZOBÝ

3 16–18
cm



živočichové | ptáci

SKOREC VODNÍ
Cinclus cinclus



Česnek žlutý

Především v horských vodních tocích, ale také v Podyjí, 
potkáme středně velkého pěvce, skorce vodního. Žije 
výhradně u čistých, rychle proudících toků. Vyskytuje 
se celoročně. Rád se potápí, k pohybu pod vodou vyu-
žívá silných křídel, na jeden ponor zde vydrží průměrně 
5–10 sekund. Často posedává na balvanech a kamenech 
v řece. Někdy usedá přímo do vody a brodí se v měl-
činách. Typickým chováním je podřepování, zejména 
těsně před odletem. Živí se vodními larvami hmyzu, 
nejčastěji chrostíků, jepic a pošvatek, a jinými drobnými 
vodními živočichy. Občas požírá malé rybky, především 
vranky, rybí potěr a žabí pulce. Skorci jsou zpravidla 
monogamní a páry spolu často setrvávají po celý život. 
Hnízdo staví oba ptáci, často jen několik centimetrů nad 
vodní hladinou. Je to kulovitá stavba z mechu se sklo-
něným vstupním otvorem.

SKOREC VODNÍ

2 16–18
cm



živočichové | savci

BOBR EVROPSKÝ
Castor fiber



Česnek žlutý

Největší evropský hlodavec a ekosystémový inženýr. Do-
spělý jedinec váží 15–30 kg, jeho zploštělý ocas dosahuje 
délky až 35 cm. V důsledku neregulovaného lovu byl v ČR 
vyhuben na konci 19. století. Na konci 20. století došlo 
k jeho znovunavrácení. Dnes se rozšířil zpět na většinu 
území. Žije v potocích, řekách, ale i rybnících či přehra-
dách. Aktivní je v noci a za soumraku. Pod vodou vydrží 
až 15 minut na jedno nadechnutí. Populace tvoří rodiny 
o 5–7 jedincích. V Podyjí žije zhruba 10 bobřích rodin. 
Vodní režim svého území upravují stavbami (hrázemi 
a kanály). Obvykle si hloubí nory v břehu, pokud to ne-
jde, staví si bobří hrad, což je hromada větví navrstve-
ných až do 2 m výšky. Hlavní složkou potravy jsou byliny, 
keře a stromy. Složení se mění v průběhu roku, žere rá-
kos, trávu, kulturní plodiny, větve, listí i kůru vrb, topolů 
či jasanů. Preferuje mladé stromky do průměru 15 cm.

BOBR EVROPSKÝ

3 90–140
cm§§



živočichové | savci

PLCH VELKÝ
Glis glis



Česnek žlutý

Tajemný noční skřípavý pískot ozývající se z podyjských 
lesů patří plchu velkému. Tento mrštný hlodavec dobře 
šplhá a skáče z větve na větev. Obývá listnaté lesy podél 
údolí řeky Dyje, kde využívá přírodních úkrytů, jako jsou 
doupné stromy, skalní pukliny nebo pozůstatky staveb 
(zbořeniny mlýnů nebo zříceninu Nový Hrádek). Plcha 
charakterizuje jeho velký a huňatý ocas, který je skoro 
stejně dlouhý jako tělo. Aktivní je nejvíce v noci, přes den 
spí v úkrytu. Plši jsou velmi společenští, většinu úkrytů 
tak obývá více jedinců. Z jara se živí okusováním dřevin 
a pupenů, které kombinuje s drobnými živočichy. Později 
požírá dozrávající plody, a s blížícím podzimem se pře-
orientuje na výživné bukvice, ořechy a žaludy. Je to vel-
ký spáč, již od října uléhá k zimnímu spánku a probouzí 
se až v květnu. Na jihu Moravy je pronikavé noční volání 
možné zaslechnout jen v Podyjí nebo v Moravském krasu.

PLCH VELKÝ

3 13–18
cm§



živočichové | savci

BĚLOZUBKA BĚLOBŘICHÁ
Crocidura leucodon



Česnek žlutý

Drobný hmyzožravec, který dorůstá do velikosti 6–9 cm 
a váhy 7–15 g. Aktivní je v noci a za soumraku. Žije zej- 
ména na vlhčích místech, jako jsou břehy rybníků, vod-
ních toků, mokřady a podmáčené louky. Může se vys- 
kytovat také v lese. Často žije též v blízkosti člověka, 
především v zemědělských a hospodářských objektech. 
V průběhu roku žije v párech, v zimě přechází na pospo-
litější způsob života v malých skupinkách. Živí se pře-
devším brouky, larvami hmyzu, mnohonožkami, sekáči 
a plži. V menší míře požírá též stonožky, žížaly a uhy-
nulé živočichy. Nepatrnou složku potravy tvoří rostli-
ny (olejnatá semena). Rozmnožování probíhá v období 
od dubna do září. Za sezónu má samice jeden až dva 
vrhy se třemi až pěti mláďaty. V přírodě se bělozubka 
dožívá tří let.

BĚLOZUBKA BĚLOBŘICHÁ

3 6–9
cm§
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Česnek žlutý

Malý druh netopýra dorůstající do velikosti 4–6 cm a váhy 
7–11 g. Jeho srst je zbarvena tmavě v odstínech hnědé, 
hnědočerné až černé. Netopýr černý se v letních měsí-
cích zdržuje v lesních komplexech, převážně ve vyšších 
polohách. Naopak téměř chybí v intenzivně obhospo-
dařované polní krajině. Během letních měsíců se zdržuje 
ve štěrbinách stromů nebo v různých štěrbinových úkry-
tech na stavbách v lesích (budovy, ale i posedy). V zim-
ním období vyhledává podzemní prostory různých typů, 
jako jsou štoly, jeskyně, vojenská opevnění nebo sklepy. 
Na zimovištích se netopýři shlukují a vytvářejí kolonie až 
stovek jedinců. Samice nosí jedno až dvě mláďata. Hlav-
ní složkou potravy jsou motýli a dvoukřídlý hmyz, který 
loví nad vodou nebo na okrajích lesních porostů. Netopýr 
černý je schopen přesunovat se na značné vzdálenosti, 
a to až 300 km. Nejdéle žijící netopýr černý žil 22 let.

NETOPÝR ČERNÝ

3 4–6
cm§§



živočichové | savci

VRÁPENEC MALÝ
Rhinolophus hipposideros



ještěrka zelená

Nejmenší evropský vrápenec dosahuje v dospělosti váhy 
jen něco mezi 3–9 gramy. Na čenichu má nápadné kož-
ní výrůstky, ten nosní je malý a zakulacený. Původními 
letními úkryty vrápenců byly krasové jeskyně, od stře-
dověku však začal využívat půdy budov, zejména zám-
ků a kostelů. V zimním období vyhledává jeskyně, štoly 
a sklepy. Při zimování se zcela balí do létací blány a svým 
tvarem připomíná hrušky. Vrápenci žijí v koloniích, letní 
kolonie tvoří pouze samice s mláďaty, zimní kolonie jsou 
tvořeny jedinci obou pohlaví. Páření probíhá na podzim, 
kdy začínají vyhledávat zimoviště. Vajíčko v těle samice 
je ale oplodněno až po zimním spánku. Samice rodí vždy 
jedno mládě. Vrápenci jsou aktivní od soumraku do úsvi-
tu. Loví hmyz, který vyhledávají za pomocí echolokace. 
Na rozdíl od netopýrů vydávají tyto zvuky nosem.

VRÁPENEC MALÝ

2§§§ 4–5
cm
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JEZEVEC LESNÍ
Meles meles



Česnek žlutý

Jezevec je největší lasicovitou šelmou v české přírodě, do-
růstající do velikosti až 85 cm a váhy 10–20 kg. Ač to tak 
nevypadá, jezevci jsou společenští, žijí v trvalých párech 
či v rodinných skupinách. Budují si rozlehlé nory − jezevčí 
hrady. Je to spletitá síť chodeb a nor, které ústí do cent- 
rálního brlohu. Tam tráví den a ven se vydávají za sou-
mraku. K hloubení podzemních úkrytů jim slouží silné 
ploché tlapy s velkými drápy. V zimě se jezevec ukládá 
k nepravému zimnímu spánku, zřejmě vzhledem k ne-
dostatku potravy. Živí se zejména žížalami, různými plži, 
hmyzem a jeho larvami, ptačími mláďaty a také různými 
plody. Jezevčí páření se nazývá chrutí a probíhá od jara 
do podzimu. Je úzkostlivě čistotný. V okolí brlohu nene-
chává zbytky potravy, podestýlku z brlohu pravidelně vy-
měňuje, větrá a k vylučování má přesně vymezena místa. 
Žije přibližně 15 let.

JEZEVEC LESNÍ

3 70–85
cm



živočichové | savci

VYDRA ŘÍČNÍ
Lutra lutra



Tato kunovitá šelma obývá čisté potoky a řeky, v někte-
rých případech i rybníky. V březích vyhrabává nory, kte-
ré mají vchod pod vodní hladinou. Je aktivní převážně 
v noci, v zimních měsících je však ke spatření i během dne. 
Teritorium si značkuje hromádkami trusu, které umisťu-
je na viditelné místo. Žije samotářsky, vzácněji v malých 
skupinkách. Páření probíhá ve vodě. Samice rodí jedno 
až tři mláďata. Ta jsou na matce závislá jeden rok, poté 
se postupně osamostatňují. Vydra říční byla terčem lovu 
a odstřelu v období rozvoje rybničního hospodaření jako 
predátor rybích obsádek v celé Evropě. Na začátku 20. 
století proto byla na pokraji vyhubení. Základem jídel-
níčku vyder jsou ryby, nepohrdnou ale ani žábou, rakem 
nebo vodním ptákem. Vydra pronásleduje kořist ve vodě, 
dokud ji neudolá. Často uloví staré nebo nemocné jedin-
ce, čímž pomáhá udržovat populaci zdravou.

VYDRA ŘÍČNÍ

3 90–135
cm§§
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JELEN EVROPSKÝ
Cervus elaphus



Jelen byl původně lesostepním druhem, jenž se v prů-
běhu evoluce a vlivem zániku původních biotopů pře-
sunul do lesů vyšších poloh. Dospělci dorůstají do výšky 
až 150 cm a váhy 110–250 kg. Jelení paroží může vážit 
až 15 kg. Většinu roku tráví laně spolu s kolouchy odděle-
ně od jelenů. V září až říjnu, tedy v době říje, si statní a silní 
jeleni shromaždují okolo sebe větší počet laní, které obha-
jují proti jiným samcům. V době říje se samci také ozývají 
silným troubením a omezují příjem potravy. Samice rodí 
většinou jednoho koloucha. Jeleni jsou aktivní převážně 
v noci, hlavně v pozdních večerních a časných ranních ho-
dinách chodí na pastvu, přes den odpočívají. Hlavní slož-
kou jeleního jídelníčku jsou traviny i zelené části jiných 
rostlin, příležitostně si pochutnávají také na plodech keřů 
a stromů, zemědělských plodinách, konzumují kůru a ně-
kdy i houby. V přirozeném prostředí se dožívají 15–20 let.

JELEN EVROPSKÝ

1 1,6–2,3
m
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