
Biológia

Učivo pre 5. ročník ZŠ (od 11.1.2021 – do 22.1.2021)

V uvedenom období máme dve témy – Lesné vtáky a Lesné cicavce. 

Obe učivá si prečítajte v učebnici str. 43 – 44 (Lesné vtáky) a str. 45 – 46 
(Lesné cicavce).

Prepíšte si poznámky do zošitov a pokúste sa čo najviac zapamätať si.



Lesné vtáky



Vtáky - stavba tela:

 Sú živočíchy, ktoré majú:

 Telo pokryté perím

 Predné končatiny premenené na krídla

 Stálu telesnú teplotu 42°C 

 Rozmnožujú sa vajcami

 Poznáme: stále a sťahovavé

perie: vrchné  – obrysové
spodné – páperie

•Na krídlach a chvoste má letky



Stavba vajca:



Dravce:
 hákovitý zobák, silné pazúry a veľké oči.

✓ potrava: menšie a drobné lesné živočíchy.

Sú zákonom chránené!!!



Myšiak lesný
Jastrab lesný



Myšiak  lesný

Stavba tela: hákovitý zobák, 
silné pazúry, veľké oči.
Potrava: hraboš, vtáky, hmyz, 
menšie plazy, v zime 
zdochliny.
Výskyt: lesy a otvorená 
krajina 
so skupinami stromov.
Je to stály vták a dravec.
Je zákonom chránený!!!



Jastrab  lesný

Stavba tela: silné nohy, dlhé pazúry, 
hákovitý 
zobák, biely pásik nad okom, 
priečne pásavé bruško.
Potrava: najmä krkavcovité vtáky, 
cicavce, požieranie zdochlín zriedkavé.
Je to stály vták a dravec.
Je zákonom chránený!!!



Sovy:

✓zahnutý zobák,
✓veľmi dobrý zrak,
✓mäkké perie,
✓tichý let,
✓lovia za súmraku a v noci.

•Dravcom sa podobajú spôsobom lovu. 
•Naša najväčšia sova – Výr skalný
•Najmenšia sova – Kuvik vrabčí

Kuvik vrabčí

Výr skalný



Výr  skalný
Stavba tela: vyvinuté „uši“, po pazúry 
zarastené 

nohy, dobrý zrak, zahnutý zobák, mäkké 
perie.

Lov: za súmraku a v noci.

Potrava: zajace, bažanty, sysle, chrčky, 
hraboše.

Výskyt: zrúcaniny, staré duté stromy, 
výklenky skál.

Je to stály vták a naša najväčšia sova.

Je zákonom chránený!!!
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Sova  lesná Stavba tela: mäkké perie (let tichý), 
zahnutý 
zobák, silné pazúry, dobrý zrak.
Lov: za súmraku a v noci.
Potrava: hraboše, myši, vtáky a 
hmyz.
Výskyt: všetky typy lesa.
Je to stály vták.
Je zákonom chránená!!!



Ďatle:
 Šplhavé nohy

 Silný zobák

 Lepkavý jazyk s háčikmi

 Stály vták a zákonom chránený



Ďateľ  veľký
Stavba tela: samec červený tyl hlavy, 
samica čierny tyl hlavy,
šplhavé nohy, silný zobák, 
lepkavý jazyk s háčikmi. 
Potrava: hmyzom v dreve, 
semenami ihličnatých stromov, 
ovocím a bobuľami.
Výskyt: všetky typy lesa.
Je to stály vták.
Je zákonom chránený!!!



Kukučka  jarabá

Potrava: chlpaté húsenice, hmyz.
Výskyt: listnaté a miešané lesy,
vystupuje do výšok až 1 500 m.
Kukaním sa ozýva samec, len 
samička je sťahovavá.
Je hniezdny parazit – vajíčka znáša na zemi, 
v zobáku ich prenesie do hniezd iných vtákov. 
O mláďatá sa nestará. Mladé kukučky postupne
vytláčajú iné vajcia a mláďatá z hniezda.
Je zákonom chránená!!!



Tetrov hlucháň:

• Žije v zmiešaných a listnatých lesoch v horských oblastiach.

• Samec v čase párenia je výrazne sfarbený

• Stály vták.

• Potrava: semená, listy, púčiky



Spevavé vtáky - spevavce

•Svoje územie ohraničujú spevom.
•Potrava: rastlinná a živočíšna potrava, hmyz. 

Sojka škriekavá

Slávik červienka

Pinka lesná



 Sýkorka bielolíca

Hýľ lesný

Stehlík čížavý

Brhlík lesný

Sýkorka chocholatá



Potravový reťazec vtákov:


