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Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:

Tlusťoši
Čuňata

Chlívky
Hrách, knedlíky, kopřivy

Severní kraje od šedesáté rovnoběžky výše 
Ryzce, tráva, mandelinky

Sádelnatí
Jedná se o vyšlechtěný druh prasete. Po prokázání
blahodárných účinků vepřového sádla na lidský
organismus se chovatelé naplno chopili nabízené
příležitosti a vyšlechtili prase, které má většinu tělesných
tkání potlačenu ve prospěch tukových polštářů. Zvíře se
jen velmi těžko pohybuje a k rozmnožování potřebuje
aktivní pomoc člověka. Nicméně z ekonomického hlediska
se jedná jednoznačně o zvíře s velkou budoucností.

Topír

Letci
Tahouni
Topírovití
Blízký příbuzný netopýra. Na rozdíl od svého známějšího
příbuzného se dobře přizpůsobil pobytu v chladných
krajích. Přežití v drsných podmínkách je podmíněno tím,
že topír topí. Vyhřívací systém zaručuje udržení potřebné
tělesné teploty po celý rok. Ve vyhřátých pelíšcích rodí
samice 2-3 živá mláďata, která již po 2 týdnech roztápí
pícku a stávají se nezávislá na rodičích. 

Sádelnice



Třída Třída
Řád Řád
Čeleď Čeleď

Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:Mech, jehličí Mrkev, brambory, tráva, zelené řasy

Nenažraní Hadi

Švýcarsko, Holandsko a blízké okolí Lesy, louky, pastviny

Sýrníci Růžovoučcí
Tento brouček pochází z oblastí výrobců sýrů
ementálského typu. Vykusuje díry do sýra, který tak
získává charakteristický vzhled. Zajímavostí je, že sýr
zvířátku neslouží jako potrava, ale jako materiál ke stavbě
hnízd. V některých švýcarských kantonech je zákonem
chráněn. Je velmi čiperný, v příznivých podmínkách se
množí až 5x ročně.

Růžovky jsou zajímavou mutací užovek s kůží barvy
mlaďoučkých selat. Pro tuto kůži jsou ceněné především
výrobci módních doplňků pro dospívající dívky.
Nekontrolovaný odchyt těchto plazů byl loni regulován
směrnicí EU. Od té doby se populace růžovek
stabilizovala, za odchycenou růžovku je třeba dodat
do volné přírody minimálně klubko hadů. Přínos růžové
komise EU je v tomto případě více než nesporný.

Sýrodíra Růžovka

Brouci Plazivci
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Řád Řád
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:Kukuřice, květy pampelišek, mrkev Luční kobylky, mech, zelené řasy, květy řepky

Šplhouni Rovnovážní
Tato myška se vyznačuje velkou činorodostí. Dokáže
v podstatě vyšplhat po čemkoli kamkoli. Svými
přirozenými vlastnostmi se šplch stal velkým vzorem
mnoha současných politiků. Jedná se o zvíře, které lze
úspěšně ochočit, stačí mu předhodit vhodný předmět
šplhu. Odvděčí se až neuvěřitelnou oddaností a
úslužností. Jsou známy případy ochočených šplchů
nosících majitelům pivo a noviny.

Tento vyrovnaně působící hmyz naleznete všude tam, kde
se nachází nevyrovnaný ekosystém. Vodovážky ho dokáží
vyrovnat velmi důkladně. Bublinkoidní tělíčko je pro tuto
činnost uzpůsobeno natolik dobře, že se tento hmyz stal
předmětem studia vědců z prestižních universit. Celý život
prožívá v naprosté vážnosti zcela vyváženě. Na jaře
klade do vody vajíčka, z nichž se líhne nová vážená
generace.  

Krajina mírného pásma s výskytem svislých prvků Močály, vodní plochy

Alpinisti Libelálové
Myšky Vrtulovití

Šplch Vodovážka
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
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Kosáci Gurmáni

Bílý kos Hospodyně

Jarabáci Myši

Vnitrozemské nížiny středního a chladného pásma Restaurace, hospody, jídelny
Mech, květy petrklíčů Eidamský sýr

Albíni Povaleči
Malý činorodý ptáček je vzácnou bílou formou běžného
kosa černého. Vzhledem ke své barvě je aktivní v zimě,
zatímco koncem dubna upadá do letního spánku, z něhož
procitá v polovině listopadu. Přežívá na břehu vodních
toků, kde si ve sněhu vyhrabává doupata. Není
bez zajímavosti, že právě od tohoto ptáčka vzešlo
pojmenování pro pořádnou zimu - kosa.

Myš velikosti potkana, která se obdivuhodně adaptovala
na život ve skladech hostinců a restaurací, kde nikdy není
nouze o něco na zub. Staletími vytříbený gastronomický
vkus z ní dělá výjimečně přesný ukazatel kvality nabízené
stravy v daném podniku. Některé restaurace dokonce své
hospodyně záměně chovají a na požádání hostů jim
dávají ochutnat nabízenou krmi. Pouze opravdu kvalitní
sousta myš radostně pozře a vystaví tak značku nejvyšší
jakosti. 
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Červi Legrovití

Svítící hlíst Legr

Bezobratlí Predátoři

Hlísti Dravci
Tento červík žije v zažívacím traktu býložravé zvěře
prakticky na celé zeměkouli. Svému hostiteli neškodí,
pouze nedostane-li se mu jeho oblíbené potravy, kouše a
způsobuje nepříjemné svědění. Zvláštností je přítomnost
fosforových vláken v pokožce. Dostane-li se tento hlíst
do styku se vzdušným kyslíkem, dochází k efektu
světélkování jako např. u svatojánských broučků. Proto
může být v noci zvěř napadená tímto parazitem snadno
vystopovatelná, zejména po vydatné večeři.    

Toto zvíře vzniklo náhodným zkřížením samice lva a
samce tygra. Do vínku dostalo lepší z vlastností obou
druhů. Jedná se o velmi silné, dominantní jednice,
před kterými se musí ostatní mít na pozoru. Vzhledem
ke svým dědičným vlohám se páří jak s legry, tak s tygry i
lvy, nepohrdnou ani gepardem či jaguárem. Dost možná,
že za několik generací budou všechny velké kočky legři.

Přesně tam … Převážně subtropické oblasti
Kukuřice, tráva, květy pampelišek Myslivci, orangutani
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:

Pidlák švédský Pásovník

Zelí, pažitka, mrkev Jáhly, špenát, klouzky

Motýli Měkkýši
Skandinávci Šneci
Tříkorunkovití Tankovití
Překrásný motýl, vzdálený příbuzný pidláka povidlového.
Jedná se o švédské národní zvíře zákonem chráněné.
Během jednoho roku klade dvakrát vajíčka a obnovuje
rod. V poslední době byly jeho kolonie napadány pidlákem
norským, což vyústilo až v diplomatickou přestřelku mezi
oběma zeměmi. Po intervenci vysokého komisaře OSN je
v tuto chvíli klid.

Zajímavý šneček vybavený do slizkého prostředí. Běžní
šneci se pomocí slizu dokáží pohybovat po různých
površích. Problém nastane pouze v případě, že povrch je
tvořen rovněž slizem. Pak se šnek dostává do úzkých,
roztáčí se a nezřídka přepadá na bok. Z tohoto důvodu
dala příroda vzniknout druhu opatřenému malými pásy,
s nimiž se pohybuje po slizu jako ryba ve vodě. Ve starší
literatuře bývá pojmenován též jako slizoun obratný.

Skandinávie Vlhká a slizká temná zákoutí
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
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Jedlí Opi

Jedlá kočka Králík

Kočkovití Aristokrati

Kanárci, veverky, kuřátka Pomeranče

Chutní Majestátní

Jižní Asie Teritoria s výskytem méně bystrých živočichů

Kočky s velmi chutným a vysoce ceněným masem.
Hlavním znakem je ocas, který za každých okolností trčí
svisle vzhůru. Bývají chovány na zvláštních farmách a až
do nebohého konce se mají jako prasata v žitě.
V některých zemích též zdomácněly, říká se jim lidově
jedličky a bývají tradičně konzumovány na Nový rok.

Byť vzhledem připomíná malého človíčka, jedná se
v zásadě o opičku s velkopanským a panovačným
pohledem na svět. Teritorium, na kterém žije, ovládá
mistrnou taktikou, kdy navádí jeden živočišný druh proti
druhému, slabým naoko pomáhá proti silnějším a vytváří
tak závislost všech okolo na svých rozhodnutích. Původní
srst se postupně přeměnila na hermelínovou kožešinu,
na šešulce hlavy vyrostl hřebínek ve tvaru královské
koruny. Bez poddaných je bezbranná, zatím na to ale
ještě nepřišli.
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Slepá vývojová větev medvídka mývala. Umyje doslova
vše, co mu pod jazyk přijde. K tomu mu dopomáhají sliny
složením velmi podobné saponátům, které vylučuje
v ohromném množství. Při námluvách soupeří samci
o samice v lízinku, kdy se jeden druhému snaží vylízat
jazyk do sucha. Poražený si pak několik dní ani nelízne,
zatímco vítěz je předurčen k zajištění pokračování rodu.
Malí lízálci se rodí po březosti trvající 10 týdnů.

Asijská verze výra velkého. Na rozdíl od líné evropské
sovy se tato neobyčejně rychle množí a nevejrá, ale spíše
tak nenápadně mžourá. Výr čínský je všežravý, v zásadě
je mu skoro jedno, co jí. V přírodě má jen velmi málo
přirozených nepřátel. Zajímavostí je, že domorodci
vyrábějí z jeho sušeného trusu velmi oblíbené a kvalitní
doutníky - tzv. výrčínka. 

Okolí Nymburka Jihovýchodní Asie
Brambory, pažitka, klouzky, lišky Muchomůrky zelené, kanárci, banány, rosničky

Medvídci Klaksonovití
Mývalovití Nočníci
Vylízaní Sovy

Lízal Výr čínský
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Severní Amerika Delty řek ústících do teplejších moří
Luční kobylky Zlaté rybky

Střelci Plnokrevníci
Smradlavci Sladkovodní
Nepříjemná šelmička, která dokáže odradit i mnohem
většího útočníka. Skunk je vybaven pachovou žlázou a
speciálním zaměřovačem, dokáže zasáhnout protivníka
přímo do očí až na vzdálenost okolo 4 m. Lépe se s ním
nepotkat. Poslední dobou je jeho populace decimována
ilegálním lovem a exportem masa do Číny, kde je z něho
připravována velmi ceněná delikatesa skunk-pao. 

Říční koník se vyvinul z koníka mořského, který se
zatoulal do sladkých vod. Nejenže nezahynul, ale naopak
se velmi dobře adaptoval. Chápavý ocas se dokonce
evolucí vyvinul v jakousi kotvičku, kterou se dokáže pevně
přichytit i v poměrně silně proudícím toku. A pak už jen
čeká, co poplave kolem ...

Prachbídní Lichokopytníci

Prachbídný skunk Říční koník
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:

Velmi učenlivý psík, pomocník záchranářů. Byl vyšlechtěn
za účelem náhrady bernardýnů, kteří byli velmi nároční
na chov. Štěňátko je na rozdíl od většiny ostatních psů
vegetarián, což z něj činí velmi hospodárnou složku
záchranného systému. Pro službu bývá operativně
dovybaven rumovým implantátem, v případě delšího běhu
pak servíruje již rovnou grog.

Po dlouhá léta byl jezevec napadán člověkem
prostřednictvím speciálně vycvičených jezevčíků. Jedinou
obranou pak bylo uzavření paktu o spolupráci s ježkem.
Výsledkem je kříženeček ježevec, který nejen že se
jezevčíkům spolehlivě ubrání, ale mnohdy přejde i
do protiútoku, často i úspěšného. Z tohoto důvodu není
příliš oblíben u myslivců.

Hrách, brokolice, mech Jmelí
Horské oblasti Lesy mírného pásu

Pejsci Ostnatí
Soudkovití Kunovití
Proviantní Píchaví

Štěňátko Ježevec
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:

Hospodářsky užitečné zvíře. Pracuje, neodmlouvá, nemá
postranních úmyslů. Vznikl poněkud nehumánním
způsobem z býka. V roce 2010 byl uznán samostatným
živočišným druhem. Je schopen asistované reprodukce.
Samičky jsou zvány volyně, mláďata volátka. Voli jsou
dobrácké povahy a oplývají neobyčejnou silou. Zvláštní
pozornost zasluhují též volské oči se sytě žlutými
duhovkami. 

Zvláštní had, vědci se zatím přou o jeho původ. Na rozdíl
od podobné kobry tento plaz vidí velmi dobře. Za hlavou
má drobné štětinky, které si každé ráno češe. Nemaje
zadní kapsy u kalhot, nosí hřeben takříkajíc za ušima.
V arabském světě bývá často chován lazebníky a holiči a
využíván k reklamním účelům.

Hospodářské zvíře chované člověkem Subtropické oblasti
Tráva, kapusta, zelí Mandarinky

Tupoučcí Hadi
Skot Syčáci
Voli Frajeři

Vůl Hřebenáč
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Všude tam, kde jsou koláče bez práce Antarktida
Pivo, špenát, pistáciová zmrzlina Mech

Primitivové Polárníci
Povaleči Zmrzlíci
Tvor určený k vyhynutí. Vznikl z druhu homo sapiens
sapiens. Za praotce člověka lidského je považován hloupý
český Honza, který, ač úplný ňouma, ke štěstí a princezně
přišel. Mnoha lidem se stal vzorem. Jeho lenost už
doznala takových mezí, že se v zásadě už ani nemnoží.
Tu a tam se ještě vzmůže, potomci ale jdou vzorně
v rodičovských šlépějích. Odhadem okolo roku 2055
vyhyne zcela a zbyde po něm pouze prázdný půllitr a
špejle od jitrnic.

Tento druh byl objeven teprve nedávno českou výpravou
k jižnímu pólu. Žije na teplejších březích oceánu
v Antarktidě, kde nachází potravu nutnou k přežití. Kolonie
ledních pávů odlétají v době páření do daleké Patagonie,
kde vyvádějí mláďata a zhruba po dvou měsících se
vracejí zpět.

Opilci Pávi

Člověk lidský Lední páv
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Popis: Popis:

Výskyt: Výskyt:
Potrava: Potrava:

Všežravá ryba hojně se vyskytující ve sladkých vodách. Je
velmi citlivá na čistotu prostředí. Ve starší literatuře je též
označován za neštoviční rybu. Na vině je stovka teček,
které má rozesety rovnoměrně po celém těle. Složení
pokožky má takřka shodné se slunéčkem sedmitečným,
pouze tečkovitost je výrazně (cca 14x) vyšší.

Domácí mazlíček v mnoha domácnostech od Vídně až
po New York. Zvíře podobného typu, užitečnosti a
dlouhodobé životnosti jako člověk lidský. Přes zjevnou
zbytečnost tohoto uměle vyšlechtěného druhu se ceny
některých jedinců vyšplhaly na trhu neuvěřitelně vysoko.
Alespoň si přírodovědci a archeologové za pár století
budou mít s čím lámat hlavu. 

Trávy, zelené řasy, jehličí, zlaté rybky Okurky
Sladkovodní řeky Evropy a Asie Domácnosti západního světa

Plavci Pakoně
Sladkovodní Koně
Udatní Poně

Lín statečný Půň domácí
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Bavorsko
Veverky

Třípásovec

Pásovci
Málopásí
Germáni
Příbuzný amerického pásovce devítipásého. Po zavlečení
do Evropy uprchl ze zajetí a zdivočel. Usadil se především
v části Německa. Někdy bývá pojmenován jako bavorský
pásovec. Přežívá v hlubokých norách, které si hrabe
na klidnějších místech. Je vcelku šikovným lovcem.
Pomáhá udržovat druhovou rovnováhu v lokalitě svého
výskytu. V tlupě se útočná síla třípásovců
několikanásobně zvětšuje.


