
SAVCI - ŠELMY



masožraví a všežraví najdeme je na celém světě

přizpůsobeni k lovu kořisti

významem je
udržovat rovnováhu v přírodě

masivní lebka
- mohutné špičáky (usmrcení)
- ostré trháky (porcování)

bystré smysly, dokonalé 
pohybové schopnosti

drápy na prstech 
končetin

jsou na vrcholu 
potravní pyramidy

odrazová skvrna –
vidění v noci



Tapetum lucidum –
zlepšení vidění v noci nebo v době šera



Kočkovité šelmy
• masožravci

• mají kulatou hlavu, dlouhý ocas a silné končetiny

• loví skokem

• mají dlouhé špičáky

• mají zatažitelné drápy







Gepard

Gepard (Acinonyx jubatus), 72kg/150cm/80cm. Afrika, Střední Asie. Vysoké štíhlé nohy, rychlý běh (100 km/hod). 

Zubů 28.



Lev

Lev (Panthera leo), 250kg/2,5m/1m. Afrika, střední Indie.



Tygr

Tygr (Panthera tigris), 306kg/2,8m/0,85cm. Asie. Největší kočkovitá šelma. 



Levhart

Afrika, Asie. 



Jaguár
Jaguár (Panthera onca), 120kg/1,8m/0,75m. Mexiko až 

Argentina. Větší hlava, relativně delší ocas.



Puma
Puma (Puma concolor), 103kg/1,9m/0,82m. Amerika.



Rys

Rys ostrovid (Lynx lynx), 38kg/130cm/25cm. Eurasie. 



Psovité šelmy
• masožravci

• mají protáhlou hlavu

• loví uštváním

• orientují se sluchem a čichem

• nezatažitelné drápy

• často žijí ve smečkách

• zástupci: vlk, kojot, fenek

šakal, Dingo, liška

Lebka vlka



Medvědovité šelmy
• velké šelmy

• největší žijící šelmy

• postrádají obličejovou mimiku (nepozná se, zda se 
chystají zaútočit)

• nezatažitelnými drápy

• orientují se čichem a sluchem

• samotáři, někteří upadají v zimě do spánku

• zástupci: medvěd kodiak, grizzly,

hnědý, lední, panda červená a 
velká

lebka medvěda ledního



Lasicovité šelmy
• drobné až středně velké

• mají protáhlé a zakřivené tělo a krátké končetiny

• boltce krátké a zaoblené, kvalitní hustá srst

• nezatažitelné drápy

• zástupci:

vydra, jezevec,

skunk, kuna,

tchoř, kolčava,

hranostaj, norek

Lebka kuny



Podřád PLOUTVONOŽCI
• masožravci

• mají ploutvovité končetiny, zakrnělý ocas a boltce 

• silná vrstva podkožního tuku

• krátká hustá srst

• špatně se pohybují na pevnině

• 34 druhů všech moří světa (několik je sladkovodních) 

v chladném a mírném pásmu



Poznáš čí srst je obrázku?


