VLÁDCI OBLOHY
1. Poznáš ohrožené druhy evropských dravých ptáků podle siluet?
(přiřaď k obrázkům jména)
sokol stěhovavý, orlovec říční, orel skalní, sup bělohlavý,
orlosup bradatý, sup mrchožravý
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2. Který z uvedených dravců se živí lovem ptáků?
3. Který z uvedených dravců je specialista na mršiny?
4. Který z uvedených dravců loví ryby?
5. Který z uvedených dravců loví sviště?
6. Seřaď uvedené dravce podle velikosti od 1. do 6. (1 je nejmenší)
7. Se kterým z uvedených dravců byste se
(až na naprosté výjimky) v naší přírodě nesetkali?
8. U kterých z uvedených dravců podporuje Zoo Praha
jejich reintrodukci (návrat do přírody)?
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1. K zobrazeným ptačím druhům vyberte správná jména.
Vyberte mezi nimi pěvce.
sýkora koňadra, špaček obecný, žluna zelená, pěnkava obecná, konipas bílý,
straka obecná, kvakoš noční, kachna divoká, vrabec polní, rorýs obecný,
hrdlička zahradní, poštolka obecná
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2. Který z výše zobrazených ptáků loví ryby?

3. Který z těchto ptačích druhů hnízdí v dutinách, případně budkách?

4. U kterých z výše uvedených druhů není těžké odlišit
samečka a samičku (alespoň v určité části roku)?

5. Které z uvedených druhů můžeme u nás potkat
v zimě, čili nepatří mezi tažné druhy?
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6. Přiřaďte k sobě ptačí druh a jeho potravu.
Nezapomeňte, že někteří ptáci se živí více typy potravy.
Hrdlička zahradní					Mravenci
Poštolka obecná					Hmyz
Rorýs obecný						Semena
Kvakoš noční						Vodní rostliny
Kachna divoká					Drobní vodní bezobratlí
Pěnkava obecná					Myš
Žluna zelená						Ryba
Konipas bílý						Ještěrka

7. Víte, kteří ptáci se skrývají pod těmito staročeskými jmény?
Trasořitka 						lelek
Kozodoj							rehek
Čermáček 						konipas
Plotníček 						sýček					
Kulich							střízlík			
Podpoliška 						křepelka
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8. Přiřaďte k uvedeným tvrzením (ANO – NE):
Nejmenší český pták je králíček obecný..................................................................................................
Kachna divoká se potápí hluboko..................................................................................................................
Volavka popelavá hnízdí na zemi....................................................................................................................
Kvakoš noční tráví zimu v Indii........................................................................................................................
Hnízdo vlaštovky obecné je kulovité umístěné zvenku na domě.........................................
Žluna zelená si staví velká hnízda.................................................................................................................
Hrdlička divoká patří k našim nejohroženějším ptákům.............................................................
Špaček obecný se živí výhradně ovocem................................................................................................
Nejběžnějším dravcem našich měst je poštolka obecná...........................................................
U pěnkavy obecné zpívá pouze samec....................................................................................................

