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PROČ

N E T O P Ý R L É TÁ V N O C I ?

Af r ická pohádka
Bylo, nebylo… kdysi strašně dávno zuřila na

velká válka mezi zvířaty,

která žila ve vzduchu, a zvířaty, která obývala zem. Byla to strašná doba, mnoho
zvířat bylo zabito nebo zraněno, mnohá se začínala bát, že když to takto bude
pokračovat, nikdo na

nezbyde. V té době si už žádné z nich ani nepamatovalo,

proč tahle strašná válka začala. A tak zvířata usoudila, že je potřeba ustanovit
příměří a vyhlásit mír.
Pro to, aby rozhlásila tuto dobrou zprávu, byla za zvířata ze vzduchu vybrána
A za zvířata pozemní byl vybrán

.

, ten rychle běhá a zprávu bleskově

roznese. Další den ráno se všechna zvířata probudila a ejhle: mohla žít v míru,
nikdo neválčil. Našla se však poslední oběť velké války, byl to pan

. Zvířata

ze vzduchu byla velmi naštvaná, chudák pan netopýr, musel být zabit pozdě v noci
minulého dne.

se tedy rozhodli udělat pohřeb. Nebožtíkovo tělo připravovali

na smuteční obřad a obrovské bylo jejich překvapení, když zjistili, že
! To nečekali,

přeci

nemají! Proto pana

má v tlamě

předali zvířatům ze země.

Zemská zvířata si ho prohlížela, ale také nechtěla jeho tělo přijmout, protože
zvířata pozemní přeci nemají křídla! Také pozemní zvířata
Chudák pan

,

jej odmítli, protože má

odmítla pohřbít.

, zemská zvířata jej odmítla,

a stále hledají, kam vlastně patří.
V africké pohádce netopýr létá a hledá, kam patří. My to dnes už víme – víte to i vy děti? Přijmout
ho měla zvířata pozemní, protože netopýři patří k savcům, tedy zvířatům, která mají na sobě srst
a v tlamě zuby. A cože to ti savci vlastně sají? Přeci mateřské mléko! Ale to platí jenom pro mláďata.
Netopýři létají každou noc, aby si ulovili dostatek potravy. Naši netopýři žerou hlavně komáry,
brouky nebo můry. Sežerou jich za jednu noc tolik, že kdybychom je zvážili, byla by to čtvrtina
váhy netopýra! Kdybys byl netopýr ty, kolik kilo potravy bys musel za den sníst?
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www.facebook.com/ZooBrno

Kresby: MgA. Natálie Staňková.

protože má křídla. Proto netopýři večer co večer a noc co noc létají nad zemí
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Někdy jste možná slyšeli, že netopýři „vidí ušima“. Je tomu skutečně tak – i když netopýři vidí i očima, ve tmě se
orientují zejména pomocí tzv. echolokace. Vysílají vysokofrekvenční zvuky (které my lidé neslyšíme) a jejich odrazy od okolí zachycují sluchem. Tak zjišťují, kde se před nimi pohybuje kořist či nachází nějaká překážka.

A jak vidíte vy? Najděte pět rozdílů mezi obrázky.

Noční zvířata většinou nezahlédneme, v noci ven nechodíme, protože spíme ve svých postýlkách. Přes den ale můžeme spatřit jejich stopy v blátě nebo ve sněhu.

Zahrajte si na stopaře a spojte zvířata s jejich stopami!

Netopýři přes den spí a večer a v noci loví. Kde se
však přes den schovávají?

Zkuste najít na obrázku netopýří úkryty. Prozradíme vám, že jich najdete pět.
www.zoobrno.cz

CZ_detska priloha_4 2017_Sestava 1 30.11.2017 9:00 Stránka 4

Noční tvorové

Když vyluštíte tajenku, zjistíte, jak se nazývají nestrávené zbytky potravy, které vyvrhují sovy.
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Vtip nakonec.
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Sovy loví především v noci, k tomu jim pomáhá dokonalý zrak i sluch a neslyšný let. Jejich kořistí se stávají
zejména drobní hlodavci a větší druhy hmyzu.

Pomozte sově ulovit myš, která se skrývá na konci
bludiště.
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