Poznej s námi dravce!
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Poznej s námi dravce!

JA K P Ř I ŠL I NA S V Ě T SIOU XOV É –
L E G E N DA K M E N E
V pradávných časech se objevila na

vodní příšera Unktehi a způsobila

velkou, ukrutnou povodeň. Nevíme proč, možná se Velký duch Wakan Tanka na
lidi z nějakého důvodu hněval, nebo chtěl vytvořit lepší druh člověka. Povodeň
byla ničivá a zalila celý okolní svět. Všichni
Byla velmi krásná a zachránila se díky
chytnout se jeho

se utopili, přežila však jedna

.

, který k ní přiletěl, a dovolil jí

. Z vody ji vynesl do svého hnízda, které měl postavené na

na vysokánské skále. To bylo jediné místo, které při povodni nebylo zatopeno.
Kdyby se

dostali na tuto skálu, mohli by přežít, ale skála byla tak uzoučká,

že by se na ní stejně neudrželi.

Wanblee si nechal nádhernou

hnízdě a vzal si ji za ženu. V dávných dobách bylo spojení mezi
velmi těsné, a proto si
orlovi dvojčata –

a

ve svém
a zvířaty

mohl vzít. Orlova žena brzy otěhotněla a porodila
. Byla velmi šťastná a řekla: „Nyní můžeme založit rod lidí

znovu!“
Děti se narodily nahoře v hnízdě na skále, kde nějaký čas žily. Až ustoupila voda
po povodni, otec

je snesl na zem a řekl jim: „Buďte lidmi, staňte se velkým

národem Siouxů!“

i

mužem na

,

rostli a rostli, až se z nich stali dospělí lidé.

byl jediným

jedinou ženou. Vzali se a měli spolu děti. Národ byl zrozen.

Siouxové velmi hrdí!

je nejchytřejší pták, je poslem Velkého ducha i skvělým

lovcem. Proto národ Sioxů nosí orlí

2

, je to velký národ!

www.facebook.com/ZooBrno

Kresby: MgA. Natálie Staňková.

Národ Siouxů je orlím národem. A to je dobře, je to něco, na co jsou všichni

Poznej s námi dravce!

Dravci jsou přizpůsobeni k lovu živé kořisti. Na nohou mají čtyři prsty, které jsou opatřeny
dlouhými špičatými drápy. Zobák je mohutný, zahnutý a zakončený ostrou špičkou.

Zakroužkujte zobák a nohu dravce, u ostatních obrázků zkuste napsat, komu patří.

Káně lesní je společně s poštolkou naším nejhojnějším dravcem. Loví především hlodavce, proto se jí také
někdy říká káně myšilov. Často můžeme káni spatřit na stromech kolem polí, kde vyhlíží svou oblíbenou
kořist. Lidé na poli budují pro dravce bidýlka ve tvaru T, ti pak mají lepší přehled o kořisti a pomáhají se
snižováním počtu hlodavců na poli. Zemědělci potom nemusí používat chemikálie na hubení hrabošů
a naše příroda je tak čistší!

Káně loví zejména drobné hlodavce, kteří tvoří 80 % její potravy.
Víte, kterou jinou kořist káně v naší přírodě loví?

Dravci patří mezi ohrožené druhy naší přírody. Možná si říkáte, že stojí na vrcholu potravního řetězce a nikdo jim
škodit nemůže? Není to však pravda, lidé je neustále nelegálně loví, překupníci vykrádají hnízda, dochází ke znečišťování prostředí, úrazům na sloupech elektrického vedení i při automobilové dopravě. Prostor pro dravce se zmenšuje,
a proto si zaslouží naši ochranu!

Pomozte orlovi nalézt cestu
mezi dráty elektrického
vedení a vyveďte ho ven.

www.zoobrno.cz

Poznej s námi dravce!

Dravci obývají prakticky celý svět, najdeme je v nejrůznějších biotopech. Většina druhů hnízdí jednotlivě, hnízda staví
na stromech, na skalách nebo i na zemi. Velké druhy snáší většinou pouze 1 nebo 2 vejce, u menších druhů jsou snůšky
početnější.

Když vyluštíte rébus, zjistíte, jaké hnízdo si staví orel, budníček,
puštík, drozd nebo pěnice.

orel

drozd

budníček

pěnice
puštík

Samec a samice se u dravců zpravidla nijak výrazně
neliší, samice jen bývají o čtvrtinu těžší než samci.

Naše 2 obrázky se ale liší, najděte 5 rozdílů.
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