
ŽIVÝ SVET – REKORDY ZVIERAT  

 AHOJTE DETI, 

DOPLNÍME  SI ĎALŠIE DOTERAJŠIE VEDOMOSTI O EXTRÉMNYCH  JAVOCH  ŽIVEJ PRÍRODY, 

ROZŠÍRIME SI VEDOMOSTNÉ OBZORY  O ZVIERATKÁCH, VTÁKOCH, NAJJEDOVATEJŠÍCH, NAJKRAJŠÍCH, 

NAJ, NAJ..... 

 

MORNÁR – najjedovatejší morský had 

žije v Tichom, Indickom oceáne, rodí živé mláďatá,  

živí sa rybami, úhormi, jed je mnohonásobne účinnejší 

ako jed suchozemských hadov, meria až 100 cm. 

 

 

TAJPAN – najjedovatejší , najväčší, suchozemský had 

žije  v Austrálii, kde je väčšina hadov jedovatých,  zo 150 

druhov je 120 jedovatých, tajpan dorastá do dĺžky 3,3 m. 

 

 

ŽRALOK ĽUDOŽRAVÝ – najväčšia dravá ryba, nazývaný 

aj žralok modrý, hojnejší je v oceánoch  okolo Nového Zélandu,  

južnej Afriky, Japonska, dorastá až do dĺžky 7 m, hmotnosť 2000 kg,  

dožíva sa až 70-100 rokov, má najlepší čuch zo všetkých rýb, jeho 

útoky sú skôr výstrahou. 

 

 

MEDÚZA ŠTVORHRANNÁ – najjedovatejšia medúza, smrteľne nebezpečná, 

nazývaná ,,morská osa“, má pŕhlivé bunky, ktoré obsahujú jed, vyskytuje sa v  

severnej Austrálii.  



 

 

KORALY – žijú v teplých tropických moriach, v čistej a lúčmi presvetlenej vode, 

lemujú množstvo ostrovov, sú to polypy, drobné zvieratá (1 až 3 mm) príbuzné 

sasankám a medúzam. Veľká koralová bariéra (2300 km) je najväčšou stavbou 

postavenou živými bytosťami – východné pobrežie Austrálie. 

 

 

MRAVČIAR VEĽKÝ – má najdlhší jazyk, žije len v tropickej Amerike, má málo vyvinutý 

mozog, na predných nohách má mohutné zakrivené pazúry prispôsobené na 

hrabanie, nemá žuvacie svaly, ani zuby, dlhý trubicový pysk má zakončený 

asi 1 cm širokým otvorom, cez ktorý vystrkuje 61 cm dlhý jazyk, do mraveniska 

strká jazyk až 150 krát za minútu. 

 

 

LEŇOCH TROJPRSTÝ – najpomalšie sa pohybujúci cicavec, žije na stromoch,  

v Južnej Amerike, pohyby má veľmi pomalé – 1,5 až 2,5 m/min., na zem zostupuje 

kvôli vylučovaniu raz za týždeň, trávenie má pomalé, živí sa lístím, 

má dlhé hákovité pazúry, zavesený dolu hlavou sa pári a rodí mláďatá. 

 

 

TAPÍR HNEDÝ – najneskôr ,,objavený“ veľký cicavec, až v roku 1818. 

Žije v tropických lesoch od Venezuely po severnú Argentínu, výborne pláva, 

je vysoký 1 m a 2 m dlhý,  mláďatá bývajú škvrnito pruhované, dospelé sú 

celé tmavé, je to účinné maskovanie. 

 

 



VLK HRIVNATÝ – najvyššia psovitá šelma, má dlhé chodúľovité nohy, meno dostal 

podľa hrivy dlhých chlpov na chrbte, loví králiky, pásavce, je na pokraji vyhubenia, 

 je to elegantná psovitá šelma. 

 

 

KAPYBARA MOČIARNA – najväčší hlodavec, dĺžku má 1,4 m, živí sa vodnými  

rastlinami, je to mierny a znášanlivý živočích, stáva sa korisťou jaguárov,  

väčšinu života trávi vo vode. 

 

 

ČINČILA VLNATÁ – hlodavec s najhustejšou a pritom najjemnejšou kožušinou, 

žije v Andách na severe Chile, obýva nory a skalné pukliny, dorastá do dĺžky 30 cm, 

telo má pokryté mäkkou, hodvábnou, striebrosivou srsťou, kvôli cennej kožušine 

ich ľudia vyhubili, takže sú zákonom chránené. 

 

 

JAGUÁR AMERICKÝ – najväčšia mačkovitá šelma Ameriky, hmotnosť 55 – 120 kg, 

podobá sa leopardovi, je to samotárska šelma, žije v hustých pralesoch Brazílie, 

na polopúšťach južnej Argentíny, výborne šplhá na stromy, nebojí sa ani vody. 

Obratne vie loviť aj veľké zvieratá. 

 

 

 DELFÍNY – najinteligentnejšie morské cicavce, majú buď výrazný zobák 

alebo pretiahnuté čeľuste, vydávajú zvuky vysokej frekvencie, rýchlo 

plávajú pomocou vodorovnej chvostovej plutvy, oči im chránia pred  

slanou vodou mastné slzy, dokážu sa skupinovo brániť a zaženú aj 

žraloka, navzájom sa hladkajú, s človekom sa hrajú aj robia akrobacie. 



 

 

VRÁSKAVEC OZRUTNÝ – najväčší a najdlhší živočích – modrá veľryba, 

dorastá do dĺžky 33,5 m a hmotnosti 160 ton, dožíva sa 80 rokov, denne  

skonzumuje 4 tony pancieroviek, mláďa spotrebuje 200 litrov materského 

 mlieka, priberá 90 kg, je prísne chránený. 

 

 

KOLIBRÍKY – najmenšie vtáky, majú dlhý zobák s vyplaziteľným cicavým jazykom,  

poznáme 320 druhov, najpočetnejšie sú v tropických oblastiach Strednej a Južnej 

Ameriky, aj na Aljaške, najmenší  je slnečníček malý – 57 mm, váži 1,6 až 1,8 gramu. 

Kolibríky majú najskvostnejšie sfarbenie, za letu opisujú ležiacu osmičku, tak rýchlo  

kmitajú krídlami, že naše oko tento pohyb nie je schopné zachytiť. 

 

 

ARA HYACINTOVÁ – najväčší  papagáj, nádherný tmavomodrý, žije v brazílskych 

pralesoch, dorastá do dĺžky 1 m, má silný zahnutý a zahrotený zobák, chvost je dlhší 

ako telo, zobák je veľmi pohyblivý, páry žijú v trvalom zväzku po celý život, mláďatá 

sa rodia holé a slepé. 

 

Deti, vyskúšame si pamäť, či ste si niečo zapamätali: 

Ako sa volá najpomalší cicavec, ktorý žije na stromoch? 

Ako sa volá najväčšia mačkovitá šelma Ameriky? 

Ako sa volajú najmenšie vtáky na svete? 

 

Správne odpovede: 

leňoch trojprstý, jaguár americký, kolibríky  


