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Savci našich lesů



Savci

Savci tvoří v lese velkou skupinu živočichů, kteří 
mají několik společných vlastností:

1. Sají mateřské mléko

2. Rodiče o své potomky nějakou dobu pečují

3. Patří mezi obratlovce

4. Jsou nedílnou součástí ekosystému „Les“



Zařazení obratlovců v systému

Říše: ŽIVOČICHOVÉ

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ

Kmen: STRUNATCI

Podkmen: Obratlovci

Třídy: Obojživelníci 

Plazi 

Ptáci

Savci 

Paryby 

Ryby



Největší skupiny savců v lese

1. Sudokopytníci

2. Šelmy

3. Hmyzožravci

4. Hlodavci



1. Sudokopytníci

Do této skupiny savců patří větší živočichové, 
převážně býložravci.

Na každé končetině mají dva prsty zakončené 
kopýtky (odtud sudokopytníci).

Mají výborný čich a sluch, před nepřáteli je 
zachraňuje rychlý útěk.



Zástupci

Srnec obecný

• Samci vzrůstají na hlavě malé parůžky, které 
každý rok shazuje, na jaře dorostou.

• Po napasení znovu potravu v klidu přežvykují a 
postupně tráví – řadíme jej mezi přežvýkavce.

• Prostor ve kterém žije si značkuje pomocí 
pachových žláz



Jelen evropský

• Jeho stáří se určuje podle parohů (počet 
výsad)

• Samici označujeme jako laň.

• V našich lesích je poměrně častý, působí škody 
okusováním stromků a loupáním kůry 



Jelen evropský



Muflon

• Samci mají rohy, které jsou na rozdíl od 
parohů duté a neshazují se.

• Žije v teplých oblastech, listnatých a 
smíšených lesích

• Často chován v oborách



Muflon



Prase divoké

• Je všežravec

• Živí se rostlinami a drobnými živočichy, 
potravu nepřežvykuje.

• Samcům vyčnívají z obou čelistí nahoru 
zahnuté špičáky – kly.

• Samice se selaty je nebezpečná!!



Prase divoké



2. Šelmy

Na rozdíl od býložravců se živí převážně masitou 
potravou. V lese můžeme narazit na šelmy 
malé (kuna, liška), ale taky na šelmy velké (rys, 
medvěd).

Šelmy mají velký význam pro udržování 
biologické rovnováhy v lese. Při vymizení 
šelem dochází k přemnožení jejich kořisti a to 
může vést v konečném důsledku ke zničení 
lesa.



Malé šelmy

• Kuna lesní – chytá drobné 
hlodavce, někdy i ptáky. 
Kdysi hojná, dnes lovena pro 
kůži. Charakteristická svou 
světlou  náprsenkou.



Malé šelmy

• Liška obecná – loví myši a jiné drobné 
živočichy, charakteristická zrzavá barva. Patří 
mezi psovité šelmy, často přenáší vzteklinu.



Velké šelmy

• Medvěd brtník – je všežravý, k nám se občas 
zatoulá ze Slovenska



Velké šelmy

• Rys ostrovid – Kočkovitá šelma, dokáže ulovit i 
srnčí zvěř. Charakteristický štětinkami na uších.



Velké šelmy

• Jezevec lesní – všežravá šelma, vyhrabává si 
doupě, ve kterém ve dne spí. Na zimu se 
vypase a přežívá zimu v omezené aktivitě.



3. Hmyzožravci

• Jsou menšího vzrůstu

• Mají protáhlou hlavu s čelistmi plnými malých 
ostrých zoubků

• Živí se hmyzem, žížalami, měkkýši



Zástupci:

• Krtek obecný – žije pod zemí, přední končetiny 
přizpůsobeny k hrabání, je slepý.



• Ježek 
západní

• Rejsek obecný – často si jej lidé pletou s 

myší



• Netopýři – Patří do skupiny letounů, ve dne 
spí, v noci loví, využívají ultrazvuku pro 
orientaci v prostoru a lov



4. Hlodavci

• Jsou převážně býložravci, někdy i všežravci. 
Živí se hlavně semeny, houbami, ale i 
drobnými živočichy

• Přední zuby neustále dorůstají, musí si je 
obrušovat



Zástupci:

• Veverka obecná – u nás hojná, 
charakteristická svým huňatým ocasem.


