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Živočíchy sa vyskytujú všade vôkol nás. Mnohé 
z nich sú plaché a žijú nepoznane v našej blízkosti. 
Stretnutiu s nami sa vyhýbajú, my však môžeme 
pozorovať ich pobytové znaky. Stačí, ak sa  
naučíme byť pozorní a zrazu zistíme, koľko ich  
žije v blízkych lesoch. Medzi pobytové znaky, ktoré 
po sebe zanechávajú, patria napríklad zvyšky šišiek, 
škrupiny orechov, trus, pierka, pozorovať môžeme  
aj ich nory či hniezda.

POBYTOVÉ ZNAKY
Bádame
v lese

Zásady  
správneho bádateľa:
1. nosí vhodné oblečenie v prírodných farbách, 

v ktorom sa môže pohybovať potichu,

2. zvieratá pozoruje trpezlivo, aby ich  
zbytočne nevyrušil, 

3. v batohu má zápisník, ceruzku, lupu,  
pinzetu, fotoaparát, ďalekohľad, meter, 
dostatok vody a jedla v prípade,  
ak sa zdrží dlhšie, a oblečenie  
do dažďa.

DAPHNE sa dlhodobo venuje environmentálnemu vzdelávaniu a tvorbe metodických materiálov pre učiteľov.  
Vytvára tiež inšpiratívne pomôcky a materiály zamerané na ochranu prírody a jej poznávanie.  
Realizuje programy pre školy, exkurzie pre verejnosť, rôzne aktivity pre firmy. 
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Úkryty a odpočinkové miesta
Živočíchy si pre svoje príbytky vyberajú rôzne úkryty. 
Kuna lesná využíva najčastejšie dutiny. Samotársky žijúci 
jazvec lesný si hĺbi nory. Veverica má niekoľko hniezd 
z konárov a lístia, ktoré strieda, na odpočinok jej poslúžia 
aj opustené hniezda vrán. 
Dutiny stromov využívajú rôzne druhy. Často tu hniezdi 
sova obyčajná. Nápadné sú tie, ktoré obsadí ďateľ – jeho 
mláďatá sa ozývajú. Ak sú v dutine netopiere, spoznáme 
to podľa jemného piskotu.
Hniezda vtákov majú rôzne tvary, veľkosti či umiestnenie. 
Nájdeme ich na zemi, v kríkoch a korunách stromov, 
niektoré zahniezdia aj v kvetináčoch. 

▶ Pri svojich prechádzkach v prírode sa vždy 
postarajme o svoj odpad. Vtáky ho totiž často  
využijú pri stavbe svojich príbytkov, čo pre ich 
mláďatá môže byť veľmi nebezpečné.

Potravné zvyšky
Živočíchy trávia veľkú časť dňa zháňaním potravy. Ostávajú po nich zvyšky, z ktorých môžeme 
pozorovať aj ich stravovacie návyky – môžu ich ohlodávať, trhať či hrýzť.

Vo vývržku 
strakoša sú jasne 
viditeľné zvyšky 

hmyzu.

Aktivita
Vývržky môžeme doma podrobne 
preskúmať. Pracujeme vždy 
s gumovými rukavicami a podložkou. 
Vývržok pomocou paličiek, pinzety 
alebo ihly opatrne rozoberieme na 
kúsky kostí, peria a srsti. Môžeme ich 
aj očistiť štetcom či starou zubnou 
kefkou. Pomocou lupy a kľúča na 
určovanie živočíchov zistíme, čo 
jedinec skonzumoval.

▲ Trhanisko
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▲ Vývržky sovy obyčajnej

Strakoš obyčajný

Myšiak hôrny

Ďateľ často konzumuje 
šišky v obľúbenej 

rázsoche listnatého 
stromu, a tak môžeme 
zvyšky šišiek nájsť aj 

napríklad pod hlohom.

Veverica šišku najprv 
poodlupuje, zje semienka 
a ohlodaný zvyšok zahodí. 

▼ Lúka rozrytá diviakmi – pri hľadaní potravy často rozryjú 
veľké plochy.

Sova obyčajná
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 4–5 cm

 6 cm

Aktivita
Na jeseň, keď stromy zhodia listy, môžeme 
pozorovať, kde všade sú hniezda ukryté. 
Na jar pomôžeme operencom pri stavbe hniezda 
tým, že na vyvýšené miesta rozvešiame kúsky 
prírodných materiálov, ako napríklad srsť psa, 
slamu alebo surovú vlnu.

Dutiny 
stromov slúžia 
ako príbytok 

mnohým 
živočíchom.

Bocian čierny si pre svoje 
pevné hniezdo vyberá 

mohutný strom.

Drozd plavý si hniezdo 
vytiera blatom.

Trhanisko a vývržky
Dravce si často obľúbia miesto, kde 
trhajú svoju korisť. Nazývame ho 
trhanisko. Zvyčajne ide o vysoký pahýľ, 
peň stromu alebo okraj skaly, pri ktorom 
sa hromadí vytrhané perie a iné zvyšky 
koristi. 
Vývržky sú zvyšky kostí a srsti v podobe 
malých chuchvalcov, ktoré vtáky vyvrhnú. 
Nedokážu ich totiž stráviť. 

 2 cm

Holuba hrivnáka prezradí nedbalé 
hniezdo zo suchých vetvičiek, či už 

na strome, alebo v kríkoch. 

Ďatle si pri konzumácii šišiek pomáhajú tým, že ich zakliesnia do štrbiny  
v kôre stromu. Takéto miesto ľahko spoznáme podľa desiatok  
rozďobaných šišiek v jeho okolí.

Slimačie ulity  
rozbité drozdom

Vlašský orech vyďobaný 
sýkorkou belasou

Lieskové oriešky 
vyjedené vevericou

Lieskové oriešky 
vyjedené ryšavkou

Vevericou obhryzená 
huba

Vtáky zanechávajú na orechoch stopy po ďobaní.  
Rozbité ulity slimákov prezrádzajú  
jedálniček drozda plavého.

Hlodavce zanechávajú na škrupinách plodov stopy po zuboch. 
Odtlačky zubov môžeme nájsť aj na hubách.

Šiška ohlodaná vevericou Šišky vyzobané ďatľom

Časť lebky 
spevavca

Časti lebiek 
hlodavcov

Spodné 
čeľuste 

hlodavcov

Stavce 
hlodavcov

Rebrá hlodavcov

Kosti končatín 
hlodavcov
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Stehlíky si zo šípok dokážu 
šikovne povyberať semienka.

Kúsky srsti

Obsahuje 
vysoký podiel 
srsti drobných 

hlodavcov, ktoré sú 
v kultúrnej krajine 
hlavnou potravou 

myšiakov.

Vývržky  
obsahujú  

hlavne kosti,  
aj väčšie časti  

a chlpy drobných 
hlodavcov, či perie 
menších vtákov.
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Perie a srsť
Na jar a v lete vtáky „preperujú“ – vypadáva im perie a rastie nové. Práve vtedy je vhodný čas  
na hľadanie pierok. Vtáky majú rôzne druhy peria – chvostové (kormidlové), z krídel (letky), 
obrysové perie. 

Trus
Prijímaním potravy získavajú živočíchy energiu 
a potrebné látky. Nestrávené zvyšky sa vylučujú  
vo forme výkalov – trusu, ktorý prezradí prítomnosť 
zvierat. Trus sa mení v závislosti od druhu živočícha, 
potravy, ročného obdobia a dokonca je rozdielny aj 
medzi pohlaviami (jeleň). 
Trus vtákov, tzv. striekance, niekedy prezradia 
hniezdo alebo odpočinkové miesto. Po konzumácii 
farebných plodov, môžu mať bizarné farby  
(napr. fialovú).

Diviak lesný

Jež tmavýJazvec nakladie trus 
do jamky, ktorú si pre 

tento účel vyhĺbi.

Jeleň lesný

Kuna lesná

Jazvec lesný

▲ Striekance

Bylinožravce  
vytvárajú bobky,  

často ich nachádzame  
vo väčšom množstve  

na jednom mieste.

Diviak si potravu 
obohacuje o bezstavovce 

a drobné stavovce.

Mäsožravce majú trus  
väčšinou dlhý, poskrúcaný,  

so zvyškami kostí, srsti či peria.  
Má charakteristický pach  
a často ho nachádzame  
na nápadných miestach.

Hmyzožravce 
majú v truse 

kúsky lesklých 
zvyškov hmyzu.

Netopier

Drozd  
plavý Sova obyčajná

Trasochvost 
horský

Červienka 
obyčajná

Penica 
čiernohlavá

Pinka 
obyčajná

Potkan hnedý

1 cm

Stopy a odtlačky
Stopy živočíchov môžeme najlepšie nájsť v mäkkej pôde alebo na snehu.

Kuna lesná/skalná

▼ Bahnisko diviakov – diviaky sa tu kúpu. Stvrdnuté blato si potom otierajú o kmene stromov  
a zbavujú sa tak parazitov.

Jeleň lesný

Vtáky, ktoré skáču, majú odtlačky vedľa seba, v páre (napr. vrabce a sýkorky). 

Pes domáci

Srnec lesný Daniel škvrnitý

Líška obyčajná

Diviak lesný

Mačka diváMačka domáca

Jež tmavý Veverica obyčajná

Jazvec lesný
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 4–8 cm

 2–2,5 cm

 1–1,4 cm

Priemer 3–6 cm

 8–10 cm

Priemer ≥ 2 cm, 
 4–8 cm

 1–2 cm

 3–6 cm  do  
0,5 cm

 9 cm

 6 cm
 4,5 cm

Vtáky, ktoré behajú alebo chodia, zanechávajú striedavé stopy.

Vajcia sú v prírode 
veľmi vyhľadávanou 
pochúťkou pre mnohé 
živočíchy. Rady si na 
nich pochutia kuny, 
lasice, líšky, jazvece 
ale aj diviaky, ježe či 
dokonca veverice.

Vajcia
Vajcia rôznych druhov vtákov sa líšia vo veľkosti aj farbe.

Nájdené pierka môžu byť aj z vtáka, ktorý sa stal potravou  
inému živočíchovi. Pierka z koristi bývajú často poškodené  
– na rozdiel od tých, ktoré vtákom vypadli prirodzene.
K výmene srsti u cicavcov dochádza dvakrát ročne  
– mení sa hustota srsti a farba vzhľadom k ročnému  
obdobiu. V období pĺznutia sa uvoľňujú chumáče chlpov  
– nájdeme ich na ležoviskách alebo zachytené na kríkoch,  
drôtených plotoch či vetvičkách, najmä pri vyšliapaných  
cestičkách cicavcov. Počas celého roka sa cicavce otierajú  
o kmene stromov, pričom sa chumáčiky srsti zachytávajú  
na drsnej kôre či lepkavej miazge. 
Srsť cicavcov nájdeme často i vo vtáčích hniezdach ako výstelku.

Chvostové perá Letky Obrysové perá

Vajce skonzumované 
predátorom býva ušpinené.

Škrupina vyliahnutého vajca býva 
čistá, zväčša rozlomená na dva kusy.

Srsť diviaka

Ďateľ

Ďateľ

Holub
Myšiak Sova

Sojka - pero z krídla

Pinka

Krok

Beh

Krok

Beh

Krok

Beh

Krok

Beh

Kačica Sova Holub Havran

 (dĺžka) 6 cm

 5 cm

 3 cm

 3 cm

 5 cm

 7 cm

 3 cm

 2 cm

Šírka 6 cm, 
stopy sa často 
prekrývajú.

Líščie stopy sa od psích 
odlišujú podlhovastejším 

odtlačkom. Líška ich  
kladie v jednej  

priamke.

V šľapajach diviaka nájdeme 
takmer vždy aj odtlačok paratíc.

Paratice

Šľapaje jeleňa  
sú široko oválne,  
ratice sú tupé  
a zaoblené.

Srnec má úzke  
ratice, zanechávajúce  
srdcovité odtlačky.

Stopa daniela je veľmi podobná stope 
jeleňa. Je však o niečo ostrejšia  

a brušká sú dlhšie.

Kuna lesná a kuna skalná 
majú stopy v podstate 

identické.

Stopa mačky 
divej sa odlišuje 
od stopy mačky 

domácej veľkosťou 
a odtlačkami srsti. 
Pazúry sa mačkám 

neodtláčajú.

 2 cm

 1 cm

 4 cm 8 cm

 3 cm

 4 cm

Vodným  
vtákom sa  

v podklade odtlačia 
aj plávacie blany 
medzi prstami.

 2 cm

Drozd Sýkorka

 3 cm
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Srnec lesný

Zajac poľný

Líška obyčajná

Priemer 1,5–2 cm


