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1. Identifikuj z letových obrázkov druh vtáka, uveď jeho slovenský názov a napíš, či 

patrí medzi druhy národného alebo európskeho významu. 

a)                    b)  

 

názov: ……………………………..............   ……………………………………….. 

 

ochranársky status: ……………………………  ……………………………………….. 

 

2. Urči živočícha, napíš jeho vedecký názov a uveď, do ktorej triedy a radu patrí. 

 
a)                                                                            b) 

vedecký názov: …………………………………  ………………………………….. 

 

trieda (vedecký názov): …………………………  ………………………………….. 

 

rad (vedecký názov): …………………………..  ………………………………….. 

 

3. Podčiarkni bezstavovce, ktoré sa v niektorom štádiu vývinu živia rastlinou potravou. 

 

pavúk vodný, splošťuľa bahenná, pijavica veľká, ihlica vodná, vodniak vysoký, vodomerka 

obyčajná, potočník rombický, krútňavec obyčajný, krivák obyčajný, chrbtoplávka žltkastá  



4. Napíš vedecký názov živočícha zobrazeného na oboch obrázkoch. Uveď, na ktorom 

z obrázkov je znázornený karapax a na ktorom plastrón. Napíš aj vedecký názov 

živočícha a uveď názov Ramsarskej lokality, v rámci ktorej sa na Slovensku vyskytuje. 

   

                 
Vedecký názov:  ………………………………………………………….. 

 

karapax- obrázok ………………………  plastrón- obrázok ……………………….. 

 

Vyskytuje sa na Ramsarskej lokalite ………………………………………….. 

 

5. Napíš pre každý druh uvedeného vodného bezstavovca do ktorého radu patrí 

(slovenský názov),  ktorú časť vodného stĺpca vo zvislom smere imága využívajú (dno, 

voľnú vodu alebo hladinu) a akým spôsobom sa vo vodnom prostredí pohybujú. 

 

a) krútňavec obyčajný,  rad: ……………………………… 

 

obývaná časť vodného prostredia ……………………………………… 

 

spôsob pohybu: …………………………………………….. 

 

b) chrbtoplávka žltkastá,  rad: ……………………………… 

 

obývaná časť vodného prostredia ……………………………………… 

 

spôsob pohybu: ……………………………………………. 

 

c) ploskuľa hranatohlavá,  rad: ………………………………  

 

obývaná časť vodného prostredia ……………………………………… 

 



spôsob pohybu: ..………………………………………….. 

 

d) vodomerka obyčajná,  rad: ………………………………  

 

obývaná časť vodného prostredia ……………………………………… 

 

spôsob pohybu: ..………………………………………….. 

 

6. Podčiarkni tie druhy vtákov, ktoré sa pri získavaní potravy nepotápajú pod vodnú 

hladinu: 

 

chochlačka vrkočatá, kačica lyžičiarka, vodnár potočný, bučiak trsťový, lyska čierna,  

 

kormorán veľký, kaňa močiarna, rybárik riečny, brehuľa hnedá, kúdeľníčka lúžná, orliak  

 

morský 

 

7. Identifikuj zobrazené druhy, napíš ich vedecké názvy a slovným popisom vyznač, kde 

si tieto vodné bezstavovce uchovávajú zásobu vzduchu pri pobyte pod vodnou hladinou. 

(druhy nie sú vyobrazené v pomernej veľkosti) 

 a)  b)           c)   

 

a) vedecký názov:…………………………….., vzduch uchováva …………………………… 

 

b) vedecký názov:…………………………….., vzduch uchováva …………………………… 

 

c) vedecký názov:…………………………….., vzduch uchováva …………………………… 

 

8. Priraď uvedené živočíchy k ich typickým obranným mechanizmom: 

 

vodniak vysoký …………… 

vodomil čierny ……………. 

hvizdák veľký …………….. 

 

a) larva pri nebezpečí ochabne a vypustí z úst čiernu tekutinu, ktorú tvoria výlučky z čriev 

b) pri podráždení sa mu zo špeciálneho otvoru vylieva krv 

c) mláďatá znehybnejú a prikrčia sa k zemi 

 



9. Uveď slovenské názvy zobrazených šupináčov. Jeden z nich je naším jediným 

jedovatým hadom, druhý je charakteristický polmesiacovitými škvrnami za hlavou po 

stranách krku. 

a) b)  

 

a) …………………………………………..      b) …………………………………………. 

 

 

10. Ktorej našej rybe, patrí hlava, zobrazená zhora a zdola. Uveď jej vedecký názov 

a slovenský aj vedecký názov čeľade. 

 

Vedecký názov: ……………..…………….. 

 

 

             čeľaď:……………………………….. 
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