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ŠELMY 



ŠELMY 

Šelmy 
kočkovité 

Šelmy lasicovité 

Šelmy 
medvědovité 

Šelmy psovité 



Společné znaky šelem 

mohutný dravý 
chrup (trháky) 

nemají klíční 
kost a slepé 

střevo 

bystré smysly 
lovci - masitá 

potrava 



ŠELMY PSOVITÉ 



  Společné znaky  
psovitých šelem!!! 

prstochodci, dlouhé nohy, 
nezatažitelné drápy 

nejbystřejší smysly 
 – čich a sluch 

silný chrup s mohutnými 
špičáky a trháky 

protažený čenich 

kořist 
loví 

štvaním 



 

PŘÍTEL 

ČLOVĚKA 

 

Pes domácí 

obr.1 



Mnoho plemen, které se liší vzhledem,  
ale i povahou!!! 

Čivava Dobrman 
Polský 
chrt 

Jezevčík 
Zlatý 

retrívr 
Irský 
setr 

obr.2 obr.3 obr.4 

obr.5 obr.6 obr.7 



Vlk obecný 
 - huňatý ocas (v zimě 

jako přikrývka) 

- srst  má izolační 
vlastnosti (v zimě  na ni 

netaje sníh) 

- tmavší 
hřbet a 
světlejší 

břicho, často 
tmavší maska 

okolo očí 

 - kontinenty severní 
polokoule 

obr.8 

Jakou barvu 
má srst? 

 Které kontinenty vlk 
obývá? 

Jakou funkci má srst? 

Jakou funkci má v zimě 
ocas? 



Vlk je mohutnější než německý ovčák, má širší 
zašpičatělejší hlavu a šikmo postavené oči.  

Je mezi nimi rozdíl? 

obr.9 obr.10 



Liška obecná 

 

- naše nejhojnější 
psovitá šelma 

 

- hygienická role v 
krajině – konzumace 

mršin 
potrava – hlodavci 

- rezavě hnědá, 
šedobílé břicho 

hustě osrstěný ocas 

- přenašeč vztekliny 

obr.11 

 Popiš srst! 
Kterou nemoc 

přenáší? 

Jaký je význam lišek 
v krajině? 

 

Je v Česku běžná? 
 



Pes hřivnatý Fenek berberský 

Pes dingo 

- připomíná lišku s dlouhýma   
  nohama a hřívou přes ramena 
- křovinaté lesy a savany s  
  bažinatým povrchem a  
  bujnou vysokou vegetací 
- JIŽNÍ AMERIKA 

- rezavá barva, vztyčené uši 
- dospělí jedinci obvykle tvoří  
  ustálené smečky 
- AUSTRÁLIE 

- velké ušní boltce (délka až 15  
  cm)  
- velmi jemný sluch 
- ušní boltce mu pomáhají 
  ochladit se 
- důležitým smyslem je zrak,  
  fenci vidí velmi dobře i v šeru 
- AFRIKA 

KLIK 
obr.12 obr.13 

obr.14 



Pes hřivnatý Fenek berberský 

Pes dingo - velké ušní boltce (délka až 15  
  cm)  
- velmi jemný sluch 
- ušní boltce mu pomáhají 
  ochladit se 
- důležitým smyslem je zrak,  
  fenci vidí velmi dobře i v šeru 
- AFRIKA 

- připomíná lišku s dlouhýma   
  nohama a hřívou přes ramena 
- křovinaté lesy a savany s  
  bažinatým povrchem a  
  bujnou vysokou vegetací 
- JIŽNÍ AMERIKA 

- rezavá barva, vztyčené uši 
- dospělí jedinci obvykle tvoří  
  ustálené smečky 
- AUSTRÁLIE 



Šakal obecný 

Kojot prériový 

SEVERNÍ 
AMERIKA 

EVROPA, AFRIKA, 
ASIE 

obr.15 

obr.16 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/California_Death_Valley_Coyote.jpg


EVROPA 

ASIE 

JIŽNÍ 
AMERIKA 

SEVERNÍ 
AMERIKA 

AUSTRÁLIE 

AFRIKA 

  Zařaď  psovité šelmy na kontinent! 

DINGO 
PES 

HŘIVNATÝ 

ŠAKAL FENEK KOJOT 
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