PRACOVNÍ LIST – DATEL ČERNÝ
1. Popiš tělo datla.

Datel je český název pro 22 rodů ptáků z čeledi ……………. V Česku žije datel ………………. Datel černý je
velký druh …………….. . Délka těla se pohybuje mezi 40-46 cm, hmotnost 250-370 g a rozpětí křídel 6773 cm. Datel je nezaměnitelný, celý ……………, s bělavým okem a zobákem. Samec má ………………
temeno, samice pouze červenou ……………. na týlu. Na rozdíl od ostatních datlovitých létá přímo, nikoli
ve ………………. Za letu se ozývá zvučným „kri kri kri“, vsedě pronikavým „kliééé“. Hnízdí ve vytesané
……… stromu, kam samice snáší 3-5 čistě bílých ………. Datel se živí ………….. žijícími ve dřevě (lýkožrouti,
kousavci, tesaříci) a mravenci. Potravu dobývá silným dlátovitým ……………. z kmenů nebo kořenových
náběhů stromů. K dostání kořisti z těžko dostupných míst mu napomáhá dlouhý lepkavý ……… se
zoubky na konci. Datel černý je v lese prospěšným druhem. Nejenže…………….. dřevokazné druhy
mravenců, ke kterým se žádný jiný druh šplhavce nedokáže v takovém rozsahu dostat, ale jeho dutiny
používá k …………. a nocování řada dalších druhů ptáků užitečných pro les, jako holub doupňák, sýc
rousný nebo kavka obecná.

Nápověda: datlovitých, černý, šplhavce,
konzumuje, hnízdění

černý, červené, skvrnu, vlnovkách, dutině, vajec, brouky, zobákem, jazyk,

2. Znáš ještě jiné šplhavce?

3. Poznej:


Je to běžně se vyskytující pták. Žije v lesích, ale i v sadech a parcích. Je černobílý.



Je to náš největší šplhavec, jeho výskyt je však vzácnější. Žije spíše v rozsáhlých lesích.



Svým zjevem je nenápadný, šedohnědě zbarvený pták velikosti většího vrabce s patrným
příčným i podélným vlnkováním. Přitiskne-li se ke kmeni stromu, splyne s ním tak, že vypadá
jako malý suchý pahýl.



Není divu, že si ji po zemi poskakující čas od času někdo splete s cizokrajným papouškem.
Její velikost, zeleně zbarvené tělo a vršek křídel, esteticky doplněné zářivě červenou čepičkou
ji k tomuto omylu dokonale předurčuje.

4. Znáš odpověď?



Proč mají datlové tlustostěnnou lebku?



Proč mají datlové dlouhý lepkavý jazyk?



Proč mají velmi pevná ocasní pera?



Proč mají úzké štěrbinovité nozdry?



Podle čeho bys mohl přepokládat, že se na určitém místě v lese vyskytuje datel černý?



Jak je uzpůsobena noha šplhavců k šplhání po kmenech?

Nápověda 2): Datel černý, Strakapoud malý, prostřední, velký, Datlík tříprstý, Krutihlav obecný, Žluna šedá, zelená
Nápověda 3): strakapoud, datel, krutihlav, žluna zelená
Nápověda 4): Tlumení účinků úderu při tesání do dřeva. Pro sběr hmyzu. Podpora těla při udržování svislé pozice na kmenech
stromů. Zamezení vnikání třísek vznikajících při tesání. Třísky, vytesané hnízdní dutiny, zvuk úderů do dřeva. Dva prsty v tom
případě směřují dopředu a dva dozadu.

5. Kolik druhů housek a červů si dá datlík k obědu?
Kolik se jich dívá doprava a kolik doleva?
Zahrát si můžeš i hru s kostkou. (Podle hodu, zakroužkuj červíky.)

