PRACOVNÍ LIST – PRASE DIVOKÉ

1. Popiš tělo prasete.

Prase divoké je velký ……………………. z čeledi prasatovití. Jedná se o typického …………….,
který k životu preferuje staré lesní porosty. Prase divoké bylo vždy významnou……………. zvěří,
protože byla odpradávna vnímána jako ……………. zvěř. Dospělí samci dorůstají délky 120–180 cm
a v kohoutku měří 55–100 cm. Jejich hmotnost je v průměru 50–90 kg. Vzhledem k poměru těla má
prase divoké nápadně velkou ……… a relativně krátké ………... Jeho srst je tvořená hustými …………., které
ho chrání před nepříznivými vlivy. Její zbarvení je …………... Během zimy je srst výrazněji hustší a tmavší.
Selata jsou zpočátku hnědá a světle …………... V této fázi života se selata nazývají …………... Má čtyři
výrazné trojhranné ……..., které se zahýbají vzhůru. Slouží hlavně jako účinná zbraň při …………………….
U samců dorůstají obvykle 20 cm, ve výjimečných případech však mohou dorůst až do délky 30 cm.
Spodní špičáky kňourů myslivci nazývají …………… a menší horní špičáky …………. U samic jsou viditelně
menší a směřují směrem nahoru výrazně mírněji, navíc pouze u starších jedinců. Prase divoké má skvěle
vyvinutý ………………, jeho nejhůře vyvinutým smyslem je ……….
Nápověda: sudokopytník, všežravce, lovnou, škodná, hlavu, končetiny, štětinami, tmavošedé, pruhovaná, markazíni,
špičáky, soubojích, páráky, klektáky, čich a sluch, zrak

2. Co víš o divočákovi?
 Prase divoké se živí ….
a) masem – je to masožravec
b) rostlinami – je to býložravec
c) rostlinou i živočišnou potravou – je to všežravec
 Prase divoké se řadí mezi …
a) lichokopytníky
b) sudokopytníky
c) chudozubé

 Prase divoké se vyskytuje …
a) pouze na území ČR
b) pouze na území Evropy
c) patří mezi nejrozšířenější savce světa – obývá Evropu, Asii a sever Afriky

 Jak se říká chlupům, které pokrývají povrch těla divočáka …
a) houně
b) žíně
c) štětiny

 Takzvané zbraně, kterými se dospělý samec liší od samice jsou …
a) trojhranné zuby – špičáky, vyčnívající z tlamy
b) ostruhy – silné drápové výrůstky na zadních končetinách
c) růžky rostoucí pouze samcům

 Prase divoké se označuje jako zvěř …
a) nízká
b) vysoká
c) černá

 Kolik mláďat se najednou může samici prasete narodit …
a) nejčastěji 1
b) obvykle 3-13
c) často kolem 20

Nápověda: 1c,2b,3c,4c,5a,6c,7b

3. Která stopa patří praseti divokému? Dokážeš určit i ostatní stopy?

Nápověda: zajíc, prase, srnec, jelen, muflon, ježek, bažant, vydra, liška, rys, jezevec, výr, kachna

4. Při vybarvování obrázku zkus přemýšlet, v jakých pohádkách prase divoké vystupovalo.
Nezapomeň na Staré pověsti české, kdo tam divočáka ulovil?

