
 

1. Domácí bestiář 

O co jde? 
 
Venku už není žádné teplo, co? Možná právě padá sníh s deštěm... komu by se chtělo ven? 
Tak pro tentokrát zůstaneme doma... skoro. V knížce Pí a jeho život autor píše, že kdybyste 
zatřásli městem jako je New York, vypadne na vás nečekaná spousta divokých zvířat. Co u vás 
doma? Co se u vás ubytovalo, krom vaší rodiny? Zkusíme to vystopovat a vytvořit si každý 
svůj „Domácí bestiář“. 
 
Opět platí, že není potřeba vypracovat všechny úkoly a konečnou podobou vašeho výzkumu 
bude prezentace nebo dokument v některém programu Microsoft office (Word, Powerpoint 
atd.) nebo Openoffice, použít můžete Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou práci můžete 
převést do formátu PDF. Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, pošlete nám ho třeba 
přes www.uschovna.cz . 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 
Uzávěrka druhého kola je 5.1. 2012 24:00. 
 
 
A. Doma v teple 
 
Kdo všechno využívá teplo, světlo, zdroj potravy, možnost se schovat v lidských staveních? 
Zkuste po vašem bytě či domě najít živočichy, kteří se schovávají uvnitř – za skříní, na půdě, 
ve sklepě, ve spíži, a vyfotografujte je. Některé druhy jsou velmi plaché, ale mohou po nich 
být k vidění takzvaná „pobytová znamení“. Co to je?  
Z pozorovaných druhů, nebo druhů určených podle pobytových znamení sestavte váš 
„Domácí bestiář“. samo sebou do vašeho Domácího bestiáře patří i živočichové, které vy 
chováte, prostě všichni živí tvorové vázaní na váš dům. 
Jak by měl Domácí bestiář vypadat: Druhy vázané na lidská obydlí, na které narazíte nebo 
aspoň na jejich pobytová znamení, zkuste určit do druhu, ke každému druhu přidejte fotku 
jeho samého nebo pobytového znamení, napište (1) z jakého důvodu žije v blízkosti člověka, 
co využívá, (2) čím by mohl být pro člověka užitečný, (3) čím škodlivý, (4) co je jeho potravou, 
(5) kdo je jeho predátorem. 
 
 
B. V terénu 
 
Na váš domov nejsou navázány jen druhy žijící přímo uvnitř, takže vyrazte také do okolí 
vašeho bytu či domu do města nebo vsi, zkuste to také třeba v noci. Všechny druhy nebo 
pobytová znamení v okolí vašeho domu vyfotografujte.  
Máte taky možnost je nalákat. Například výrobou a pověšením krmítka nebo lojové hroudy. 
Návod na výrobu krmítka z PET lahve (zajímavé využití odpadu, leč nevzhledné) najdete zde: 
http://vjecy.awardspace.com/krmitko_PET/krmitko_PET.html nebo můžete vyrobit lojové 
krmítko: Na něj potřebujete jen květináč, polovinu kokosového ořechu, nebo obyčejný 
kelímek a tlustší provázek, možná spíš provaz. Na provazu udělejte uzel, provlékněte ho 
květináčem, který se o uzel zastaví, vypadá to jako zvonek. Kus provazu musí koukat ven 

 



 

z květináče i na tomhle spodním konci můžete udělat uzel. na 
něm se budou držet sýkorky, nebojte jsou šikovné, udrží se i bez 
uzlu. Na kousky nakrájejte nesolený hovězí či skopový lůj, nebo 
stačí obyčejné sádlo. Rozpusťte ho a přidejte do něj různé 
olejnaté plody a semínka např. slunečnici, řepku, jádra vlašských, 
lískových a burských oříšků (nesolené!), lněné semínko, sezam... 
Směs nalejte do květináče a nechte ztuhnout. Krmítko 
umísťujeme na volném prostranství alespoň 1,5 m nad zemí, 
nejlépe 3-4 m od nejbližších keřů a stromů, čímž znemožníme lov 
toulavým kočkám, které se v místech zvýšeného výskytu ptáků 
rády zdržují. 
Až si ptáci na krmítko zvyknou, zkuste je pozorovat, 
vyfotografovat, napsat jak se kteří na krmítku chovají. Zahrňte je 
do svého „Domácího bestiáře“. 
 
 
C. Zábava a potěšení 
 
Dříve se zvířata v domácnostech chovala hlavně jako zdroj naší potravy, zatímco dnes je 
mnohem běžnější chov pro potěšení. Ale pořád má člověk jakýsi dobrý pocit, když může jíst 
jídlo z vlastních zdrojů. Máte tu možnost? Uvařte sobě nebo kamarádům něco z vašeho 
vlastního, nebo pokud možno co nejbližšího zdroje živočišných produktů - masa, vajec, 
mléka, medu... Pokud nemáte vlastní slepice, králíky atp. zkuste vystopovat kde se dá sehnat 
nějaký živočišný produkt co nejblíže vašemu domovu. Vámi uklohněné jídlo si pak 
vychutnejte a pošlete nám fotku. Nemusí to být nic velkolepého, záleží na té lokálnosti. 
 
D. Vyhodnocení a širší souvislosti 
 
Zkuste zjistit co nejpřesněji jak vznikla vazba na člověka a domácí forma nějakého 
konkrétního domácího nebo hospodářského zvířete (kráva, kočka, pes, koza...). Napište nám 
to spolu s fotografiemi a informacemi k vašemu pozorování. Vysvětlete pojmy: pobytové 
znamení, synantropie.  
 
E. Hodnocení 
 
Hodnotit cennými vočky budeme ve vaší práci: 
1. Splnění úkolů, kompletnost popisů druhů a jejich vlastností v Domácím bestiáři. 
2. Krmítko. 
3. Fotografickou dokumentaci. 
4. Odpověď na zadanou otázku. 
5. Vysvětlení zadaných pojmů. 
6. Lokální živočišný pokrm. 
7. Všechny vaše dobré nápady navíc. 
 

 


