
info 
Vyberte, prosím, typ školy! 



BĚŽCI 



 nadřád druhotně nelétavých ptáků 
   (neobratně létají tinamy) 
 obývají pouze teplé oblasti jižní 

polokoule 
 redukovaný počet prstů (2 – 4) 
 Patří sem: pštros dvouprstý, kasuáři, 
 emu hnědý, kiviové, nanduové a  
 tinamy 
 Prapor pera postrádá paprsky s háčky  



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: nanduové, Čeleď: nanduovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: hmyz, semena, bobule,   
  červi, ponravy 
Rozměry:   20 – 25 kg 

    127 – 140 cm 
 
 
 
 

(Rhea americana) 
DOMŮ 

ZDE 



Jižní 

Amerika 
Biotop: savany a 
stepi (pampy) 
 

DOMŮ 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: kasuáři, Čeleď: emuovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: hmyz, semena, bobule,  
  plody, ovoce 

Rozměry:   30 – 55 kg 

    150 – 190 cm 
 
 
 
 

(Dromaius novaehollandiae) 
DOMŮ 

ZDE 



Austrálie 
Biotop: stepi a 
křovinaté krajiny 
 

DOMŮ 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: pštrosi, Čeleď: pštrosovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: tráva, semena, listy,  
  občas hmyz, malí obratlovci 

Rozměry:   90 – 130 kg 

    190 – 250 cm 
 
 
 
 

(Struthio camellus) 
DOMŮ 

ZDE 



Afrika 
Biotop:  
otevřená krajina 
od polopouští po 

savany 
 

DOMŮ 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: kasuáři, Čeleď: kasuárovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: semena, plody, bobule,  
  larvy hmyzu 

Rozměry:   28 – 58 kg 

    130 – 150 cm 
 
 
 
 

(Casuarius casuarius) 
DOMŮ 

ZDE 



Austrálie  
a Nová 

Guinea 
Biotop: lesostepi, 
deštné lesy, 
eukalyptové háje 
 

DOMŮ 

(zdroj: http://www.zoozlin.eu) 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: tinamy, Čeleď: tinamovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: semena, kořínky,  
  plody, hmyz 

Rozměry:   do 1,5 kg 

    do 40 cm 
 
 
 
 

(Tinamidae) 
DOMŮ 

ZDE 



Střední 
a Jižní 
Amerika 
Biotop: řídce 
zalesněné krajiny, 

pastviny, stepi  

DOMŮ 

(zdroj: http://www.tolweb.org) 

Tinama 
chocholatá 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: kiviové, Čeleď: kiviovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: červi a larvy hmyzu 
   
Rozměry:   2 – 3 kg 

    do 45 cm 
 
 
 
 

(Apteryx australis) 
DOMŮ 

ZDE 



Nový 
Zéland 
Biotop: borovicové 
lesy, husté porosty, 
zemědělská půda  
 

DOMŮ 

(zdroj: http://cs.wikipedia.org) 



BĚŽCI (Paleognathae) 



 nadřád druhotně nelétavých ptáků 
   (neobratně létají tinamy) 
 obývají pouze teplé oblasti jižní 

polokoule 
 redukovaný počet prstů (2 – 4) 

 2 – pštros   

 3 – emu, kasuár, nandu, tinama 

 4 – kivi 



 u samců vyvinutý penis 
 zjednodušené opeření – prapor pera 

postrádá paprsky s háčky  
 plochá hrudní kost bez hřebene 
 o vejce a mláďata pečuje především 

samec 



 Kosti nejsou téměř pneumatizovány 
 patří sem: pštros dvouprstý, kasuáři, 

emu hnědý, kiviové, nanduové a 

tinamy 



Pštrosí pero 



Kostra pštrosa 

(zdroj: JURAJDA, 2002) 



(zdroj: http://cs.wikipedia.org) 

(zdroj: http://en.wikipedia.org) 

vejce emu 

vejce pštrosa 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: pštrosi, Čeleď: pštrosovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: tráva, semena, listy,  
  občas hmyz, malí obratlovci 

Rozměry:   90 – 130 kg 

    190 – 250 cm 
 
 
 
 

(Struthio camellus) 
DOMŮ 

ZDE 



Afrika 
Biotop:  
otevřená krajina 
od polopouští po 

savany 
 

DOMŮ 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: nanduové, Čeleď: nanduovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: hmyz, semena, bobule,   
  červi, ponravy 
Rozměry:   20 – 25 kg 

    127 – 140 cm 
 
 
 
 

(Rhea americana) 
DOMŮ 

ZDE 



Jižní 

Amerika 
Biotop: savany a 
stepi (pampy) 
 

DOMŮ 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: kasuáři, Čeleď: emuovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: hmyz, semena, bobule,  
  plody, ovoce 

Rozměry:   30 – 55 kg 

    150 – 190 cm 
 
 
 
 

(Dromaius novaehollandiae) 
DOMŮ 

ZDE 



Austrálie 
Biotop: stepi a 
křovinaté krajiny 
 

DOMŮ 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: kasuáři, Čeleď: kasuárovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: semena, plody, bobule,  
  larvy hmyzu 

Rozměry:   28 – 58 kg 

    130 – 150 cm 
 
 
 
 

(Casuarius casuarius) 
DOMŮ 

ZDE 



Austrálie  
a Nová 

Guinea 
Biotop: lesostepi, 
deštné lesy, 
eukalyptové háje 
 

DOMŮ 

(zdroj: http://www.zoozlin.eu) 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: kiviové, Čeleď: kiviovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: červi a larvy hmyzu 
   
Rozměry:   2 – 3 kg 

    do 45 cm 
 
 
 
 

(Apteryx australis) 
DOMŮ 

ZDE 



Nový 
Zéland 
Biotop: borovicové 
lesy, husté porosty, 
zemědělská půda  
 

DOMŮ 

(zdroj: http://cs.wikipedia.org) 



Zoologické zařazení: 
Třída: ptáci, Řád: tinamy, Čeleď: tinamovití 
 

Zeměpisné rozšíření: 
 

Potrava: semena, kořínky,  
  plody, hmyz 

Rozměry:   do 1,5 kg 

    do 40 cm 
 
 
 
 

(Tinamidae) 
DOMŮ 

ZDE 



Střední 
a Jižní 
Amerika 
Biotop: řídce 
zalesněné krajiny, 

pastviny, stepi  

DOMŮ 

(zdroj: http://www.atlaszvirat.cz) 

Tinama 
pestrobarvá 
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Tato prezentace vznikla v roce 2012 jako doplněk   
k diplomové práci s názvem Význam tradičních a 
netradičních hospodářských zvířat. Autorem je Jiří 
Procházka.  
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