
VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA 

 
SAVCI 

srnec obecný, jelen evropský, daněk 
evropský 



srnec obecný 

• Častý obyvatel našich 
lesů a luk 

• Můžeme ho vidět 
zejména brzy ráno a při 
soumraku, ale běžně 
spatříme celá stáda i 
přes den 

• býložravec 

• sudokopytník 

 



srnec obecný 

Srnec – má parůžky Srna – nemá parůžky 



srnec obecný 

• samec – samice – mládě: 
srnec – srna – srnče 

• mláďata se rodí v květnu až 
v červnu 

• se srnou zůstávají 1 rok 

• ve volné přírodě nesmíme 
na srnče nikdy sahat – srna 
by se k němu už nikdy 
nevrátila a ono by umřelo 
hladem 



jelen evropský 

• žije v lese 

• aktivní bývá za 
soumraku 

• výrazně větší než srnec 

• býložravec 

• sudokopytník 

• žije téměř po celé 
Evropě, místy i v Asii 

 

 



jelen evropský 

• samci – jeleni – mají parohy, 
které na podzim shazují 

• na jaře vyrostou jelenům 
parohy nové 

• parohy se jelenům každý rok 
zvětšují a rozrůstají 

• při říji jeleni hlasitě troubí a 
vedou mezi sebou souboje 
o stáda laní 

• samci žijí většinou 
samostatně 



jelen evropský 

• samice – laně – žijí ve 
stádech 

• při pastvě vždy několik 
samic hlídá, zda nehrozí 
nějaké nebezpečí 

• mládě – kolouch – má bílé 
tečky  

• matku potřebují nejméně 3 
měsíce 

• na „opuštěné“ koloušky 
nikdy nesaháme! 
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daněk evropský 

• o něco menší než jelen 

• žije v lese, aktivní za 
soumraku 

• býložravec 

• sudokopytník 

• letní zbarvení skvrnité, 
zimní tmavohnědé 

• daněk má lopatovité 
parohy, které na zimu 
shazuje 



daněk evropský 

• samice se nazývá 
daněla 

• mládě se nazývá daňče 

• dospělí samci jsou 
samotáři 

• daněly spolu s daňčaty 
žijí ve stádech 



Kontrolní otázky 

1. Má parohy srnec i srna? 

2. Jak se nazývá mládě srnce obecného, jak 
jelena evropského a jak daňka evropského? 

3. Čím se všichni živí? 

4. Daněk má rohy nebo parohy? 

5. Jak se nazývá samice jelena? 

6. Co dělá jelen, srnec i daněk s parohy na 
podzim? 



Kontrolní otázky řešení 

1. Parohy má pouze srnec. Srna parohy nemá. 

2. Mládě srnce obecného je srnče, mládě jelena evropského je kolouch, 

mládě daňka evropského je daňče. 

3. Srnec, jelen i daněk jsou býložravci, to znamená, že se živí rostlinnou 

potravou. 

4. Daněk, stejně jako srnec i jelen mají parohy. 

5. Samice jelena evropského se nazývá laň. 

6. Srnec, jelen i daněk na podzim parohy shazují. Na jaře jim potom vyrůstají 

nové, o něco větší. 

 
























