
Mořští ptáci



Zástupci: Orel mořský
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Tučňák patagonský

Plameňák růžový
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Orel mořský

-je největší dravec 

-staří ptáci mají žlutý hákovitý zobák a 
krátký bílý kýlovitý ocas 

-mladí jedinci mají tmavě zbarvený zobák i 
tmavší ocas 

-neopeřené nohy jsou žluté 

-samec a samice se navzájem liší pouze 
velikostí



-délka těla: dosahuje 69-92 cm 

-hmotnost: u samce: cca 4 kg 

u samice: 7 kg 

-rozpětí křídel: může dosahovat až 2,5 m

-hlasem je zdaleka slyšitelné 
„kjikjikjiklieklikklik“

-samec má vyšší hlas, než samice



Rozšíření orla mořského: 
Světle zelená - letní rozšíření

Modrá - zimní rozšíření

Tmavě zelená - celoroční rozšíření

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Haliaeetus_albicilla_dis.PNG






Buřňák lední

-délka: 43 - 52 cm 
-rozpětí křídel: 101 - 117 cm 
-hmotnost: mezi 700 - 850 g 
-má štíhlé tělo, dlouhá křídla, krátký ocas a
silný zobák 
-je celý bílý s výjimkou šedého hřbetu, ocasu,
křídel a končetin, tmavých očí a žlutošedého
zobáku 
-samec ani samice se zbarvením neliší



Mapka rozšíření buřňáka ledního:
tmavě modře zimní výskyt

žlutě letní výskyt

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/FULMAR.gif


http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Northern-Fulmar.jpg








Albatros stěhovavý

-má velkou hlavu a dlouhý silný zobák
-má největší rozpětí křídel ze všech 

současných ptáků 
-za den může nalétat až tisíc kilometrů.
-samice jsou o něco menší než samci 
-dospělí ptáci jsou bílí s černobílými křídly
-zabarvení se s věkem mění
-samci mají křídla bělejší, jen jejich konce 

jsou černé



-rozpětí křídel: v průměru 3,1-3,7m(existují i

zprávy o rozpětích přes osm metrů)

-délka: asi 1,35 m 

-hmotnost: mezi 6 a 12 kg(zaznamenán je

také první let jednoho mláděte, při kterém

vážilo 16,1 kg)







Tučňák patagonský

-je po tučňáku císařském druhým největším 
tučňákem

-hmotnost: až 21 kg  

-délka: 95 cm

-jeho potrava sestává hlavně z: ryb, krilu, 
korýšů a hlavonožců

-žije až v několikatisícových koloniích na 
ostrovech 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Manchot_royal_-_King_Penguin.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Colony_of_aptenodytes_patagonicus.jpg






Plameňák růžový

-mají dlouhé růžové nohy, které mají mezi krátkými 
prsty plovací blány

-tělo je růžovobílé, s nohama průměrně 120 - 140 cm 
vysoké a 

-dosahuje hmotnosti: 2100-4100 g 
-dlouhý krk a hlava jsou čistě růžové, mnohdy i
dočervena 
-je dokázáno, že mají oko větší než mozek 
-mají také dlouhá, výrazně zbarvená křídla, která 

dosahují rozpětí 140-170 cm. 






