
Savci IV.
šelmy



 potravu téměř všech šelem tvoří maso

 některé (například kočkovití) jsou dokonce    

 pravými masožravci, jiné (například 
medvědovití) jsou spíše všežravci. Hyenka a 
mnoho dalších se živí hmyzem

 absolutní výjimkou je panda velká, která je 
býložravá

 šelmy identifikujeme podle charakteristického 
tvaru lebky a podle chrupu s typickými špičáky a 
řezáky. 



Kočkovité šelmy

 z celého řádu se právě oni nejvíce drží 
masožravého způsobu života 

mezi nejznámější kočky patří bezpochyby 
kočka domácí

 jiné velmi známé druhy kočkovitých 
zahrnují velké kočky jako je lev,tygr, 
levhart,jaguár a gepard a spousta dalších 
divokých koček například rys ostrovid 
nebo puma americká  







Psovité šelmy

 jsou většinou masožravci případně 
všežravci

 do této čeledi patří psi, vlci, lišky, kojoti a 
šakalové 

mají štíhlé svalnaté tělo s mohutným 
hrudníkem 

 většina psovitých šelem žije v malých 
skupinkách, které většinou tvoří jedna 
rodina, ale někdy se spojují ve smečky 







Medvědovité šelmy

 mají velmi robustní postavu, velkou lebku, krátký ocas a 
silné nohy s dlouhými nezatažitelnými drápy, kterými 
mohou jediným úderem zabít i velké zvíře 

 potrava většiny druhů se skládá většinou ze směsi masa, 
včetně ryb a hmyzu, a rostlinného materiálu jako jsou 
kořeny a bobule 

 mají výborný čich, ale zároveň špatný zrak a sluch 

 výhradně na maso se specializuje jen medvěd lední, 
protože nežije v prostředí s vegetací, zatímco panda 
velká je téměř výlučně vegetarián(živí se bambusovými 
výhonky )





Ploutvonožci

 jsou skupinou savců uzpůsobených k životu ve vodě

 jejich končetiny se přeměnily v ploutve. 

 ploutvonožci tráví velkou část života ve vodě, jsou to 
teplokrevní savci rodící živá mláďata, která jsou kojena

 dýchají vzduch a jejich kůže je pokryta srstí 

 pětiprsté končetiny ploutvonožců mají tvar veslovací 
ploutve

 zadní končetiny fungují jako ploutve ocasní

 mohutná vrstva podkožního tuku je chrání proti chladu i 
proti tlaku

 pro potápění jsou vybaveni uzavíratelnými ušními i 
nosními dírkami

 živí se převážně rybami. 





Ostatní šelmy
Medvídkovití



Lasicovití



Hyenovití


