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Základné informácie : 

o Vtáky  

Vtáky sú jediné živočíchy, ktoré majú perie. Vtáky sa koncom druhohôr vyvinuli z plazov. Sú 

teplokrvné podobne ako cicavce. Väčšina vtákov je dobre uspôsobená na lietanie - majú veľké 

silné hrudné svaly, ktoré mávajú krídlami, a ľahké kosti, prestúpené drobnými dutinkami. 

Niektoré vtáky však lietať nevedia. Vtáky nemajú zuby, funkciu zubov plní silný ľahký zobák. 

Mnohé vtáky, zvlášť orly a iné dravce, majú dobrý zrak a sluch, čuch je však slabý. 

 

o Delenie  

A) 

- BEŽCE -  nemajú pneumatizované (duté) kosti a stratili schopnosť letu. Na druhej strane 

majú silné dolné končatiny a rýchlo behajú 

- PLAVCE -  Tak ako krídla bežcov stratili svoju pôvodnú schopnosť lietať, aj krídla plavcov 

neumožňujú týmto vtákom lietať. Prispôsobili sa plávaniu pod vodou. 

- LETCE -  K letcom patria vtáky s pneumatizovanými kosťami. Väčšina je dobre 

prispôsobená životu vo vzduchu. Predné končatiny majú premenené na krídla. Typ dolných 

končatín sa mení v závislosti od spôsobu života a prostredia, v ktorom žijú. U všetkých letcov 

sú známe hlasové prejavy a veľa z nich žije v kolóniách. 

 

 B) 

- STÁLE - žijú stále na tom istom mieste a sú schopné prispôsobiť sa meniacim sa životným 

podmienkam. 

- PRELIETAVÉ - sťahujú sa podľa okolností z miesta na miesto 

- SŤAHOVAVÉ - v dôsledku zhoršených životných podmienok sú schopné prekonávať 

niekoľko tisíckilometrové vzdialenosti a vracať sa na pôvodné miesto. 

 

C) 

- KŔMIVÉ – rodia sa holé a sú odkázané na starostlivosť (väčšina spevavcov)  



- NEKŔMIVÉ - hneď po vyliahnutí sú schopné pohybu a 

zháňať si potravu (kurčatá, kačky) 

o  Perie 

Vtáčí šat sa volá operenie. Sfarbenie im pomáha rozpoznávať 

a vyberať si partnera na párenie v období hniezdenia a členom 

kŕdľa pomáha držať sa pospolu. Typy peria : páperie (spodné 

perie), obrysové perie (na povrchu), kormidlové perie (na 

chvoste) a letky (na krídlach) 

o Kosti vtákov 

Ich kosti sú ľahké a pritom pevné. Sú pneumatizované (vyplnené vzduchom), čo značne 

uľahčuje lietanie. Lebka sa spája s chrbticou pomocou jedného výbežku. V tvárovej časti 

vytvárajú čeľuste zobák. V lopatkovej časti sa nachádzajú krkavčie kosti. Hrebeň prsnej kosti 

je vysoký a úplne vyplnený mohutným svalstvom, na ktorom sú upevnené svaly ovládajúce 

krídla. Dolná končatina sa nazýva behák. Podľa stavby rozoznávame končatiny kráčavé, 

skákavé, brodivé, 

plávacie, hrabacie 

a chytacie. 

 

o Vnútorná stavba  

Hlavná časť hmotnosti tela pripadá na svaly a vnútorné 

orgány - srdce, pľúca a tráviacu sústavu. Vtáky majú 

hrvoľ, kde sa potrava uschováva a zmäkčuje (niektorým 

vtákom však hrvoľ chýba), a dva žalúdky - žľaznatý a 

svalnatý. Majú vyvinutých 5 párov vzdušných vakov- 

nadľahčovanie a výmena dýchacích plynov. Srdce vtákov 

je úplne rozdelené na 2 predsiene a 2 komory. V dôsledku 

rýchlejšieho metabolizmu  majú vtáky vysoký tep a 

vyššiu stálu telesnú teplotu ako cicavce. Spoločné 

vyústenie vylučovacích a pohlavných žliaz nastáva cez kloaku.  

o  Zobák 

Vtákom slúži na rôzne činnosti: zbierajú a prijímajú ním potravu, čistia a uhládzajú si perie, 

stavajú hniezda a bránia sa pred nepriateľmi. Tvar zobáka prezrádza, akou potravou sa vták 

živí. 

o Vývin  

Vývin prebieha vo vajci, ktoré sa skladá z tvorivého žĺtka, výživného žĺtka, zárodočného disku 

a bielka, ktoré obsahuje 97% vody. Na povrchu je jemná blanka a škrupina, v ktorej sú póry, 

pomocou ktorých jedinec dýcha. Dĺžka vývinu závisí od druhu. U vtákov je častý pohlavný 

dimorfizmus. 



 

Sledovanie pohybu a spôsobu života : LABUŤ VELKÁ 

o Ako počasie ovplyvňuje jej život? 

Labute v Európe môžu v zime migrovať na Blízky východ. 

Vtáky zo Severnej Ameriky spravidla nemigrujú.  

o Aký je jej spôsob života? 

Labuť veľká je druh z čeľade kačicovité.  Väčšina z nich 

zotrvávajú celoročne vo svojom hniezdnom teritóriu, ale 

môžu migrovať. Páry spolu zostávajú počas celého života, ak však jeden partner uhynie, 

vytvorí sa veľmi rýchlo pár nový. Živí sa vodnými rastlinami ,vodnými riasami ,travinou 

,zrnkami. Výnimočne môže dosiahnuť až 50 rokov, priemerne maximálne 7 rokov. Samica 

znáša priemerne 5 až 8 vajec, vždy jedno v priebehu 48 hodín. Mláďatá sa liahnu po 36 dňoch 

a obaja rodičia sa o ne starajú. 

o Kde sa vyskytuje ? 

Labuť veľká hniezdi najmä na stojatých vodách 

ako sú rybníky a štrkoviská.  Je  hojne rozšírená v 

strednej Európe a na britských ostrovoch, ojedinele 

sa vyskytuje v severnej Európe, smerom na východ 

až po Mongolsko.  

o Aký je stupeň jej ohrozenia ? 

Je zákonom chránená , spoločenská hodnota je 690 

€. Stupeň ohrozenia S - majú vyhovujúci 

ochranársky status. 

o Aké sú jej charakteristické črty?  

Labuť má biele telo a dlhý krk, ktorý držia v tvare oblúka.  Zobák je červený s čiernym koreňom 

a špičkou. Ozýva sa rôznymi chrápavými  a syčavými zvukmi. Letiacej labuti vydávajú krídla 

pískavý zvuk.  

Zvuk labute : https://www.youtube.com/watch?v=rjktFPzwKK0  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dicovit%C3%A9
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zob%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=rjktFPzwKK0


Pokus :  Vtáčie pero , voda a ropná škvrna  

Úlohou pozorovania bolo zistiť,  ako sa bude správať vtáčie pierko vo vode a v „ropnej 

škvrne“, ktorú sme si vytvorili za pomoci vody, kakaa a oleja. 

Pomôcky : Petriho miska (2), pierka (4), voda , kakao, olej, poháriky (2), servítka, pinzeta, 

váha, kuchynská soľ, igelitový sáčik 

Postup :  

1. Na váhu si položíme Petriho misku, pomocou ktorej si odvážime suché pierka a čísla 

zapíšeme do tabuľky. 

2. Do pohárov nalejeme vodu a pridáme lyžicu kuchynskej soli a dôkladne zamiešame. Do 

jedného z pohárov pridáme lyžicu oleja a pólku lyžičky kakaa, pre vytvorenie dojmu  „ropnej 

škvrny “. 

3. Dve zo štyroch pierok namočíme do slanej vody a ostatné dve do „ropnej škvrny“. Po 

namočení položíme pierka na servítok a následne na igelit. 

4. Pozorujeme farbu a štruktúru pier a odvážime ich. 

 

Pierko m1 (g) m2 (ropná škvrna) m2(slaná voda) 

Tomáš 0,3 0,9 - 

Filip 0,1 0,3 - 

Kristián 0,2 - 0,2 

Škola 0,3 - 0,3 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1,  pomôcky 

Obrázok 2,  Pierka po namočení do 
roztokov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver : Zistili sme, že pierkam, ktoré boli namočené v „ropnej škvrne“ sa zväčšila hmotnosť, 

zatiaľ čo pierkam namočených vo vode sa hmotnosť nezmenila. To znamená, že vtáci, ktorí sa 

dostanú do kontaktu s ropou tak už nebudú môcť vzlietnuť, alebo sa dostať z nebezpečenstva 

preč, pretože im ropa zlepí perie a uväzní ich.  

 

 

Otázka : Navrhnite spôsob, ako pomôcť vtákom, aby sme predišli týmto problémom.  

 Môže trvať niekoľko rokov, kým sa oblasti zasiahnuté ropou vyčistia a obnovia, ale existujú 

spôsoby, ktorými môžeme pomôcť tomuto problému ako napríklad : využívať menej ropných 

zdrojov, čo znižuje potrebu rafinovaného oleja. Nahlásiť oblasti napadnuté ropou v blízkosti 

zvierat, aby sa mohlo ihneď začať s čistením, darovanie peňazí organizáciám zaoberajúcich sa 

čistením, dobrovoľne čistiť svoje okolie ako rieky, potoky, priehrady, atď.  

Obrázok 3,  pierko po namočení 
do „ropnej škvrny“ 

Obrázok 4 , Pierko po namočení 
do slanej vody 

Obrázok 5,  Porovnanie farby a štruktúry 
pierok po namočení 


