Zastavení č. 6 / LESNÍ ZVĚŘ
NAUČNÁ STEZKA Z HAMRŮ NA OSTRÝ

S

oučástí fauny žijící v okolních lesích je také lesní zvěř. Lesní zvěř můžeme rozdělit na srstnatou a pernatou. Mezi nejznámější druhy lesní zvěře srstnaté, které se zde vyskytují, patří: jelen lesní, srnec
obecný, prase divoké, jezevec lesní, liška obecná, rys ostrovid, kuna lesní a skalní. Ze zvěře pernaté:
tetřev hlušec, holub hřivnáč, sluka.

Jelen lesní (Cervus elaphus)
Charakteristika: velký sudokopytník z čeledi jelenovitých, rozšířen prakticky po celé Evropě rovněž
i v Malé západní a střední Asii a v severní Africe. Jedná se o největšího savce žijícího na Šumavě. Myslivecké
označení – „vysoká zvěř“, samce nazýváme jelen, samici laň a mládě kolouch. Pro jeleny jsou typickým
znakem parohy. Kromě nejstarších samců žije jelení zvěř v tlupách. Říje začíná v září a končí v říjnu, jeleni se
ozývají typickým hrdelním troubením a bojují mezi sebou o skupiny laní. Vysoká zvěř je zvěří lovnou.
Výskyt: především v rozsáhlých lesních komplexech vnitrozemských vrchovin a pohraničních horských oblastí
Popis: délka těla až 250 cm, kohoutková výška 160–200 cm u jelenů, u laní 120–160 cm, hmotnost dospělého jelena se pohybuje okolo 240 kg, dospělé laně okolo 100 kg, v méně příznivých podmínkách Šumavy
dorůstá zvěř o něco méně a rovněž váhově se pohybuje v nižších hodnotách.
Potrava – složení potravy se mění v závislosti na roční době, v létě převládá velké množství travin a bylin,
v zimním období stoupá v potravě podíl keřů a dřevin (okus výhonků a ohryz kůry mladých lesních dřevin,
ostružiník, borůvka apod.) V oblastech s větším výskytem této zvěře může dojít k vážnému poškození mladých
lesních porostů. Dostatek energie čerpá jelení zvěř z plodů – bukvice, kaštany, žaludy, padaná jablka apod.

Rys ostrovid (Lynx lynx), foto Michal Tuška

Rys ostrovid (Lynx lynx)
Charakteristika: je naší největší kočkovitou šelmou, přirozeně se vyskytuje v Euroasii, patří mezi ohrožené druhy, proto je chráněn
a v našich podmínkách ho nelze lovit, v ČR rozšířen hlavně na Šumavě a v Českém lese (úspěšná reintrodukce), v Beskydech a v Jeseníkách.
Samci žijí samotářsky, jen v době páření se zdržují se samicí.
Výskyt: především smíšené a jehličnaté lesy středních a vyšších poloh s bohatým podrostem a skalními útvary, vyskytuje se ale i v kulturních
smrčinách, či v zemědělsky využívané krajině s většími lesními celky.
Popis: délka těla až 120 cm, kohoutková výška až 70 cm, hmotnost 35 kg, samice jsou menší a lehčí, typickým znakem jsou trojúhelníkovité
uši s černými chomáčky na konci tzv. chvostky.
Potrava: hlavní složkou potravy je spárkatá zvěř, zejména srnčí, ale i černá a vysoká zvěř, dále lišky, zajíci, hlodavci či hmyz.

Prase divoké (Sus scrofa)

Jelen lesní (Cervus elaphus), foto Lukáš Žižka

Srnec obecný (Capreolus capreolus), foto Pavel Scherer

Prase divoké (Sus scrofa)

Srnec obecný (Capreolus capreolus)

Charakteristika: sudokopytník z čeledi prasatovitých,
jeho domovinou je velká část Evropy a Asie, prase divoké je poměrně velký sudokopytník zavalité postavy,
hojně rozšířen ve všech honitbách ČR, aktivní je zejména v nočních hodinách.
Výskyt: menší i větší tlupy divočáků můžeme vidět
především v rozsáhlejších smíšených lesích s hustým
podrostem a to po celé republice.
Popis: dospělí samci dorůstají 120–180 cm a v kohoutku měří přibližně 90 cm, jejich hmotnost je značně
různorodá a v jednotlivých oblastech se viditelně liší,
v průměru však činí 50–90 kg, ve Francii byl v roce
1999 zastřelen samec vážící 277 kg, v Rumunsku a Rusku
byli několikrát zaznamenáni i kňouři s hmotností téměř 300 kg.
Potrava: prase divoké je typický všežravec, živí se kořínky, semeny, plody lesních dřevin, zemědělskými plodinami, z živočišné potravy jsou to různé druhy hmyzu, hlodavci, menší druhy savců.

Charakteristika: nejrozšířenější a nejmenší sudokopytník z čeledi jelenovitých na území ČR, je naší původní zvěří, hlavní oblastí rozšíření je
v současnosti střední Evropa.
Výskyt: vyskytuje se ve všech honitbách, zejména vyhledává stávaniště
kde les tvoří dlouhé hranice s loukami.
Popis: dosahuje hmotnosti mezi 15–20 kg a v kohoutku měří 65–75 cm,
samci mají relativně krátké parůžky, které mohou u jedinců v dobrých
podmínkách dorůstat až do délky 25 cm.
Potrava - živí se zejména nejrůznějšími bylinami, občas požírá také různé
plody. Zvláště v oblibě má přitom mladé výhonky trav s vysokým obsahem vlhkosti.
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