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ANOTACEANOTACE
• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro 

práci za pomoci počítače, dataprojektoru a promítacího 
plátna. Dá se využít v předmětu přírodopis, osmém 
ročníku. Je součástí tématického okruhu ptáci.

• Materiál vznikal za pomoci ŠVP v souladu s požadavky RVP 
pro přírodopis. Je určený k vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva.

• V prezentaci je stručným způsobem uvedeno systematické 
zařazení, charakteristika, výskyt a způsob života druhu.

• Součástí prezentace jsou čtyři testové otázky na 
procvičování.

• Materiál vznikal z materiálů autora, který vycházel z 
učebnice: Čabradová Věra, Hasch František, Sejpka
Jaroslav, Vaněčková Ivana: Přírodopis pro 7.ročník ZŠ a 
primu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2005.
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1. Velmi rozšířený šplhavec, stavbou těla je 
skvěle přizpůsoben životu na stromech. 

2. Jeho čtyři prsty, z nichž dva směřují dopředu 
a dva dozadu, jsou opatřeny zahnutými 
drápy, které usnadňují šplhání a jeho tuhá
ocasní pera při něm slouží jako opora těla. 

3. K rozbíjení dřeva má velmi silný, zašpičatělý
zobák s velmi dlouhým, citlivým, štíhlým a
plochým jazykem, který je na konci opatřený
drsnou štětičkou a který mu napomáhá
k získání kořisti i ze špatně dostupných míst.
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1. U druhu je vyvinut nápadný pohlavní
dimorfismus, samci mají na rozdíl od samic 
totiž i červený týl.

2. Ozývá se nejčastěji krátkým, ale výrazným kik
(často v řadě jako ki-ki-ki-ki) nebo kix, při 
vzrušení také skřípavým čret čret nebo
gigigigi. Mláďata v hnízdě se pak ozývají
hlasitým detdetdet.

3. Zjara je výrazný díky svému „bubnování“ do 
kůry stromů, ale i do plechových částí budov.

4. Účelem tohoto typického chování je přilákat 
samičku na své území a zároveň i odehnat 
možné územní konkurenty. 
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1. Vyskytuje se v převážné části Evropy, chybí 
pouze na Islandu, severu Skandinávského 
poloostrova a v Irsku. 

2. Početně zasahuje také na asijský kontinent, kde 
obývá široký pruh v rozmezí od její západní
části až po Čínu a Japonsko.

3. Izolovaně obývá i severozápad Afriky. 
4. Byl však již zastižen i v Severní Americe či na 

Faerských ostrovech. 
5. Je stálý, výjimkou je pouze část ptáků

z chladných severských oblastí, která se na 
zimu za potravou stahuje na jih.
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1. Přirozeným biotopem jsou lesy jehličnaté, 
listnaté i smíšené, upřednostňuje rozsáhlejší
listnaté komplexy se vzrostlými stromy. 

2. Je velmi přizpůsobivý a v hojném počtu se 
proto vyskytuje i v blízkosti lidských sídel, 
nejčastěji pak v městských parcích a ve 
větších, stromy zarostlých zahradách.

3. Strakapoud velký žije jednotlivě nebo v párech.
4. Je aktivní přes den a většinu času tráví na 

stromech, na zem, kde se pohybuje velmi 
neohrabaně, slétává jen zřídkakdy.
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1. Ve střední Evropě začíná hnízdit během dubna a 
hnízdí až do srpna, a to jednou ročně. 

2. Hnízda si buduje zejména v dutinách starých, 
hnijících, rovných stromů s měkkým dřevem, 
minimálně 3 m nad zemí.

3. Kažžžždý rok si přřřřitom vytesává obvykle hnízdní
dutinu novou.

4. Dutiny mají kulatý, hladký vletový otvor, který
má průměr asi 5 cm a na jejich hloubení se 
podílí oba partneři. 

5. Chodba je krátká, zato hnízdní komůrka, 
kterou vystýlá pilinami, je až 30 cm hluboká a 
15 cm široká.
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1. Samice klade 4–7 kulatých, smetanově bílých, 
vajec, na kterých sedí společně s partnerem po 
dobu 14–16 dnů. Samice přitom obvykle přes den 
a samec přes noc.

2. Mláďata jsou po vylíhnutí oběma rodiči krmena 
převážně hmyzími larvami.

3. Ve věku 7 dnů se jim již otevírají oči, o dva dny 
později jim začíná růst krycí peří a od 12. dne 
je dospělí ptáci již přestávají zcela zahřívat.

4. Ve vyšším věku následně vylézají až k samému 
konci dutiny a hlasitě žebrají o potravu.

5. Dutinu pak zcela opouští po 20–24 dnech.
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1.Je všežravý. V létě se v jeho potravě
objevují malí bezobratlí živočichové, 
zejména mravenci, pavouci, stonožky, 
motýli, dřevokazní škůdci (např. kůrovci) 
a jejich larev, ale také semena a různé
plody, občas olizuje i mízu stromů.

2.Někdy plení i hnízda jiných, v dutinách 
hnízdících ptáků, jako jsou např. 
sýkory.
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1.V zimě se živí zejména bobulemi, ořechy a 

žaludy, které zaráží do štěrbin mezi kůrou 
stromů a pak je zobákem snadněji rozbijí. 

2.Takováto místa jsou nazývána „kovadliny“
a strakapoudi se k nim pravidelně vrací.

3.V zimě se jedná také o častého 
návštěvníka krmítek, kde preferuje 
zejména arašídy, slunečnicová semena a 
tuk.
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Pohlavní dimorfismus je:
a) Různé zbarvení samečka a 
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a) Velmi vzácný
b) Chráněný
c) Běžný a hojný
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