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Rychlost
Nejrychlejší
Sokol stěhovavý
- při lovu dosáhne rychlosti až 350 km/h
- lov ptáků, savců
- styl lovu: krouživé vystoupání vzhůru a 
následně střemhlavý pád dolů

Nejpomaejší

Koníček mořský
- dosáhne rychlosti 1,5 m/h
- plave vzpřímeně vlněním a kmitáním 
ploutve
- potravu tvoří plankton a drobní korýši



Velikost
Největší
Plejtvák obrovský
- váha 160 tun, délka 33,5 metru
- potravu tvoří kril (denně 4 tuny)
- rodí živá mláďata, váží 3 tuny, měří 8 metrů, 
denně saje 200 litrů mléka a přibírají 90 kg

Nejmenší
Paedoypris progenetic
- nejmenší známý obratlovec
- dospělý jedinec měří 7,9 milimetrů
- žije v bažinách na ostrově Sumatra
- potrava: plankton
- hrozba vyhynutí



Délka života
Nejdéle žijící
Cinachyra antarctica
- nejvýše zaznamenaný věk: 1550 let
- skupina prajednoduchých živočichů
- dorůstají velmi pomalu, nemají přirozeného nepřítele

Nejkratší dobu žijící

Jepice
- žije okolo 3 dnů, předtím žije v podobě vodní larvy
- oči rozdělené na 2 poloviny, přední křídla větší než 
zadní 
- samci jepic nejí vůbec, samice rostliny či něco uloví



Nejjedovatější živočichové
Čtyřhranka Fleckerova
- druh medúzy, přezdívaná mořská vosa
- australské vody, velikost zvonu 25 centimetrů, 
chapadla dlouhá až 3 metry, žahavé buňky
- první pomoc: polití místa vinným octem, následné 
natření pudrem, masáž srdce, volat na tísňovou linku

Kobra královská

- délka přes 5 metrů, váha až 12 kg, tmavě olivově 
zelená až hnědá, příčné pruhy
- po kousnutí nastane smrt do několika desítek minut
- potrava: jiní hadi (užovka černá, krajty, jiné či stejné 
druhy kober)



Nejkrásnější
Želva vroubená
- 253-33 cm, 2,5 – 3,5 kg
- zbarvení karpaxu: od úplně černé až po 
černou se světlejší žlutou či béžovou
- není agresivní, ani v době páření
- potrava: sezónní ovoce, čínské zelí či 
ledový salát, pampelišky

Bílý švýcarský ovčák
- inteligentní, učenlivý, temperamentní, vhodný do rodiny
- v kohoutku 55-65 cm, svalnatý, srst krátká či dlouhá
- nutnost velkého množství pohybu a velkého výběhu
- 70. léta 20. století v USA a Kanadě, dnes se vyskytuje v 
celé Evropě



Děkuji za pozornost
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