
MIMIKRY � napodobování okolí �i jiných �ivo�ich� 
barvou, kresbou nebo tvarem t�la

HRY NA SCHOVÁVANOU

Zmije gabunská je díky barevnému vzoru své k��e 
na p�d� afrického pralesa tak�ka neviditelná. 

Pablatnice nosatá b�hem dne nehybn� sedí na zemi mezi 
listy a spoléhá na své krycí zbarvení. Rohy a ostré 
vý�n�lky na její k��i p�ipomínají okraje list� a rozbíjejí 
celkový obrys t�la. �ába se nehýbá ani tvá�í v tvá� 
nebezpe�í a usko�í jen p�i bezprost�edním ohro�ení.

Ostnoh�betky sají mízu na stromech. Samice mají 
zv�t�ený a zvlá�tn� tvarovaný hrudní �tít, jím� napodobují 
trny. P�ed predátory je chrání nejenom maskování, ale 
i jejich nep�íjemná chu�.

Hn�d� zbarvení buka�i jsou dob�e maskovaní mezi 
rákosím. V nebezpe�í okam�it� znehybní a sna�í 
se být co nej�tíhlej�í a nejvy��í. Natáhnou t�lo a zobák 
namí�í vzh�ru. Fouká-li vítr, za�nou se kymácet podle 
pohybujícího se rákosí.

Jihoamerická ryba ostná� 
jednouvousý tvarem a 
zbarvením t�la p�ipomíná 
uschlý, na vodu spadlý 
l i s t .  V o u s  n a  b r a d � 
n a p o d o b u j e  � a p í k . 
N e c h á v á  s e  u n á � e t 
proudem po hladin� a z 
t�sné blízkosti p�epadá 
nic netu�ící ko�ist.

Potu obecný je pták, 
k t e r ý  b � h e m  d n e 
vysedává ve vzp�ímené 
poloze na suché v�tvi 
nebo pa�ezu. K�ídla 
t�sn� p�itiskne k t�lu, 
zobák namí�í k nebi a 
p�iv�e zá�iv� oran�ové 
o�i. Bez hnutí vydr�í 
sed�t n�kolik hodin, 
tak�e vypadá jako suchá 
v�tev.

V�tvi�ka nebo motýl?



�IVÉ V�TVI�KY - CHODÍCÍ LISTY

Stra�ilky a pakobylky pat�í k t�m tvor�m �ivo�i�né �í�e, u nich� se vyvinulo nejdokonalej�í maskování. Jejich 
kamuflá� je dovedená do nejmen�ích detail�. Nehybn� vysedávají na rostlinách a jen st��í je lze rozeznat 
od pravých v�tvi�ek. Pokud fouká vítr, pohybují se lehce do stran.
 

Lupenitky napodobují listy tak dokonale, �e fale�ný list má zubaté okraje, jsou na n�m vid�t �ilky a n�kdy má 
i  �okousaná� místa od housenek.



PRUHY CHRÁNÍ �IVOT

Nesouvislá kresba (pruhy, skvrny) naru�uje celkový obrys zví�ete. 
Predátor pak vidí pouze barevné skvrny.   

   Tygr je ve vysoké tráv� díky svým pruh�m 
a barv� srsti dokonale skryt.   

Hra sv�tla a stínu
V zoo nápadné �ernobílé zbarvení tapíra 
�abrakového se v hustém pralesním podrostu 
mezi ostrými plochami sv�tla a stínu zm�ní 
v dokonalou kamuflá�. 

O�ní maska
Krajta královská je jedním z mnoha had� 
s prou�kem p�es oko, který rozbíjí celkový tvar.

Pou�tní antilopa gazela dama má na t�le ostré 
b a r e v n é  p � e c h o d y ,  k t e r é  o p t i c k y  z p l o � t í 
trojrozm�rný tvar t�la a znesnad�ují jeho objevení.

   Pruhy matou dravce p�ipravujícího se k útoku, 
proto�e mu znesnad�ují rozeznat ve stádu 
jednotlivé kusy, na které by zaúto�il.  



BARVOM�NA

Pavouk b��ník kopretinový doká�e zm�nit barvu 
podle barvy kv�tu, na kterém �íhá na svoji ko�ist. 
Na �lutých kv�tech se bu�ky poko�ky naplní 
�lutým tekutým pigmentem, na bílých kv�tech 
sestoupí barvivo hloub�ji a pr�svitnými bu�kami 
poko�ky je vid�t sv�tlolomná vrstva guaninu, 
který dává pavoukovi bílý vzhled. Barvom�na 
z bílé na �lutou zabírá 10 - 25 dn�, zatímco 
opa�n� jen 6.

Také b�lokur m�ní barvu pe�í podle ro�ní 
doby. P�es léto je pe�í p�í�n� prou�kované 
v rezavé a hn�dé barv�, s p�íchodem zimy 
b�lokur p�epe�uje do bílého zimního �atu.

Zimní bílá srst li�ku polární výborn�   
maskuje v prost�edí pokrytém sn�hem 
a ledem. Na ja�e, kdy� za�ne sníh tát, se li�ky 
p�izp�sobí a vym�ní zimní bílou srst 
za ko�ich �edé nebo hn�dé barvy, aby znovu 
byly lépe maskovány ve svém prost�edí.

Saran�ata rodu Oedipoda  doká�í m�nit zbarvení 
v závislosti na barv� pozadí od �luté p�es �ervenou, �edou 
a �ernou.

Hlavono�ci um�jí v�rn� napodobit své okolí v barv�, vzoru 
i struktu�e poko�ky. Barvom�nu pou�ívají nejen 
k maskování, ale i k vzájemné komunikaci.



POZOR NA M�!

�ivo�ichové v�t�inou na sebe a svou nebezpe�nost, 
nechutnost �i jedovatost upozor�ují jasnými 

a dob�e viditelnými barvami a kresbami na t�le.



UM�NÍ BÝT N�KÝM JINÝM

Ne�kodné druhy napodobují jedovaté nebo nepo�ivatelné 
druhy �ijící ve stejném prost�edí. 

Predáto�i, kte�í se nau�ili vyhýbat jedovatým druh�m, 
se vyhnou i t�m obdobn� zbarveným. 

Mouchy pest�enky a motýli nesytky napodobují �luto�erným zbarvením vosy a sr�n�.

Mlo�ík �ervený vypadá a chová se podobn� jako na sou�i �ijící nedosp�lé stádium �olka zelenavého, který jako obranu p�ed 
predátory vylu�uje jedovatý a nep�íjemn� páchnoucí ko�ní sekret.   

Hada� p�í�nopruhý je ryba 
p�íbuzná úho��m. Zbarvením 
t�la napodobuje jedovatého 
mo�ského hada vlno�i la 
u�ovkového.  

pest�enka nesytka vosa sr�e� 

mlo�ík �ervený �olek zelený 

hada� p�í�nopruhý vlno�il u�ovkový  



Housenky pí�alek napodobují suché v�tvi�ky. 
Pokud se jich n�kdo dotkne, spadnou dol� 
a z�stanou nehybn� le�et.

Motýl bourovec ovocný dokonale napodobuje 
suchý list. List p�ipomíná nejenom tvarem 
a barvou t�la, ale napodobuje i jeho �ilnatinu 
a stopku.

MIST�I P�EVLEKU

Zví�ata se maskují, aby je nevid�li predáto�i, ko�ist nebo obojí.

N�kte�í pavouci napodobují pta�í trus. Ten 
neláká k poz�ení nikoho krom� motýl�, kte�í 
z nich získávají vodu a minerály.

Kudlankám ned�lá problém napodobit krásnou kvetoucí orchidej
nebo v�tvi�ku s uschlým listím.

Gekoni ploskorepi p�es den odpo�ívají na kmenech strom�. Barva jejich 
k��e dokonale splyne s barvou kmene a navíc mají k��i pokrytou malými 
hrbolky a záhyby, díky nim� je obtí�né ploskorepy objevit. Dokonce 
i zbarvení o�í vypadá jako k�ra stromu. 

Koní�ek trpasli�í tráví v�t�inu �ivota 
p�ichycený ovíjivým ocasem na korálu 
rohovitce. Hrboly na t�le dokonale 
napodobuje korálové polypy. Jeho 
maskování je tak dokonalé, �e byl 
objeven teprve poté, co potáp��i 
nasbírali trsy rohovitek a  umístili je 
k dal�ímu studiu do akvária.



OKO �ASTO KLAME

Fale�né o�i slou�í k zastra�ení nebo zmatení nep�ítele 
a odchýlení útoku od velmi zranitelné hlavy.

Také housenky se sna�í zastra�it úto�níky velkýma fale�nýma o�ima, resp. celou hlavou.

Jihoamerická hvízdalka Nattererova je �ába podobná 
ropu�e. Na zádi má dv� skvrny napodobující o�i. Kdy� 
se cítí ohro�ena, nadzvedne �ást t�la s napodobeninami 
o�í, aby úto�níka zastra�ila. 

Mnoho ryb, nap�. zobec obecný, vyu�ívá toho, �e útok 
predátora v�t�inou sm��uje na hlavu. Pravé o�i jsou 
proto maskované páskem a u ocasní ploutve se nachází 
fale�né oko. Predátor pova�uje ocas za hlavu a zaúto�í 
na nesprávný konec t�la.

�erná pera v týlu hlavy kulí�ka límcového vytvá�ejí 
druhý, odvrácený obli�ej, který zastra�uje men�í ptáky. 

B a b o � k a  p a v í  o k o  s v é  n e p r a v é  o � i  u k r ý v á 
a v ohro�ení je náhle p�edvede. Podobn� jako m�ra 
Automeris io ze Severní Ameriky.  

babo�ka paví oko 

Automeris io 


