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SrSrššeeňň

SRŠEŇ



SklSklááddáá se ze tse ze třřech ech 
hlavnhlavníích ch ččááststíí ::

• Hlava

• Trup

• Zadeček



Potrava Potrava 
• Sršně jsou dravci, živí se především 

jinými bezobratlými, sbírají sladké ovocné šťávy 
nebo med z vyloupených včelích hnízd. Jedna 
sršeň dokáže denně ulovit až pět kusů much či 
jiného hmyzu. 



RozRozšíšířřeneníí
• Většina sršní žije v jižní a jihovýchodní Asii. 



ChovChováánníí
• sršeň obecná je mírumilovná a prakticky neškodná. 

Varovné bzučení používá např. pokud se člověk 
přiblíží na méně než asi 50 cm. V případě, že 
usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není k jídlu 
a během pár sekund odletí. Je však nutné se 
vyvarovat prudkých pohybů, které by ji mohly 
rozrušit.



JedJed
• Sršně jsou vybaveny žihadlem spojeným s jedovou 

žlázou. Jejich žihadlo a jed jim slouží především k 
lovu. Jed sršně obecné je méně toxický než jed 
včely medonosné. Bodnutí způsobuje otoky, nebo  
jiné obtíže. Nedojde-li k zasažení jazyka či jícnu, 
není bodnutí pro zdravého člověka nějak  život 
ohrožující. Sršně navíc mají jednu speciální vlastnost 
– dokáží jed vystřikovat až na vzdálenost 
40 centimetrů. Zasáhne-li oči, působí podobně jako 
pepřový sprej. Občas může zasažení vyvolat 
zimnici či třesavku, ty však do půl hodiny samy 
odezní. 



SrSrššeeňň
• Sršeň je rodem blanokřídlého hmyzu, který zahrnuje 

největší sociální vosy. Některé sršně mohou být až
45 mm dlouhé. V Česku žije jediný druh – Sršeň
obecná ☺☺☺☺
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