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ŽRALOK TYGŘÍ 
 
Zařazení v systému 

živočichové - obratlovci - paryby 

 

Výskyt: 

- moře a oceány subtropického a tropického pásu 

- často migruje na velké vzdálenosti 

 

Stavba těla 

- délka: 3,5 m – 4,5 m (nevětší přes 5 m) 

- váha: 380 kg – 900 kg 

- kresba na bocích připomínající tygří pruhy 

- pilovité zuby ve tvaru zalomených trojúhelníků 

 

Potrava 

- vrcholový predátor 

- želvy, ryby, rejnoci, menší žraloci (i stejného druhu), delfíni, ploutvonožci, chobotnice 

- často se živí i mršinami 

- požírá ze zvědavosti i předměty (plechovky, kanystry, plasty, kusy plechů, …) 

 

Rozmnožování 

- vejcoživorodí 

- březost 13-16 měsíců 

- jednou za 3 roky kolem 30 mláďat 

- velikost po narození 50 cm – 90 cm 

- délka života 27 – 50 let 

 

Zajímavost 

- zabíjen člověkem kvůli masu, kůži, ploutvím, játrům, zubům 

- na Havajských ostrovech jedli králové jejich oči – věřili, že uvidí budoucnost 

- po žraloku bílém má nejvíce útoků na člověka, ale člověk není jeho kořist 

 

Zde se můžete podrobněji rozepsat 
nejen o vnější stavbě těla, ale i o 
soustavách (smyslová, dýchací, 
oběhová, trávicí, vylučovací, …) 

Do jaké skupiny živočich patří. Zjistíte 
pomocí stránek www.biolib.cz 



Slovníček pojmů 

Migrace = putování na velké vzdálenosti, většinou za potravou 

Vrcholový predátor = nemá přirozeného nepřítele 

 

 

 

Použité zdroje: 

www.biolib.cz 

www.cs.wikipedia.org/wiki/Žralok_tygří 

www.21stoleti.cz 

Jan Němec a kolektiv – Království zvířat 

Kolektiv autorů – Velká kniha živočichů 

 
 
 
 písmo textu volíme čitelné, vyhýbáme se ozdobným písmům  
 velikost textu 12, nadpisy lze udělat větší  
 řádkování 1 nebo 1,5 
 informace heslovitě, ale mohou být i ve větách  

 
 pokud chcete vložit obrázek, volte vhodnou (větší) velikost 
 obrázky vkládáme buď přímo k jednotlivým podnadpisům (např. když se u popisu 

mluví o zubech, může být vložen obrázek zubu), nebo až za text 
 obrázky by měly mít popis. 

Pokud se v textu vyskytují 
neznámá slova, vyhledej 
jejich význam a uveď ho 
zde 

Uvádíme zde internetové stránky, knihy 
a časopisy, ze kterých jsme čerpali 
informace. Píšou se na konec práce, za 
zdroji už nenásleduje žádný text, ani
obrázky. Pozor - Google není zdroj, to je 
pouze vyhledávač. 


