Labu velká
Cygnus olor

mládě v 1.roce života

Řád: Anseriformes - Vrubozobí
Délka těla: cca 150 cm
Hmotnost: 5 až13 kg, většinou 6 až 8 kg
Rozpětí křídel: cca 240 cm
Věk: v zajetí až 20 let, v přírodě průměrně 5 až 10 let
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Dospělé labutě jsou bílé, mají oranžově červený zobák s nápadným černým hrbolem.
Mladí ptáci jsou hnědaví nebo také čistě bílí, zobák mají růžový bez hrbolovitého výrůstku.

Labu velká je jedním z nejtěžších létajících ptáků na světě, při letu dosahuje rychlosti
až 60 km/ hodinu. V letu neumí příliš dobře manévrovat a její let je hlučný. Vzlétne jedině
s rozběhem, za silného mávání křídel s nataženým krkem, a to jak z vody, tak ze suché země.
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Je úzce vázaná na vodní hladinu. Její potravní návyky, metabolismus, anatomie a životní
potřeby se neobejdou bez vody. Má velice husté, mastné opeření, které ji chrání i před
extrémní zimou a promočením. Musí je ovšem denně několik hodin čistit, načechrávat
a promašovat tukem z tukové žlázy, kterou má nad ocasem. Stejně to dělají i husy, kachny
a další vodní ptáci.
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Živí se rostlinnou potravou, a to zejména trávou, rákosem, orobincem a rozmanitou
vodní vegetací. V zajetí a na zimovištích ji pak lze přikrmovat obilnou směsí, zadinou ječmene
či pšenice, vařenými brambory s obilnými šroty, krouhanou zeleninou a podobně složenou
stravou.
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dospělý jedinec

Pozor ! Pečivo lze podávat pouze jako pamlsek a to vždy jen na tekoucích nezamrzajících vodách. Chléb a rohlíky labuti z výživného hlediska příliš nepřidají a na zamrzlém rybníce
jí spíše škodí než prospívají.
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V přírodě, zejména v zimě, lze vidět hejna labutí v otevřené krajině na polích s obilím
či řepkou, kde se pasou a odpočívají.

S ohledem na snazší získávání potravy a bezpečnost zimuje nejčastěji ve větších skupinách (hejnech) na nezamrzajících vodních plochách.

Na řece Berounce každoročně zimují převážně labutě ze západních Čech, ze severně
položených zemí Polska, Německa, ale i z Rakouska, Ruska, atd.
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