Pracovní list
11. Prohlédl(a) sis šelmy pozorně? Přiřaď, co
k sobě patří.

ŠELMY

štětinky na uších

serval

1. Pozorování surikat

plovací blány

medvěd

Na povrchu svého těla mají ______________

dlouhé nohy

panda

Prsty jsou zakončené ___________________

červená barva

vydra

Žijí společně v početných ________________

dlouhý nos

manul

Patří mezi predátory, svou potravu si obstarávají

velké nezatažitelné drápy

irbis

____________

velké uši

nosál

Napiš alespoň 3 různé činnosti, které u surikat vypozoruješ:
______________________________________________

uzavíratelné nozdry

tygr

dlouhý a huňatý ocas

tuleň

největší kočkovitá šelma

rys

dlouhá srst

fenek
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______________________________________________
______________________________________________
2. Pavilon Africká savana: Vyznač šipkou, ke kterému
zvířeti se hodí:
šelma psovitá
šelma kočkovitá
zatažitelné drápy
fenek
kočka pouštní
kulatá hlava
dlouhý čenich
výborný sluch
samotářský život
život ve skupině

3. Vyber správnou možnost. Odpovědi zjistíš
u výběhu hyeny žíhané.

10. Přiřaď šipkou jednotlivé činnosti k obrázkům chování
rysa.

Hyenu řadíme mezi šelmy:
a) psovité

b) kočkovité

c) hyenovité

Do jídelníčku hyen nepatří:
a) želvy a dikobrazi

b) plody a hlízy c) tučňáci

Kolik samice hyeny rodí mláďat?
a) pouze 1

b) 1-4

c) 5-10
lov potravy

péče o srst

pozdrav

značkování
teritoria

Je hnědě x černě zbarvený a na hrudi má žlutou

4. Dům koček: Do rámečků zakresli srst vybraných
šelem:

skvrnu, které vděčí za své anglické jméno sun bear.
levhart

serval

tygr

Na rozdíl od ostatních medvědů je aktivní především
ve dne x v noci.

Díky holým chodidlům a dlouhým drápům výborně
skáče x šplhá po stromech.
5. Odkud pochází uvedené kočkovité šelmy? Vyznač
šipkou do mapy.
Ve volné přírodě je bohužel stále vzácnější, a to především
kvůli kácení deštných pralesů x tání ledovců x pytláctví.

kočka divoká arabská

margay

kočka palawanská

tygr sumaterský

serval

levhart cejlonský

8. Malé kočky: Je to pravda?
6. Doplň odpovědi na následující otázky:
Jaký druh tuleně chováme v naší zoo?
_____________________________

Manul je typický svým malým vzrůstem a krátkou srstí.
ANO - NE
Kočka divoká se vyskytuje v přírodě České republiky.
ANO - NE

Jak se od sebe liší tuleň a lachtan?
____________________________________________
Jaká další šelma v zoo ke svému životu potřebuje vodu?
____________________________________________

7. Himálaj: Čím se živí? Škrtni potravu, která do
jídelníčku zvířat v přírodě nepatří:

Kočka bažinná může dosáhnout hmotnosti až 36 kg.
ANO - NE
Karakal má podobně jako rys štětičky na uších.
ANO - NE

9. Malay Medan: Vyber správné slovo.
Medvěd malajský patří mezi šelmy medvídkovité x
medvědovité.

irbis: horské ovce, jednorožci, horští ptáci, divoká prasata,
Medvědi se živí jak rostlinnou, tak i živočišnou

svišti
nosál bělohubý: hmyz, malí obratlovci, tráva, plody

panda červená: plody a výhonky,

potravou, jsou tedy masožravci x býložravci x všežravci.

Celkem rozlišujeme 7 x 10 druhů medvědů.

ptačí vejce, malí obratlovci,

Medvěd malajský je z nich velikostně nejmenší x

kořínky a hlízy

největší.

