Panda

Pohlavní

červená

dvojtvárnost

nebo také pohlavní dimorfismus označuje u živočichů,
že samec a samice se liší vzhledem - velikostí,
zbarvením nebo třeba různými výrůstky a výraznými
částmi těla (hříva, parohy, kly, dlouhá ocasní péra,...).

P

Úkol č. 2: U kterých zvířat z naší zoo je výrazná
pohlavní dvoutvárnost?

Papoušci
jsou většinou hluční a pestrobarevní ptáci, jejichž domovem
jsou převážně tropické oblasti světa.

P

anda je šelma, ale v jejím jídelníčku
převažuje rostlinná potrava,
především mladé výhonky a listy
bambusu. Pro lepší uchopování větví a
větší stisk se u ní vyvinul „šestý prst“,
který je tvořen výrůstkem zápěstní kosti.

Živí se převážně plody a semeny. Zobák papoušků je neobyčejně silný,
dokáží jím rozlousknout i velmi tvrdé ořechy.
Noha papoušků je dokonale přizpůsobena ke šplhání po
větvích i k uchopení potravy a jejímu podání do zobáku.
Dva prsty na noze směřují dopředu, dva dozadu.
Úkol č. 3: Jaké druhy papoušků můžeš vidět v Zoo Jihlava?

Úkol č. 1: Jaké zvíře chované
v naší zoo má také v druhovém
názvu červená/červený?

Úkol č. 4: Napiš, jaká zvířata začínající na „P” chová jihlavská zoo?

Rohy

R

- parohy

Rohy jsou:
z rohoviny
duté
nevětvené
trvale srostlé s lebkou

Rys

Parohy jsou:
kostěné
plné
rozvětvené
zvířata je shazují

karpatský

Úkol č. 1: Urči, co mají zvířata na hlavě, jestli
rohy nebo parohy: sob, nyala, buvol, muntžak,
dikdik, ovce, daněk, kozorožec, žirafa, pudu.

Rekordy

z říše zvířat

Úkol č. 2: Vyber správnou odpověď:
1. Nejtěžší zvíře je
a) slon africký
b) žralok bílý
c) plejtvák obrovský

3. Nejrychlejší zvíře ve
vodě je
a) kosatka
b) žralok
c) plachetník

2. Nejlehčí savec je
4. Nejtěžší mozek má
a) netopýr nejmenší
b) bělozubka nejmenší a) slon
b) vorvaň
c) rejsek malý
c) plejtvák

5.
a)
b)
c)

Nejdelší jazyk má
mravenečník
chameleon
žirafa

6. Nejdéle žijící
obratlovec je:
a) velryba grónská
b) želva sloní
c) žralok malohlavý

Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „R” chová jihlavská zoo?

R

ys karpatský je poddruhem rysa
ostrovida – největší evropské
kočkovité šelmy. Charakteristickým
znakem rysa jsou trojúhelníkovité uši
s černým chomáčem chlupů na konci. Rys
dokáže velice dobře vidět i za šera.
Úkol č. 4: Jaké další evropské
šelmy v naší zoo chováme?

