Zebra

damarská

Zobák
je horní a dolní čelist ptáků krytá rohovinou. Jeho tvar
a stavba závisí na druhu potravy, kterou se pták živí.
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ebru damarskou lze dobře odlišit od
ostatních druhů zeber. Má menší
počet širších pruhů, které se na
břiše stýkají. V běhu dosahuje rychlosti až
65 km/h. Žije ve stádech, která jsou
tvořena klisnami s mláďaty a jedním
vůdčím hřebcem.
Úkol č. 1: Proč je zebra pruhovaná?

Ž

Úkol č. 2: Urči, který zobák slouží k účelu: filtrování
potravy (např. kachna), harpunování kořisti ve vodě
(např. volavka), hledání potravy v půdě (např. sluka),
chytání hmyzu (např. kukačka), lov ryb v mělké vodě
(např. pelikán), louskání semen (např. pěnkava),
louskání semen nebo plodů (např. papoušek), sání
šťáv z květů (např. kolibřík), sbírání semen či plodů
(např. holub), trhání masité kořisti (např. sokol).

Zoologická zahrada je
zařízení určené k chovu
zvířat, zvláště ohrožených
druhů. Díky existenci
zoologických zahrad se
podařilo zachránit již řadu
vymírajících druhů (např.
zubr, kůň Převalského,
berneška havajská, bažant
mandžuský, aligátor čínský).

Úkol č. 4: Jaké
zoologické zahrady jsi
navštívil/a?

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

Žihadlo

Žirafa

je ostrý orgán některých druhů hmyzu, určený
k obraně nebo ke znehybnění kořisti. Živočich jím
obvykle vstřikuje jed, nejčastěji propíchnutím kůže
jiného živočicha.

síťovaná

Úkol č. 1: Vyber, kteří živočichové mají žihadlo: čmelák,
drvodělka, sršeň, lumek, pestřenka, vosa, včela, komár,
pilořitka, pačmelák.

Želvy
jsou plazi, jejichž tělo chrání krunýř. Ten se dělí na hřbetní (karapax) a břišní
(plastron). Tělo želvy je s krunýřem přímo srostlé páteřními a žeberními kostmi.
Želva proto není schopná ze svého krunýře vylézt. Všechny želvy dýchají plícemi.
Suchozemské želvy jsou převážně býložravé nebo všežravé. Některé druhy
konzumují hmyz, plže a červy. Sladkovodní želvy jsou převážně masožravé - loví
ryby a vodní bezobratlé. Mořské želvy se živí převážně medúzami, houbami a
dalšími mořskými živočichy, s výjimkou karety obrovské, která se živí vodními
rostlinami.
Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy
vyhubením. Nejhorší situace je v Indickém oceánu,
kde na mnoha místech už mořské želvy zcela
vymizely. Více informací: www.morskezelvy.cz
Úkol č. 2: Jaké druhy želv můžeš vidět v Zoo Jihlava?
Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „Ž” chová jihlavská zoo?

irafa je nejvyšší suchozemský
živočich. Patří mezi sudokopytníky,
protože na každé končetině má
zachovány dva prsty. Živí se listy akácií,
které otrhává pomocí svého dlouhého
jazyka. Svoji potravu přežvykuje
podobně jako krávy.
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Úkol č. 4: Jaké další druhy zvířat
obývají stejný výběh s našim žirafím
samcem?

