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Bazilišek je ještěrka žijící na stromech    
v okolí řek Jižní Ameriky. V případě 
nebezpečí prchá rychlým během po 
zadních nohách a rovnováhu udržuje 
pomocí ocasu.
Dokáže vyvinout rychlost i přes 10 km/h a 
na kratší vzdálenost je schopen běžet po 
vodní hladině.

Úkol č. 4: 
Na jakém neobvyklém místě můžete 
baziliška zeleného vidět v našem 
Tropickém pavilonu? 

Bazilišek zelený
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ź vzácné prasátko, samci mají 
zahnuté dolní i horní špičáky

ź savec podobný ježkovi, 
kterého najdete v 1. patře 
pavilonu Africká savana

ź husa žijící na Havajských 
ostrovech

Úkol č. 2: Jak se jmenuje vyhynulý pták, který je řešením doplňovačky?

Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „B” chová jihlavská zoo?
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Biologie
je věda, která se zabývá živými organismy. 
Úkol č. 1: Přiřaď jednotlivé biologické obory. 

botanika
entomologie
herpetologie
ichtyologie
mykologie
ornitologie
paleontologie
zoologie

Z naší zoo:

1 542 3 6

zabývá se ptáky
zabývá se houbami
zabývá se zvířaty
zabývá se hmyzem
zabývá se vymřelými organismy
zabývá se plazy a obojživelníky
zabývá se rostlinami
zabývá se rybami

Ara horský

Ara horský je nenápadný zeleně 
zbarvený papoušek s šedomodrou 
hlavou. V přírodě se vyskytuje na celkem 
malém území ve východním Peru a 
západní Brazílii. Početní stavy divoce 
žijící populace arů horských se dají jen 
odhadovat, druh není kvůli těžce 
přístupnému biotopu příliš prozkoumán. 

Úkol č. 1: Jak se jmenuje větší druh 
papouška ary, kterého můžete také 
najít v expozici Australská farma? 

       Aligátor x krokodýl

při zavřené tlamě nejsou 
spodní zuby vůbec vidět

Úkol č. 2: Kolik celkem aligátorů a krokodýlů chováme v Zoo 
Jihlava?

čtvrtý spodní zub je vidět 
i při zavřených čelistech

Anagram neboli přesmyčka je slovo či více slov, která vzniknou z 
původního slova či více slov tak, že se použijí všechna písmena v původním 
výrazu obsažená a změní se jejich pořadí.

Úkol č. 3: Vylušti z jakých zvířat vznikla následující slova?

a) DANA OKNA - 
b) IRA TANGA -
c) NOSILA -
d) DAR LIST -
e) TA GORILA -

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


