Čája

Členovci

obojková

ČA

jsou největší kmen živočišné říše. Mimo hmyz k nim
patří také například korýši, pavoukovci a další známé
skupiny bezobratlých.
Úkol č. 2: Přiřaď názvy k obrázkům.
KUDLANKA

VELEŠTÍR

obojková je příbuzná husám a
kachnám, patří tedy mezi vrubozobé
ptáky. To jsou vodní ptáci, kteří se
vyznačují vroubkovaným okrajem zobáku.
Čáji jsou velmi hlučné, v Jižní Americe
občas bývají chovány původními obyvateli
jako hlídači obydlí, kteří dopředu hlasem
upozorní na každou návštěvu. V ohbí
křídel mají ostré drápovité ostruhy, které
používají k vzájemným soubojům.
Úkol č. 1: Které další vrubozobé ptáky
v naši zoo chováme?
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Úkol č. 3: Doplň zbývající písmena, tak, aby vznikly názvy vrubozobých
ptáků, kteří žijí v České republice.
a)
b)

Č ____

MODRÁ

POLÁK _ _ _ _ _ _ Č _ _
_ _ _ Č _ _ VELKÝ

c)
d)

HUSICE _ _ _ Č _
_ _ _ _ _ Č _ _ MANDARINSKÁ

e)
f)

HUSA _ _ _ _ Č _ _ _
_ _ _ Č _ _ PESTRÝ

g)

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

Druhové

jméno

Jednotlivé druhy zvířat, rostlin i hub jsou
nazvány pomocí dvou jmen. První je jméno
rodové (např. orel), druhé je jméno druhové
(např. skalní, mořský, ...).

Daman

pralesní

Úkol č. 1: Jaké druhové jméno patří k těmto zvířatům?
ďábel
datel
daněk
delfín
drop
drozd

zpěvný
evropský
velký
černý
medvědovitý
skákavý

Z naší zoo:
Úkol č. 2: Poznáš o jaké zvíře se jedná?
Je to jeden z nejvzácnějších ještěrů na světě. Žije již
pouze na ostrově Haiti, na jediném místě o celkové
rozloze pouhých 10 km . Dosahuje velikosti kolem 30 cm.
Samice rodí 8 až 30 mláďat, která měří téměř 5 cm. Pravděpodobně
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se dožívá maximálně 25 až 30 let. České pojmenování má pro svůj
tvar jazyka, který je na špičce rozdělen na dvě části. V Zoo Jihlava tyto
ještěrky chováme od roku 2015 a pravidelně se rozmnožují. Vidět je
můžeš u nás v Tropickém pavilonu.
Úkol č. 3: Napiš, jaká zvířata začínající na „D” chová jihlavská zoo?

Daman pralesní je zvíře, které chováme
v zázemí naší zoo. Má prodloužené horní
řezáky, které připomínají sloní kly, a na
nohách má nehtová kopýtka, na která
našlapuje při běhu. Damani pralesní jsou
aktivní především v noci, dokážou se mezi
větvemi obratně pohybovat a skákat. Živí se
hlavně listy.
Úkol č. 4: Kterým velkým savcům jsou
damani příbuzní? Nápovědou je název
animovaného seriálu „Nejmenší_ _ _ _ _
na světě”.

