Rozmanitost přírody na Zemi je úžasná. Jednotlivé oblasti se od
sebe liší hlavně teplotou, množstvím dostupné vody a druhem
půdy. Podle toho rozeznáváme několik základních typů krajiny,
kterým říkáme BIOMY
BIOMY. Jsou to oceány, tropické pralesy, pouště
a polopouště, savany, lesy a stepi mírného pásu, tundra a polární
pustina. Poznáte, které biomy jsou nakreslené na tomto listu?
Každý biom obývají jiné druhy zvířat a rostlin. Musejí být dobře
přizpůsobeny rozmarům přírody a nástrahám, které je tu denně
potkávají. Pomozte zvířatům z druhé strany najít krajinu, kam
patří. Vystřihněte je a nalepte.
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tropický prales
savana
poušť a polopoušť
les a step mírného pásu
tundra a vysoké hory
polární pustina
moře a oceán

VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM

Ačkoliv lachtan je savec a tučňák je pták, a tudíž nejsou zrovna moc příbuzní, přesto mají
mnoho společného. Je to dáno tím, že oba jsou dokonale přizpůsobeni životu v chladném
oceánu. Zkuste vymyslet, v čem jsou si podobní:
Tvar těla ..............................................................................................................................................................
Tvar končetin .....................................................................................................................................................

VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM
Snad nejznámějšími obyvateli pouště jsou velbloudi. Rozlišujeme 2 druhy
– velbloudy jednohrbé neboli dromedáry a dvouhrbé, které můžeme vidět i v liberecké ZOO.
Jak se jinak říká velbloudům dvouhrbým, se dozvíte, pokud vyluštíte následující kvíz.

Obrana proti chladu .......................................................................................................................................
Způsob pohybu ve vodě ................................................................................................................................
Potrava .................…........................................................................................................…………………….……
A v čem se liší?

TUČŇÁK

LACHTAN

………………………………………………................……

…...…………………………………………….............……

………………………………………………................……

…...…………………………………………….............……
Lachtani i tučňáci se živí
hlavně rybami. Kdo z nich
k nim najde kratší cestu
a pochutná si?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. K čemu má velbloud hrby?
K má v nich zásoby vody
D má v nich zásoby tuku
T aby se mezi nimi dalo pohodlně sedět
2. Velbloud vydrží bez vody až
L 3 dny
R 3 týdny

N 3 měsíce

3. Velbloudí trus se používá na
A topení
E krmení prasat

O stavbu chýší

4. Která stopa patří velbloudovi?
H

5. Potravou velblouda je
A

M

U

B
Y

Ž
6. Nejbližší příbuzný velblouda v liberecké ZOO je:
Č
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Ř

V tropickém pralese se před námi ukrývá 10 živočichů. Kdo je najde, může si je vybarvit.
Pruhování slouží zebrám
k maskování ve vysoké
trávě. Při tetelení horkého
vzduchu ztěžuje lovícím
šelmám rozlišit zvířata
ve stádu.

Žádné 2 zebry
nemají pruhy
úplně stejné.
Objevíte 10 rozdílů
mezi zebrami
na obrázku?
Zvířata na obrázku žijí

v severské tundře nebo v chladných vysokých horách. Přiřaďte jim jejich jména a zamyslete se, jak jsou životu v drsných podmínkách přizpůsobeni.
PIŽMOŇ GRÓNSKÝ:

…………………………………………………......................
………………………………………………….......................

LAMA ALPAKA:

………………………………………………….......................
………………………………………………….......................……

IRBIS:
(levhart
sněžný)

………………………………………………….......................………
…………………………………………………..........................………

