Kanczyl jawajski, potocznie nazywany"myszojeleniem", waży zaledwie 1,5 – 2 kg
i zalicza się do najmniejszych ssaków kopytnych świata. Arni, bo takie imię nosi nasz
kanczyl jest nieśmiały, płochliwy i prowadzi głównie nocny tryb życia. Ze względu na
niewystarczającą ilość danych i trudności zaobserwowania tego gatunku w naturze,
posiada on kategorię – DD (Data Deficient) w Czerwonej Księdze IUCN zagrożonych
gatunków. Arni zamieszkał w jednej z wolier w Ptaszarni wraz z .....

No właśnie z kim Arni dzieli swoje M4? Wymień przynajmniej 2 gatunki.
....................................................................................................................

Nosorożce indyjskie zaliczane są do kategorii VU (narażony na wyginięcie), co mimo wszystko
jest dużym sukcesem, ponieważ gatunek ten jeszcze sto lat temu chylił się ku wyginięciu.
W wielu krajach Azji panuje przekonanie, że wszystko co pochodzi od nosorożca ma cudowne
i lecznicze właściwości, a szczególnie jego róg. Chociaż nie ma na to naukowych dowodów,
to kłusownictwo w celu jego pozyskania, jest największym zagrożeniem dla tego gatunku.
Tak naprawdę to róg nosorożca zbudowany jest z ............................., białka które znajduje się
również w ludzkich ...........................................................................................

Znakiem rozpoznawczym irbisa śnieżnego jest jego
gęste futro, zapewniające zwierzęciu ciepło i
doskonały kamuflaż. Cętkowany wzór jest, niczym
odciski palców u człowieka, unikalny dla każdego
osobnika. Irbisa ciężko wypatrzeć jest w naturze,
należy do najbardziej tajemniczych i nieuchwytnych
dzikich kotów. Zaobserwowanie pantery w jej
naturalnym środowisku jest bardzo trudne, dlatego
często bywa przez lokalne społeczności nazywana .....
Rozwiąż rebus, a dowiesz się jak miejscowa ludność
nazywa irbisa.
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Uzupełnĳ
brakujące
słowa

Koń Przewalskiego to nie taki zwykły koń,
a współcześnie jedyny dziko żyjący gatunek
koni. W latach 60 XX w. uznany był za
wymarły na wolności. Na szczęście jest
z powodzeniem rozmnażany w ogrodach
zoologicznych i introdukowany do
środowiska naturalnego.
Na czyją cześć został nazwany
koń Przewalskiego?

........................
.........................

Krokodyl syjamski, spotkać go możesz w budynku Herpetarium. Jest to gatunek krytycznie
zagrożony, całkowita jego populacja wynosi od 500 do 1000 osobników.
Każde dziecko wie, że krokodyl ma "uzębioną paszczę". Krokodyle mają najmocniejszy
uścisks paszczy spośród wszystkich zwierząt na świecie.
Napisz ile zębów ma krokodyl ................................
Jeśli nie wiesz, osobiście odwiedź naszego krokodyla, tam znajdziesz odpowiedź.

