VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XII
1. U kterého z uvedených druhů vládnou samice?
a) u hyen
b) u žiraf
c) u antilop
2. Odkud pochází kapr?
a) z Číny
b) z dunajských vod
c) je to naše původní ryba
3. Sliny jakého živočicha slouží k léčbě cukrovky?
a) ještěra korovce jedovatého
b) ropuchy obecné
c) krokodýla australského
4. Housenky jakého motýla patří k nejvýznamnějším škůdcům jabloní?
a) obaleč jablečný
b) martináč jablečný
c) bělásek jablečný
5. Který z následujících medvědů vlastně není medvěd?
a) koala
b) panda
c) grizzly
6. Kde žije jednorožec?
a) v mořích u severního polárního kruhu
b) v Jižní Africe
c) je to bájné zvíře
7. Která z uvedených ras psů je považována za nejchytřejší?
a) kokršpaněl
b) německá doga
c) border kolie
8. Sobecké ženě, která se nestará o své dítě, se říká krkavčí žena. Jaké
jsou krkavčí matky z říše zvířat?
a) vzorné
b) většinu vajec sežerou, aby se nasytily
c) snesou vejce a nechají je napospas jejich osudu

9. Kvůli komu údajně dochází k velkému úbytku krokodýlů v Austrálii?
a) kvůli ropuchám obrovským
b) kvůli smečkám vyhladovělých psů dingo
c) kvůli lovům pro jejich kůži
10. Čím jsou nebezpeční termiti?
a) ničí betonové stavby
b) vylučují látky, které ničí ostatní organismy
c) půda v okolí termitiště je neúrodná
11. Kdo je Diomedea exulant – pták s největším rozpětím křídel?
a) drop velký
b) albatros stěhovavý
c) marabu africký
12. Co způsobuje slonům velké problémy ve stáří?
a) paměť – neví např., kde je napajedlo
b) zrak – jsou zcela odkázáni na sluch
c) zuby – po jejich opotřebení umírají hladem
13. Který ze smyslů žraloka je nejcitlivější?
a) zrak
b) sluch
c) čich
14. Jak se předchází rozjíždění žab na silnicích?
a) stavěním zábran podél silnic nebo žabích tunelů
b) při jejich migraci během páření se uzavírají některé silnice
c) cesty jsou opatřeny značkami „dej přednost žabám“
15. Podle čeho získali brouci prskavci své jméno?
a) světélkují jako prskavky
b) vystřelují ze zadečku kyselinu
c) prskáním si značí cestu

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6c, 7c, 8a, 9a, 10a,
11b, 12c, 13b, 14a, 15b

