VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - CO VÍŠ O ZVÍŘATECH? XIX
1. Z jakého zvířete se vyráběl hermelínový plášť pro krále?
a) z lišky
b) z ledního medvěda
c) z hranostaje
2. Co má společného fretka a tchoř?
a) fretka je domestikovaný tchoř
b) fretka je kříženec tchoře a kočky
c) jsou to odlišné druhy, i když vhledem podobní
3. Jak se zahřívají makaci, když žijí v mrazivých oblastech?
a) nepřetržitě se objímají
b) chodí se koupat do termálních jezer
c) zahrabávají se do sněhu nebo staví iglú
4. Kde byl dříve využíván kanár jako pomocník člověka?
a) v lékařství
b) v dolech k detekci nebezpečných plynů
c) na lodích, aby upozornil na blížící se bouři
5. Snáší všichni plazi vejce?
a) ano
b) ne, někteří rodí živá mláďata
c) ano, ale někteří jsou vejcoživorodí
6. Proč jsou brouci stejného druhu různě velcí?
a) velikost je dána jejich věkem
b) je to dáno potravou během larválního vývoje
c) sytý brouk se může zvětšit až trojnásobně
7. Kdo je to ptakokřídlec?
a) motýl
b) pták
c) netopýr
8. Které tvrzení o žabkách pralesničkách není pravdivé?
a) jsou němé
b) je to jeden z nejjedovatějších živočichů
c) indiáni napouští jejich jedem šípy

9. Zoo Dvůr Králové jako jediná na světě rozmnožila jednoho
z nejohroženějších savců. Jakého?
a) bílého tygra indického
b) nosorožce bílého
c) tchoře černonohého
10. Jak dlouho se dokáže albatros vznášet ve vzduchu bez jediného
mávnutí křídel?
a) 1 den
b) 3 dny
c) 6 dní i déle
11. Který z řádů plazů se vzorně stará o svá mláďata?
a) krokodýli
b) želvy
c) hadi
12. Jaký je správný postup při vytahování klíštěte?
a) kroužit po směru hodinových ručiček
b) kroužit proti směru hodinových ručiček
c) kývavými pohyby
13. Zástupci jakých živočichů během svého života mění pohlaví?
a) někteří savci
b) některé ryby
c) někteří ptáci
14. Komu se říká všekazi?
a) švábům
b) termitům
c) bobrům
15. O kterých primátech se říká, že zpívají jako operní pěvci?
a) giboni
b) šimpanzi
c) vřešťani

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

