VĚDOMOSTNÍ KVÍZ O PŘÍRODĚ II

1) Slon potřebuje hodně jíst, takže se tomu věnuje převážnou
část dne. Musí ale také hodně spát? Jak dlouhý je podle vás
takový sloní šlofík?
a) 2 až 4 hodiny a nemusí to být jen v noci.
b) 1 až 2 hodiny a spí zásadně v noci.
c) Až 8 hodin, nasbírá to po chvilkách během celého dne.
2) Neustále se hemží, unesou mnohonásobně víc, než váží, a dovedou i
pořádně kousnout. Ano, řeč je o mravencích. Tušíte, jak dlouho mravenec
obecný žije?
a) 1 až 2 roky
b) maximálně 5 let
c) 7 až 10 let, královna až 20 let
3) Pavouci nejsou pro většinu lidí žádní mazlíčci. Ale i tak musíte obdivovat
jejich schopnost tkát pavučiny. A neříkejte, že vás nenapadlo, jestli se do té
své nemohou sami i chytit. Jak to podle vás je?
a) Ano, mohou – je pro ně stejně nebezpečná jako pro ostatní
b) Ne, nemohou – pokud je do nich nehodíte, pak chodí jen po vláknech, která
nejsou lepkavá, a umějí našlapovat tak, aby se nechytili.
4) Myslíte, že se motýl do světa moc nepodívá, že je jeho rajonem maximálně
pár zahrad v okolí? Možná byste se divili, jakou vzdálenost dokáže ve
skutečnosti urazit. Kolik to může být?
a) Některé druhy motýlů mohou překonat vzdálenost až 150 kilometrů.
b) Některé druhy motýlů uletí až 800 kilometrů.
c) Některé druhy motýlů cestují na vzdálenost mnoha tisíc kilometrů a migrují z
kontinentu na kontinent.
5) Vzpomínku na léto máte možná spojenou i s hlasitým cvrkotem, který se
nese vlahou nocí… Tušíte, jak takový cvrček vypadá, a věděli byste, zda – a
kde – má uši?
a) Na hlavě, ale jsou to jen malé, skoro neviditelné prohlubně.
b) Na nohách – na holeních má malé ušní bubínky.
c) Cvrček je hluchý, nemá uši, a právě proto může vydávat tak hlasité zvuky.

6) Když už jsme u zvuků letní noci: občas to je i protivné bzučení komára.
Odhadli byste, kolik by na vás muselo najednou hodovat komárů, aby vám
vysáli všechnu krev?
a) 500 000 komárů
b) 900 000 komárů
c) 1 200 000 komárů
7) Málokdo má tak ladnou chůzi jako kočkovité šelmy. Víte, proč se dovedou
protáhnout i velmi úzkým otvorem? Co jim to umožňuje?
a) Je to díky úzké hlavě, kterou dovedou natočit, jak je třeba.
b) Nemají klíční kosti, a proto se všude vejdou.
c) Mají velmi úzkou pánev.
8) Víte, kolik vajíček snese za rok jedna slepice? Samozřejmě závisí na plemeni
a chovu, ale statistika přece jen spočítala průměr. Kolik to podle vás je?
a) 158 vajec
b) 264 vajec
c) 301 vajec
9) Kolik zvuků mohou vydávat psi?
a) devět
b) tisíc
c) necelou stovku
10) Oko, kterého živočicha je větší než jeho mozek?
a) pštrosa
b) kolibříka
c) kočky

