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EKOLOGIE A ETOLOGIE

Vylušti tajenku ( číslo za větou určuje písmeno, které tvoří tajenku):

Věda zabývající se chováním zvířat. (3)
Vidina, přelud z vyčerpání. (10)
Druh chování u zvířat, které se projevuje např.péčí o srst. (7)
Organismy a jejich prostředí tvoří dohromady …………..(3)
Ostrov s věčným ledem ve vnitrozemí. (1)
Výraz pro zdomácňování zvířat. (4)
Biom s trávou a roztroušenými lesy. (5)
Místo výskytu a rozmnožování daného druhu organismu. (3)
Druh antilopy obývající savany. (3)
Označení pro severoamerickou step. (6)

Roztřiď uvedené živočichy a rostliny do biomů, kam patří:

papoušek, zebra, fenek, sob, mrož, velbloud, lev, liška polární, tučňák, opice, antilopa
lišejník, kaktus, bavlník, zakrslé dřeviny, kokosovník


                    SAVANA

 
        TUNDRA


          POUŠŤ


  TROPICKÉ LESY


POLÁRNÍ OBLASTI
                                                                                                                                                     



Podle stručné charakteristiky urči biom: 
a) Střídá se zde období sucha a dešťů, teplota se pohybuje kolem 20°C. Porost tvoří                     tráva  a místy roztroušené stromy. Daří se zde bavlníku i podzemnici olejné.                                                                        
……………………………………….
b) Počasí je zde chladné, zimy dlouhé. Půda rozmrzá jen na povrchu. Rostou zde zakrslé dřeviny, mechy, lišejníky. Biom je domovem například pro lišku polární nebo soba.                                                                     ………………………………………..                     
     4.   Uveď alespoň jeden příklad projevu uvedeného typu chování: 

a) Chování ochranné-

b) Chování získané-

c) Chování rozmnožovací-

Najdi v přesmyčkách název národního parku či chráněné krajinné oblasti:

	PAVLAÁ


	POŘODÍ


	KÍN BAL


	KDYBY SE
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Archiv autora

EKOLOGIE A ETOLOGIE-ŘEŠENÍ

1. Vylušti tajenku ( číslo za větou určuje písmeno, které tvoří tajenku):

Věda zabývající se chováním zvířat. (3) ETOLOGIE
Vidina, přelud z vyčerpání. (10) FATAMORGÁNA
Druh chování u zvířat, které se projevuje např.péčí o srst. (7) KOMFORTNÍ
Organismy a jejich prostředí tvoří dohromady ……EKOSYSTÉM (3)
Ostrov s věčným ledem ve vnitrozemí. (1) GRÓNSKO
Výraz pro zdomácňování zvířat. (4) DOMESTIKACE
Biom s trávou a roztroušenými lesy. (5) SAVANA
Místo výskytu a rozmnožování daného druhu organismu. (3) AREÁL
Druh antilopy obývající savany. (3) GAZELA
Označení pro severoamerickou step. (6) PRÉRIE

2. . Roztřiď uvedené živočichy a rostliny do biomů, kam patří:

papoušek, zebra, fenek, sob, mrož, velbloud, lev, liška polární, tučňák, opice, antilopa
lišejník, kaktus, bavlník, zakrslé dřeviny, kokosovník


                    SAVANA                ZEBRA, LEV, ANTILOPA, BAVLNÍK

 
        TUNDRA                SOB, LIŠKA POLÁRNÍ, LIŠEJNÍK, ZAKRSLÉ DŘEVINY


          POUŠŤ                  FENEK, VELBLOUD, KAKTUS


  TROPICKÉ LESY          PAPOUŠEK, OPICE, KOKOSOVNÍK


POLÁRNÍ OBLASTI       MROŽ, LIŠKA POLÁRNÍ, TUČŇÁK
                                                                                                                                                     



3.  Podle stručné charakteristiky urči biom: 
a) Střídá se zde období sucha a dešťů, teplota se pohybuje kolem 20°C. Porost tvoří                     tráva  a místy roztroušené stromy. Daří se zde bavlníku i podzemnici olejné.                                                                        
…………………………………SAVANA…….
b) Počasí je zde chladné, zimy dlouhé. Půda rozmrzá jen na povrchu. Rostou zde zakrslé dřeviny, mechy, lišejníky. Biom je domovem například pro lišku polární nebo soba.                                                                     ……………………TUNDRA…………………..                     
4. Uveď alespoň jeden příklad projevu uvedeného typu chování: 

a) Chování ochranné- shlukování do hejn, útěk, znehybnění…

b) Chování získané- veškeré chování získané učením

c) Chování rozmnožovací- námluvy, péče o potomstvo…




5. Najdi v přesmyčkách název národního parku či chráněné krajinné oblasti:

	PAVLAÁ- PÁLAVA


	POŘODÍ - POODŘÍ


	KÍN BAL- BLANÍK


	KDYBY SE-  BESKYDY








