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1. fúvócső
2. folyamatosan
3. koplalónap
4. külső
5. szibériai
6. délelőtt
7. viselkedésformáikat
8. nyulat
9. belső

Összesen 236 kg 
takarmányt osztottak ki.

5. füzet

MEGOLDÁSOK

3.

csirke, dió, egér, édeskömény, főtt tojás, 
görögdinnye, gyászbogárlárva, hal, idared alma, 
joghurt, karfiol, lucerna, madársaláta, narancs, 
nyúl, otelló szőlő, őszibarack, paprika, répa, sajt, 
szilva, tücsök, tyúk, uborka, vadkörte, zeller, 
zsemle

Nem csak az állatok esetében, hanem a mi 
táplálkozásunkban is fontos, hogy mértékkel, 
okosan együnk. Minden nap szükségünk van az 
egészséges teljeskiőrlésű gabonákra. Zöldségből 
és gyümölcsből is rendszeresen együnk. Az egyik 
legegészségesebb zöldségünk az uborka. Egy 
laktató ebédhez, amiben már van szénhidrát és 
zöldség, csak a finom sült hús hiányzik. A napi 5x 
étkezés nagyon egészséges. Természetesen 
édességet is ehetünk, de csak módjával. A nagyi 
finom sütĳéből vagy egy magas kakaótartalmú 
étcsokoládéból 1-1 szelet vagy kocka nem árt meg.

15*5=75    
75*52=3900
Tehát az 5 zsiráfnak összesen egész évre 3900 db almára van szüksége.
160*3900=624.000 
Tehát a zsiráfok összesen 624.000 gramm almát fogyasztanak. Ez 624 kg. 
624/72,500*100=0,86
Tehát a zsiráfok az egész éves állatkerti alma fogyasztásnak a 0,86 %-át 
eszik meg.  
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12. 1. kétszer
2. Elefántház
3. felfüggesztett
4. fürdőzéssel
5. ázsiai
6. tréningeznek
7. agyar
8. szaruréteg
9. Szavannaház
10. tíz
11. rácson 1. szennyezik

2. hosszabbra
3. megharapja
4. párásítás
5. Varázshegy
6. szagáról
7. fel váltva
8. kontaktállatok
8. kéthetente
9. élő
10. egészben
11. patkány
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túró, gránátalma, alma, barack, eper, málna, kiwi, banán, ropi, 
piskótalap; préselt búzakorpa

A fogképlet leírja a különböző típusú fogak arányát a 
szájban.
Táplálék megragadása, rágás, fegyver, táplálék őrlése, 
péppé zúzása.
Metszőfog, szemfog őrlőfog, gumós zápfog, redős zápfog, 
tarajos zápfog.
Redős zápfoguk van a növényevőknek.

Otthoni bevásárló lista:
olaj, méz, zabpehely, kóla, cékla, túró

tojás, tea, sárgarépa, marha szív
rizs, uborka, brokkoli, kagyló

földimogyoró, mazsola, tintahal
fagyi, kolbász, szójaszósz, liszt

élesztő, krumpli, petrezselyem zöld

Állatkerti bevásárló lista:
méz, zabpehely, napos egér, virágpor

cékla, túrótojás, tea, 
                   lisztkukac, házi légy 

fagyasztott patkány
széna, sárgarépa, marha szív

                   rizs, uborka, brokkoli  
kagyló, vörös plankton

földimogyoró, mazsola, tintahal
élesztő, lucerna, krumpli

petrezselyem zöld, szárított rák

Minden állat minden nap kap takarmányt.  HAMIS
A zöldségek, gyümölcsök feldarabolva érkeznek az állatgondozókhoz a takarmánykonyháróL. HAMIS
Nagyon szeretem a zsiráfokat. Ha a takarmánykonyhán dolgozok, becsempészhetek számukra valami 
otthonról hozott finomságot. HAMIS
Nagyon pontosan, dekagrammra vagy akár grammra pontosan kell kimérni a konyhán a különböző 
táplálékokat, így kerülnek kiszállításra. IGAZ
Az állatok emberi fogyasztásra is alkalmas minőségű takarmányt kapnak. IGAZ
Elektromos kisautóval hordják munkatársaink a konyháról az állatkert egész területére az állatok 
ellátásához szükséges táplálékokat. IGAZ
Ha nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű takarmányt kap egy állat, az akár megbetegedéshez is 
vezethet. IGAZ
Azokat a növényeket, állatokat, amikből később takarmány lesz, az állatkert területén termesztik, 
tenyésztik. HAMIS
1 év alatt több, mint 300 féle takarmány kerül szétosztásra a kert állatai között. IGAZ
A majmoknak kiegészítő takarmányként a 90-es évek közepéig szállítottak vörösbort, csekély 
mennyiségben. IGAZ
A konyhán a munka korán reggel kezdődik. IGAZ
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416425-327075=89350 kilogrammal fogyott több réti széna 2017-ben. 
Mivel 2012-ben 13014 kg tengeri hal fogyott, 2017-ben viszont 22950 kg, ezért 2017-ben volt nagyobb igény 
tengeri halakra. 
2012-es saláta szükséglet 40964 fej, 2017-ben 480000 fej volt.  A növekedés 480000/409,64=1172 %-os.

Takarmány neve 2012 2017 mennyiség 
ré� széna 327075 416425 kg 
zöld lucerna 176177 187500 kg 
akáclomb 40605 75200 kg 
alma 70613 72830 kg 
banán 15372 15683 kg 
narancs 9894 9759 kg 
görögdinnye 4408 7810 kg 
búza 11535 11530 kg 
napraforgómag 7344 8031 kg 
árpa 7580 5747 kg 
túró 5045 4428 kg 
sajt 889 1442 kg 
tojás 105120 88598 db 
nyers hús 27120 28925 kg 
édesvízi hal 40660 47100 kg 
tengeri hal 13014 22950 kg 
�ntahal 3406 3270 kg 
őszibarack 2126 1650 kg 
sárgarépa 68487 81920 kg 
fejes saláta 40964 480000 fej 
cékla 10976 14490 kg 
uborka 6409 9488 kg 
burgonya 8736 9252 kg 
csöves kukorica 6618 21100 cső 
mirelit kukorica 1375 3740 kg 
szemes kukorica 13790 15710 kg 
lisztkukac 3980 3780 l 
sáska 65400 41620 db 
vörösszúnyog lárva 250 378,5 l 

 


