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MEGOLDÁSOK

1. cipő
2. szentjánosbogár
3. sas
4. szemüveg
5. barna medve

Tapintás

SzaglásÍzlelés

Hallás

Látod a sínek felöl a 
gőzmozdony füstjét.

Nézed a zenés 
fóka bemutatót.

A kürtőskalács édes 
illata száll a levegőben.

Takarmány kiszállító elektromos
 autó elhalad melletted.

elefánt széklet

oroszlán üvöltése

fagyi

ló pata dobbantása

A rackák gyapjának 
durvasága.
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1. LECSÓ
2. FEJLETTEBB
3. FÉSZEKILLAT
4. MAGAWA
5. BUDDY
6. TAPINTÓSZŐR
7. ULTRAHANG
8. PATKÁNY

1. CET
2. BODROGI GYULA
3. OPERETT
4. EKHOLOKÁCIÓ
5. HAJ
6. BŐREGÉR
7. FÜLÉVEL
8. SÜNISPOTÁLY
9. VARÁZSHEGY
10. BATMAN

1. OPTIKAI CSALÓDÁS
2. KISSZIKLA
3. FÖLDIMALAC
4. NAGYSZIKLA
5. HAGENBECK
6. FÁY ALADÁR
7. KÖRNYEZETGAZDAGÍTÁS
8. TÜKÖR

14.

16.
15.

 vitamin pótlása, természetes fény, gyakori pislogás, szem-torna, 
szűrővizsgálat, UV védelem

cápa, víziló: Jól látnak a vízben. 
patkány, kaméleon: Szemeik külön-külön mozognak. 
kutya, macska: Barna, sárga és kék színt érzékelik. 
mosómedve, aligátor, aranyhörcsög: Mindent fekete-fehérben 
látnak. 
ló, kecske, juh: Nem látják a kék színt.
lepkék, méhek: Összetett szemük van, ezért minden irányba 
tudnak nézni, és nincs éleslátásuk.

A Mérgesház földszintjén egyrészt óriási hüllők, termetes pitonok és 
aldabrai teknősök élnek, másrészt itt kaptak helyet a sertésfélék közé 
tartozó, látványos agyarú  babiruszák is. Találkozhatnak az érdeklődők a 
komodói varánusszal, amely mind a mérges, mind az óriás hüllők közé 
bátran besorolható. A komodói sárkánynak is nevezett állat ugyanis a 
legnagyobbra növő ma élő gyík, ráadásul a harapása mérgező is. Így nem 
meglepő, hogy a természetben néha még embereket is zsákmányul ejt.

Komodói varánusz: Földünk legnagyobb gyíkja a 3 m hosszúra és 70 kg-ra 
megnőhet. . Indonézia szigetvilágában honos. Két éves korukig a lombkoronában 
élnek, a kis komodói varánuszok egész más testalkatúak, mint a lomha felnőttek. 
A különböző varánuszok valamennyien gyorsan mozognak a szárazföldön; a fajok 
egy része a vízben is. A szárazföldön élő fajok egerekre, apró madarakra, kisebb 
gyíkokra, kígyókra, békákra vadásznak, sőt, a baromfiállományt is veszélyeztetik. 
A nílusi varánusz nemcsak a krokodil tojásait falja fel, de a fiatal krokodilokat is. 
Nagy méretük miatt egyes fajok szoba nagyságú terráriumot igényelnek sok 
mászóággal és tágas medencével. A hőmérséklet nappal 28-33 °C között legyen, 
a melegítőlámpa alatt pedig 40 fok. A fűtőtest elhelyezésére nagyon ügyeljünk, 
ugyanis súlyos égési sérülést okozhat. A varánuszok nappali életmódot 
folytatnak, ezért igénylik a 12 óra megvilágítást és a 12 óra sötétséget. Legtöbbjük 
magányosan él és kifejezetten ellenséges a fajtársakkal.

vakond, denevér, Amerikai gyapjaslepke, Nagy viaszmoly
szarvasmarha, kutya, sün, macska, delfin

Fül:alpaka 
Szem:bagoly
Orr, száj:barna medve

Fül:dámszarvas
Szem:barna medve
Orr, száj:dámszarvas

Fül:viziló
Szem:dámszarvas
Orr, száj:kecske gida

Fül:bagoly 
Szem:leopárd
Orr, száj:oroszlán

Fül:barna medve 
Szem:alpaka
Orr, száj:viziló

Fül:oroszlán 
Szem:kecske gida
Orr, száj:alpaka

Felismert állatok: alpaka, bagoly, barna medve, dámszarvas, viziló, kecske gida, oroszlán, leopárd

Mi a cápa szuperérzéke? Lorenzini ampulla
Melyik az a fény amit mi nem, de sok madár és rovarfaj lát? 
UV fény
Hogy hívják a rovarok hallószervét? Johnston-féle szerv


