
FELADATOK

KERESZTREJTVÉNY

Vízszintesen

2.   Gorillacsapatban vezető szerepet  
      betöltő állat.

4.   Ék alakban vonuló madár.

5.   Szertartásos viselkedésforma például  
      főemlősöknél.

Függőlegesen

1.   Egy adott faj számára egy kritikus 
     pillanatban (például közvetlenül 
     a születés után) bekövetkező tanulási 
     folyamat.

3.   Farkasokra jellemző csapatelnevezés.

6.   Madaraknál és halaknál előforduló, 
      személytelen vezér nélküli sereg.



SZÓKERESŐ
Keresd meg a következő szavakat és kifejezéseket!
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Rövid kvíz

 1. Hogyan jelöli ki a hím tigris a territóriumát?
   a) Körbehúzza a karmaival.
   b) Szagjelzésekkel és üvöltéssel.
   c) Rituális táncot jár a határán.
   d) Nem tart territóriumot.

 2. Mi indítja el a sáskajárást?
   a) A vezérsáska jelére indulnak el.
   b) Keletire fordul a szél iránya.
   c) A megnövekedett állománysűrűség indítja el.
   d) A zsákmányállataik vándorlását követik.

 3. Hogyan alapítanak új kolóniát a darazsak és a méhek?
   a) A felnevelt fiatal anyák (királynők) alapítanak új 
    kolóniát.
   b) A katona kasztba tartozó egyedek új területet 
    hódítanak meg, ahol az új kolóniát kialakíthatják.
   c) A dolgozók egy része leválik a kolóniáról, új fészket épít, 
    és odacsal egy szaporodóképes anyát (királynőt).
   d) A kolónia a királynő vezetésével új fészkeket épít, 
    amelyekbe beköltöztetik az új királynőket.

 4. Miért ellenek szinte azonos napon a gnúk?
   a) Mert egyetlen ellésre alkalmas terület esik a vándorlási 
    útvonalukba, ezért mind akkor ellenek, amikor odaértek. 
   b) Mert így nagyobb eséllyel marad több borjú életben, 
    mivel a ragadozók egy alkalommal csak egyet
    ragadnak el.
   c) Mert a bolygók, a nap és a hold állása az egész év 
    folyamán ekkor a legkedvezőbb az ellésre.
   d) Mert a gnú társas élőlény, és a kölykei is jobban érzik 
    magukat, ha együtt lehetnek.

 5. Mi az a legénycsapat?
   a) Különböző fajok hímjei egy csapatba tömörülve segítik 
    egymást a túlélésben.
   b) A főemlős kolóniák egyik kasztja.
   c) Az adott faj hím egyedei csapatba verődnek, amíg 
    családot nem lapíthatnak.
   d) Alkonyattájt a különböző főemlős családok hím egyedei 
    összeverbuválódnak, és újabb nőstények felkutatására 
    indulnak.



 6. Hogyan jelzik a farkasfélék és a kutyák, hogy megadták magukat 
  az ellenfelüknek?
   a) Odatartják neki a nyakukat.
   b) Csóválják a farkukat.
   c) Rituális táncot lejtenek előtte.
   d) Nem adják meg magukat, a halálukig küzdenek.
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