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MEGOLDÁSOK

bagoly, nyest, fekete rigó, szarvas
A házi állatok az embertől függnek. Élőhelyüket, 
takarmányukat ő biztosítja, nélküle elpusztulna. Néhány 
állatfajta pedig kifejezetten szereti is az ember közelségét, 
az ember pedig családtagként tekint rá. A vadállatok 
félnek az embertől, emiatt agresszívan közeledhetnek 
felé. Nem függ tőle, táplálékát maga szerzi a természetes 
élőhelyén, búvóhelyet pedig magának keres. Az ember 
közelsége sokszor veszélyes is lehet rájuk, például az 
erdőirtások során rengeteg állat veszíti el élőhelyét.

1. növényi részek 2. fácán 3. róka
1. növényi részek 2. földigiliszta 3. cickány 4. erdei sikló 5. 
kígyászölyv
1. bogyók 2. erdei egér 3. rézsikló 4. sün 5. uhu

hamis, igaz, hamis, igaz, igaz
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Mi a neve a bemutatós rókának? Zseton
Mi a különbség a hóbagoly tójó és hím között? Tollának színe, a tojó kendermagos, a hím teljesen fehér.
A hörcsögpatkány miről kapta a nevét? Pofazacskójába gyűjtött élelem miatt.
A harris héja csapatban vadászik? Igen.
A kormorán sétája melyik állat mozgására emlékeztet? Pingvin totyogása.
Könnyen lehet együtt dolgozni az ormányos medvével? Elég jól lehet vele együtt dolgozni.
Milyen mesefigurát mintáztak meg az uhuról? Dr. Bubó. Repülnie kell az emberek feje felett.
Milyen aktivitásokat hajtanak végre a bemutatón az állatok? Repülés, táplálkozás, vadászat, közel lehet vinni kézen az 
emberekhez.
Miért simogatja a bemutatós munkatárs a madarát? Egészségügyi átnézés és kapcsolatépítés.
Mi a kacagójancsi másik elnevezése? Kookaburra.
Az állatbemutatón mit csinál? Vadászik.
A kacagójancsi tényleg meg tud enni egy egész kígyót? Igen.
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1. MÓRA FERENC
2. VUK
3. RÓKA FOGTA CSUKA
4. FOX
5. HOLLÓ
6. ROBIN HOOD

1. KUTYAFÉLÉK
2. ANGLIA
3. KOTORÉK
4. SIVATAGI RÓKA
5. BÁRMIT
6. ÉJJEL
7. AUSZTRÁLIA
8. SARKI RÓKA
9. NEM VÉDETT
10. ALKALMAZKOZÓKÉPESSÉGE

1. EZÜSTRÓKA
2. KICUNE
3. DOMESZTIKÁCIÓ
4. IZRAEL
5. BALSAI MÓNI
6. A KIS HERCEG
7. FUCHS
8. NOVOSZIBIRSZK

15.

a) Nem szabad közel menni hozzájuk, és nem szabad 
megsimogatni őket. Az anyaállat feltehetően nincs messze, 
kicsinyeit nagy erővel védelmezi, ezért minket is megtámadhat.  
b) Nem szabad megsimogatni a kicsiket, mert az anyja nem fogja 
őket tovább táplálni, ha megérzi rajta az ember szagát. Elvinni sem 
szabad, mert az ember nem tudja semmivel pótolni az anyatejet.
c) Óvatosan kell közlekedni, a kihelyezett csomagokhoz nem 
szabad hozzányúlni. Ha kutyával sétálunk, pórázon kell tartani, 
hogy nehogy véletlenül megegye a kihelyezett dolgokat.
d) Be kell tartani a plakáton olvasható sétáltatási időkorlátot. A 
kutyát pórázon kell tartani, mert a vadat üldözve a vadászok 
összetéveszthetnék a vaddisznóval. Erdőben nem szabad a jelzett 
turistautakról letérni.

nappali életmódot folytató fajok: ürge, méh, mókus, zebra, antilop, 
vöröshátúerdeipocok
éjszakai életmódot folytató fajokbagoly, denevér, óriás fülesmaki, 
sün, jaguár, vadmacska

Tréning: A tréning fogalmat a magyar értelmező 
szótár 'edzés, gyakorlat, valamire való 
gyakorlásként' határozza meg.
Látványetetés: Az állatok tréninggel való egybekötött 
látványos etetése és mozgatása a látogatók előtt.
Kézzel nevelés: Önálló életre még képtelen fiókák 
elválasztása a szülőktől, amikor is egy  
mesterségesen előállított kézzelnevelő tápszerrel 
történik a további nevelése azzal a céllal, hogy az 
emberhez még jobban kötődjön, őt tekintse 
„mamájának”.
Jutalomfalat: A takarmányozás egy módja, pozitív 
megerősítés eszköze a tréningek során.
Farkastörvény: 1. Törtető szabály. Kegyetlenséggel, 
önző célokkal, másokra tekintet nélküli romboló 
törtetéssel jellemzett erkölcstelen „szabály”. A 
bűnözők között farkastörvények uralkodnak. 
Nehezen szokott bele a politikai élet 
farkastörvényeibe. 2. Kegyetlen életfeltételek, 
túlélési lehetőségek. A vadon farkastörvényeihez 
minden ott élő állatnak alkalmazkodnia kell. A zord 
éghajlat farkastörvényei között nehéz az életben 
maradás.
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tölgylevél 

harkály  gyapjas lepke      éti csiga 

     karvaly  gomba   erdei egér 

  vaddisznó    őz 

makk         angol perje 

    róka       

erdei fülesbagoly   

 Vadon élő állat: 2, 5, 6, 7, 14, 18, 19
Fogságban élő állat: 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Közös: 10

1. ó, 2. b, 3. ny, 4. j, 5. h, 6. m, 7. e


