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Dyniowe-Rallye

Pięć pytań oprowadzi Cię po zoo. Czy uda Ci się znaleźć wszystkie poszukiwane gatunki?
Napisz ich dokładne nazwy (widnieją na tabliczkach przy wybiegach) na kartce lub w notatniku w telefonie! Liczba kresek i kratka na końcu pytania dają informację o liczbie liter w nazwie
zwierzęcia.
Wszystkie litery z kratek czytane po kolei dadzą hasło.
A teraz: Na łapy, gotowi - start!

1. Czy wiesz z jakim warzywem najbliżej spokrewniona jest dynia? Jej rodzina jest dość
różnorodna, obejmuje ogórki, malony, cukinię.
Także wśród naszych zwierząt w Naszym Zoo
zdarzają się niesamowite rodowody. Jak nazywa się zwierzę w czarno-białe paski,
które należy do tego samego rzędu co
nasze wiewiórki górskie, koszatniczki i bobry?
Wskazówka: znajdziesz je przy
wejściu do wioski tybetańskiej.

_________

2. Botanicy zaliczają dynie do jagód. Niewiarygodne, prawda? To sprawia, że dynia jest niekwestionowaną największą
jagodą na świecie!
Dla niektórych dużych zwierząt jak np. świnie, dynie
stanowią doskonałe źródło pokarmu. Mniejsze zwierzęta
natomiast preferują mniejsze jagody… znajdź naszego
czarnego ptaka, który uwielbia owoce i jagody!
Mieszka w sasiedztwie małp - pigmejek karłowatych i w
2020 roku został wybrany na „zwierzę roku”!

____

_

3.Każde dziecko w naszym regionie zna dynię. Ale czy wiesz, że
dynia pierwotnie nie rosła w Europie? Na początku XVI w Hiszpanie przywieźli nasiona dyni do Europy, wtedy rozpoczęto jej
uprawę na naszym terenie.
Od czasu odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w
1492 roku sprowadzono do Europy wiele gatunków roślin
i zwierząt. Gdyby nie to, nie byłoby u nas ziemniaków, kukurydzy, pomidorów, alpak czy świnek morskich. Jednak
niektóre „nowe” gatunki są przyczyną wielu poważnych
problemów. Czy wiesz, który zamaskowany złodziej ptasich
jaj mógłby być jednym z nich? Wskazówka: mieszka w Dolinie
Łużyckiej wraz z wydrami….

___ _____

4. Dynie są jednym z najbardziej obfitych w wodę
warzyw, składają się z niej w 90%!

Wiesz, które z naszych zwierząt porafi w
dziesięć minut wypić całą wannę (150l)
wody? Znajdziesz je w wiosce tybetańskiej
na wybiegu wraz z kozami kaszmirskimi i
jakami!
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5. W zależności od rodzaju, dynie mogą osiągać różne
rozmiary oraz wagę. Wielu ogrodników próbuje
wyhodować jak największą dynię, aby rywalizować w
dyniowych mistrzostwach.

Światowy rekord najcięższej dyni wynosi 1190,5 kg. To tyle,
ile ważą cztery dorosłe maciory naszych czarno-białych świń
mieszkających w zagrodzie wiejskiej. Ale jak dokładnie nazywa
się ta rasa świń ...?

___

_ ________

Czy Ty także uwielbiasz
zapach, owoce oraz kolory
_ _ _ _ _ _ _?
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