CO WIESZ O WILKACH?
Sprawdź swoją wiedzę – odpowiedz na pytania.
Litery wpisane kolejno dadzą rozwiązanie.
1. Jak długo nie było wilków w Niemczech?
S) od średniowiecza
C) przez ponad sto lat
G) w Niemczech wcześniej nigdy nie było wilków
2. Gdzie mieszka wilk?
Z) może dostosować się do wielu miejsc
A) najlepiej na pustyni
C) w pobliżu ludzi

9. W pożywieniu wilków żyjących na terenie
Łużyc udział inwentarza żywego, takiego jak
owce, wynosi…
K) 0,75%
E) 7,5%
O) 17,5%
10. Zaleca się hodowcom zwierząt, aby mieli psy
stróżujące. Dlaczego chronią one trzodę?
R) instynktownie chronią słabsze zwierzęta
C) są w tym celu szkolone w Szwajcarii
A) dorastają z owcami i czują się częścią stada

3. W jakim rejonie Niemiec żyje aktualnie
najwięcej wilków:
J) w Schwarzwaldzie
H) nad Morzem Północnym
E) na terenie Łużyc

11. Co jest najczęstszą przyczyną śmierci wilków
w Niemczech
K) strzały z broni
P) wypadki samochodowe
G) choroby

4. Dlaczego wilki wyją?
R) aby zaznaczyć swoje terytorium
N) ponieważ pełnia księżyca sprawia, że są
melancholijne
T) aby odstraszyć ludzi

12. Jak biolodzy badają dzikie wilki?
E) latają za nimi helikopterem
E) obserwują wilki w zoo
T) używają foto-pułapek i obroży z nadajnikiem

5. Kto najczęściej opiekuje się szczeniętami w
watahach?
A) dziadkowie
W) rodzeństwo
E) ciocia / wujek
6. Średnia prędkość marszu wilka to:
O) 8km/h
K) 12km/h
H) 6km/h
7. Czym przeważnie żywią się wilki w Europie?
Z) krowy, jelenie i sarny
F) jelenie, konie i łosie
N) sarny, jelenie i dziki
8. Co wskazuje na to, że zwierzę zostało zabite
przez wilka, a nie przez psa?
L) tylko część ofiary została zjedzona
Y) ofiara została zabita ukąszeniem gardła
W) widać dużo krwi

13. Węch wilka jest:
O) 10 x lepszy niż człowieka
U) 100 x lepszy niż człowieka
E) 1000x lepszy niż człowieka
14. W Polsce żyje aktualnie:
K) maksymalnie 500 wilków
R) ok. 700 wilków
G) ponad 2000 wilków
15. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe wilka:
E) 2-4 kg mięsa
L) ponad 5 kg mięsa
G) trudno określić
16. Jak nazywa się samica wilka?
U) basior
K) wadera
C) tabun

Hasło_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

