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Pocz¹tkowo panda ma³a zaklasyfikowana zosta³a do rodziny ³asicowatych/ 
niedŸwiedziowatych. Powodem tego by³ fakt, ¿e posiada ona cechy podobne do pandy 
wielkiej np. uzêbienie, czaszkê oraz przednie ³apy przystosowane do pobierania pokarmu 
takiego jak owoce kumkwatu/bambus. Okaza³o siê jednak, ¿e jest to wynik
dywergencji/adaptacji do podobnego œrodowiska, w którym ¿yj¹ oba gatunki. Obecnie 
panda ma³a nale¿y do rodziny pandowatych/szopowatych. Zamieszkuje tereny  m.in.  Chin 
i Nepalu / Borneo i Sumatry. 

 

Saola jest endemitem wystêpuj¹cym w Górach Annamskich/Himalajach. Zwykle 
zamieszkuje wilgotne, wiecznie zielone lasy liœciaste na wysokoœci od 400 do 1 000 m n.p.m. 
Zosta³a opisana dopiero w 1984 roku/1992 roku. Mo¿na j¹ spotkaæ w dwóch ogrodach 
zoologicznych na œwiecie/Nie mo¿na jej spotkaæ w ¿adnym ogrodzie  zoologicznym na 
œwiecie. Z tego te¿ powodu nie zosta³y jeszcze za³o¿one ¿adne/zosta³y ju¿ za³o¿one pierwsze 
ksiêgi rodowodowe. 

Zasiêg wystêpowania tego gatunku, ogranicza siê tylko/nie ogranicza siê do wyspy Komodo. 
G³ównymi zagro¿eniami dla jego przetrwania s¹: ....................................................................
.............................................................................................................................................. . 
W swoim œrodowisku wraz z panterami i tygrysami nale¿y do g³ównych drapie¿ników/jest 
g³ównym drapie¿nikiem, zastêpuj¹c tygrysy czy pantery . Poluje przede wszystkim na ............
............................................. .

2. Skreœl nieprawid³owe s³owo lub zdanie dotycz¹ce podanych ni¿ej zwierz¹t oraz uzupe³nij tekst w wykropkowanym 
miejscu.

Tygrys sumatrzañski jest najwiêkszym/najmniejszym spoœród wspó³czeœnie ¿yj¹cych 
tygrysów. Jego rozmiary cia³a s¹ efektem dostosowania siê do œrodowiska Sumatry 
- przerzedzonych/gêstych lasów i niewielkich/du¿ych ofiar, na które poluje. Jest 
podgatunkiem zagro¿onym wyginiêciem/krytycznie zagro¿onym wyginiêciem. Dzieje siê tak 
z trzech g³ównych powodów: ................................................................................. 
.............................................................................................................................. Ponadto 
wystêpuje typowy problem natury genetycznej, zwi¹zany z niewielk¹ liczebnoœci¹ zwierz¹t 
i mo¿liwoœci¹ chowu wsobnego, czyli kojarzenia siê osobników innych podgatunków tygrysa 
ze sob¹ / osobników blisko ze sob¹ spokrewnionych. 

 

Imiê i nazwisko ...............................................
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Karta pracy - kl. VII i VIII SP, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne
karty pracy w formacie pdf znajduj¹ siê na stronie zoo.wroc.pl 
w zak³adce „Edukacja”



3. Uzupe³nij nazwy gatunków, a nastêpnie przypisz im odpowiedni status zagro¿enia oraz przyporz¹dkuj informacje 
prawdziwe, poprzez wpisanie cyfry w wykropkowane miejsce.

Saola
Pseudoryx nghetinhensis

Numer: ...........................

S³oñ................................
Elephas maximus

Numer: ...........................

Nosoro¿ec.......................
Rhinoceros unicornis

Numer: ...........................

Waran z Komodo
Varanus komodoensis

Numer: ............................

Panda ma³a
Ailurus fulgens

Numer: ...........................
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Choroby, polowania czy utrata siedlisk, 
mog¹ mieæ destrukcyjny wp³yw na
przetrwanie tego gatunku, poniewa¿ 70% 
jego populacji ¿yj¹cej w œrodowisku 
naturalnym, wystêpuje w jednym miejscu na 
œwiecie, tj. Parku Narodowym Kaziranga 
w pó³nocno-wchodnich Indiach.

Osobniki tego gatunku czêsto od³awiane s¹ 
ze œrodowiska naturalnego i wykorzystywane 
przy wyr¹bie drzew do przenoszenia oraz 
przewo¿enia ciê¿kich ³adunków.

Mimo, ¿e bezpoœrednia konkurencja 
o pokarm ze zwierzêtami hodowlanymi nie 
jest znacz¹ca, to byd³o mo¿e hamowaæ 
wzrost bambusa przez zadeptywanie.

Gatunek niezmiernie rzadko spotykany 
w naturze. Z tego te¿ powodu nie okreœlono 
dok³adnej liczebnoœci populacji. Szacunkowe 
dane podaj¹, ¿e przetrwa³o od 10 do 400 
osobników.

K³usownictwo dla pozyskania ciosów, 
konflikty z lokaln¹ ludnoœci¹ oraz utrata 
siedlisk stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla 
przetrwania tego gatunku.

Na wyspie Flores ¿yje jeszcze ma³o 
poznana populacja tych zwierz¹t.

Krew i mocz tego zwierzêcia sà czêsto 
poszukiwanym surowcem, u¿ywanym we 
wschodniej medycynie ludowej. Dlatego 
gatunek ten jest wciàý zagroýony przez 
kùusownictwo.
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Statusy zagro¿enia s¹ nadawane przez 
Miêdzynarodow¹ Uniê Ochrony Przyrody (IUCN). 
Na pasku obok widzisz status „Niskie ryzyko 
wyginiêcia - LC” (ang. Least Concern). Zaznacz 
w poni¿szych „kroplach” odpowiednie dla 
gatunków statusy zagro¿enia. 
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