
Imiê i nazwisko: ........................................................................... Klasa:..............

Cechy: Ma³pa szerokonosa: Ma³pa w¹skonosa:

nazwa gatunku

status zagro¿enia

wystêpowanie (kontynent)

œrodowisko ¿ycia

budowa nosa

funkcja ogona 

modzele siedzeniowe

dymorfizm p³ciowy

tryb ¿ycia
(naziemny, nadrzewny)

pokarm

1. Opisz wybranego przedstawiciela ma³p szerokonosych oraz ma³p w¹skonosych.

CzÊŒÆ I. MA£PY W£AŒCIWE
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2. Narysuj ogony wymienionych poni¿ej gatunków ma³p.

b) koczkodan dianaa) pawian masajski

c) wyjec czarny  d) kapucynka czarnobia³a

3. Opisz przystosowania pawianów masajskich oraz wyjców czarnych do œrodowisk, w których 

wystêpuj¹, pod k¹tem budowy cia³a, sposobu poruszania siê, od¿ywiania oraz komunikacji. 

Pawian masajski 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Wyjec czarny

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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5. Uzupe³nij zdania (podpowiedŸ: nadrzewny/naziemny tryb ¿ycia):

a) Uistiti bia³oucha prowadzi ......................... tryb ¿ycia. Pochodzi z ..........................,

jest wiêc ma³p¹ ........................................... .

b) Makak czubaty prowadzi ............................ tryb ¿ycia. Pochodzi z ........................,

nale¿y do ma³p ............................. Œwiata.

c) Gereza angolañska prowadzi .............................. tryb ¿ycia. Pochodzi 

z ................................, nale¿y do ma ³p ....................................... .

d) Kapucynka czarnobia³a prowadzi ........................................................ tryb ¿ycia. 

Pochodzi z .............................................., jest wiêc ma³p¹ .................................. Œwiata

4. Ma³py nale¿¹ do rzêdu naczelnych. Wymieñ cechy wyró¿niaj¹ce naczelne na tle innych ssaków. 

....................................................................... .......................................................................

....................................................................... .......................................................................

....................................................................... .......................................................................

....................................................................... .......................................................................

EEP

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

6. Wypisz gatunki ma³p, które ujête s¹ w Europejskim Programie Hodowlanym (EEP). Na etykietach 

oznaczone s¹ odpowiednim znakiem widocznym poni¿ej.
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7. Zaznacz na mapie odpowiednimi kolorami zasiêg wystêpowania ma³p cz³ekokszta³tnych: szympansa 

- czerwonym, goryla - niebieskim, orangutana - ¿ó³tym i gibona - zielonym.

8. Podpisz zdjêcia i porównaj przedstawicieli poszczególnych gatunków ma³p cz³ekokszta³tnych.

CzÊŒÆ II. MA£PY CZ£EKOKSZTA£TNE

Cechy:

nazwa gatunku

status 

zagro¿enia

sposób

poruszania siê

pokarm

tryb ¿ycia
np. naziemny 
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9. Pos³uguj¹c siê poni¿szymi zdjêciami wymieñ charakterystyczne cechy ma³p cz³ekokszta³tnych.
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10. Pos³uguj¹c siê poni¿szymi zdjêciami opisz zagro¿enia dotycz¹ce ma³p cz³ekokszta³tnych.
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