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Regiony wystêpowania: 

Sumatra | P³w. Malajski | Malezja| 
Indie | Ma³e Wyspy Sundajskie | od Syberii, przez Chiny po 

Tajwan | Tajlandia 

Karta pracy - klasy IV-VI szkó³ podstawowych
Karta pracy w formacie pdf znajduje siê 

na stronie zoo.wroclaw.pl w zak³adce 
Edukacja > Oferta edukacyjna

Twoje
Imiê i nazwisko ....................................................

Hej, jesteœmy mieszkañcami Azji Po³udniowo-Wschodniej. W tej czêœci Azji mieszka 550 mln ludzi i wiele tysiêcy 
gatunków zwierz¹t. Od wieków byliœmy dumni ze swojej bogatej ró¿norodnoœci. Niestety, jest nas coraz mniej, 
a wielu z nas jest zagro¿onych wyginiêciem. W Czerwonej Ksiêdze jest ju¿ 162 gatunków zagro¿onych i krytycznie 
zagro¿onych z naszego regionu. To znaczy, ¿e wiele z nas ju¿ nied³ugo mo¿e bezpowrotnie znikn¹æ z powierzchni 
Ziemi.

Chcemy, abyœ nas pozna³. Potrzebujemy Twojej pomocy, aby przetrwaæ. 

1. SprawdŸ na mapie Azji, gdzie mieszkaj¹ jedne z najbardziej zagro¿onych zwierz¹t. Nastêpnie dopasuj region 
wystêpowania do poszczególnych gatunków. Na czerwono zamaluj t³o w kó³kach gatunków krytycznie zagro¿onych 
wyginiêciem.
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2. Przeczytaj opisy gatunków. Jak myœlisz, jakie zagro¿enia mog¹ ich dotyczyæ? 
Uzupe³nij puste miejsca odpowiednimi dla gatunku zagro¿eniami.

„Jestem nazywana jednoro¿cem Azji z powodu moich d³ugich, piêknych rogów i tajemniczego 
charakteru. Moim œrodowiskiem s¹ gêste, niedostêpne lasy tropikalne w górach. Muszê byæ bardzo 
ostro¿na  i omijaæ pu³apki zastawione na zwierzêta leœne. Ma³o ludzi wie o moim istnieniu, trybie ¿ycia 
i zagro¿eniach. Zosta³o nas ju¿ bardzo ma³o. 
Ginê z powodu ...................................................................................................”

„Jestem najmniejszym podgatunkiem tygrysa. Zamieszkujê gêste lasy tropikalne. Jestem 
samotnikiem i potrzebujê du¿ych przestrzeni. Przemierzam dziennie kilkadziesi¹t kilometrów. 
Ludzie od wieków uwa¿aj¹,  ¿e  z czêœci mojego cia³a mo¿na produkowaæ lekarstwa...
Ginê z powodu ...................................................................................................”

„Moja skóra przypomina zbrojê. Na moim nosie roœnie róg. Zamieszkujê tereny trawiaste, 
zwane Terai, gdzie znajdujê po¿ywienie. Mimo, ¿e nie jestem drapie¿nikiem, potrzebujê 
w³asnego terytorium, bo nie jestem zbyt towarzyski. 
Ginê z powodu ...................................................................................................”

„Czasem nazywaj¹ mnie ognistym lisem, choæ nie nale¿ê do rodziny psowatych. Uwielbiam 
wspinaæ siê na drzewa i zajadaæ siê pêdami bambusa. Nie lubiê wysokich temperatur, dlatego 
mieszkam w gêstych lasach w górach. M³ode rodzê w gniazdach. Jestem terytorialna 
i prowadzê samotniczy tryb ¿ycia. 
Ginê z powodu ...................................................................................................”

„Ludzie boj¹ siê mnie i nazywaj¹ mnie smokiem. Rzeczywiœcie osi¹gam du¿e rozmiary, ale bez 
przesady! Nie potrafiê zion¹æ ogniem, ale moja œlina jest pe³na bakterii, jestem jadowity, 
a moje ofiary mog¹ byæ tak du¿e jak bawó³! Aby mnie chroniæ, na wyspach na których ¿yjê 
utworzono park narodowy. 
Ginê z powodu ...................................................................................................”

„Jestem jednym z najwiêkszych zwierz¹t l¹dowych. W naturalnym œrodowisku wystêpujê 
g³ównie w Parku Narodowym Kaziranga w Indiach. Czasem s³u¿ê ludziom do przenoszenia 
du¿ych ciê¿arów, a nawet uczestniczy³em w wojnach! Niestety, czasem zapominaj¹, ¿e jestem 
bardzo wra¿liwy i wtedy Ÿle mnie traktuj¹. 
Ginê z powodu ...................................................................................................”

Zagro¿enia: 

k³usownictwo | niszczenie œrodowiska | zabijanie dla czêœci cia³a | turystyka | polowania
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3. Na podstawie tekstu z zadania 2 oraz informacji z innych Ÿróde³ okreœl, czy podane poni¿ej zdania s¹ prawdziwe , 
czy fa³szywe.  Skreœl niew³aœciw¹ odpowiedŸ, zgodnie ze wzorem.

0. Dzisiejsze zajêcia w ZOO dotyczy³y zwierz¹t Azji Po³udniowo-Wschodniej.

  1. Saola jest hodowana w ogrodach zoologicznych w Azji.                                                                       

  2. Saola jest porównywana z jednoro¿cem, poniewa¿ posiada jeden, d³ugi róg.                                     

  3. Saola jest endemitem i mo¿na j¹ spotkaæ jedynie w Górach Annamskich.                                          

  4. Tygrys sumatrzañski zamieszkuje lasy tropikalne Sumatry.                                                                    

  5. Tygrys sumatrzñski jest jednym z wiêkszych podgatunków tygrysa.                                                   

  6. Tygrys sumatrzañski potrafi doskonale p³ywaæ.                                                                                     

  7. Podstaw¹ diety pandy malej, tak jak pandy wielkiej, jest bambus.                                                      

  8. W Chinach poluje siê na pandê ma³¹ dla jej ogona, z którego wykonuje siê czapki.                         

  9. Panda ma³a jest gatunkiem stadnym,¿yje w grupach licz¹cych od 6-10 osobników.                          

10. Panda ma³a jest mieszkañcem terenów górskich, dlatego nie lubi wysokich 
temperatur.           

11. Nosoro¿ec indyjski tak jak inne nosoro¿ec jest zabijany dla swojego cennego rogu.                    

12. Nosoro¿ce poluj¹ samotnie na mniejsze od siebie zwierzêta.                                                             

13. ¯urawie mand¿urskie, podobnie jak ¿urawie zwyczajne, s¹ zagro¿one przez 
osuszanie terenów podmok³ych.                                                                                                                                                        

14. Na œwiêcie jest 15 gatunków ¿urawi, wystêpuj¹ tak¿e w Polsce.                                                        

15. Przepiêkny œpiew ¿urawi  to klangor.                                                                                                       

16. Warany z komodo potrafi¹ upolowaæ ofiarê taka jak bawó³.                                                              

17. Warany z komodo osi¹gaj¹  rozmiary do 4 m.                                                                                       

18. Warany maj¹ rozdwojone jêzyki, tak jak wê¿e.                                                                                      

19. S³onie indyjskie nie s¹ wykorzystywane jako atrakcja do przewo¿enia turystów.                            

20. Naturalna populacja s³oni indyjskich wystêpuje w Parku Narodowym Kaziranga                          
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4. Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, odczytaj has³o (ukryte pod czerwonymi cyframi), a dowiesz siê, jakie jest jedno z g³ównych zagro¿eñ 
gatunków w krajach tropikalnych.
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Poziomo:

1. Osi¹gaj¹c¹ do 3 metrów d³ugoœci, jadowita 
jaszczurka.

2. Wyspa obecna w nazwie najwiêkszej jaszczurki.
3. Jedna jest czarno-bia³a a druga ruda, obie ¿ywi¹ 

siê bambusem.
4. Donoœny œpiew ¿urawia.
5. Rzepakowy, kokosowy lub palmowy.

.....

.....

Pionowo:

1. W przeciwieñstwie do stadnych lwów, tygrys to ...
2. Kraj w którym znajduje siê rezerwat Kaziranga.
3. Flagowy gatunek kampanijny, zwany 

jednoro¿cem Azji......

Lasy, w których ¿yjemy, s¹ wycinane z ró¿nych przyczyn. Ludzie potrzebuj¹ drewna, 
papieru i miejsca. Zamiast d¿ungli pojawiaj¹ siê drogi, domy i uprawy. 
Najbardziej niebezpieczna sta³a siê uprawa

poniewa¿ oleju pozyskiwanego z niej u¿ywa siê do produkcji wielu rzeczy: s³odyczy, 
przek¹sek, dañ gotowych (zupki w proszku) ale tak¿e kosmetyków i œrodków 
chemicznych, np. szamponów i p³ynów do k¹pieli.  Im wiêcej ich potrzebujecie, tym 
wiêcej sadzi siê tych drzew w miejscu powstaj¹cym po wyciêciu naszego domu - 
d¿ungli. 
Dlatego mamy ogromn¹ proœbê: czytaj etykiety produktów i wybieraj te, które nie 
zawieraj¹ oleju, który niszczy nasze ¿ycie, lub szukaj produktów certyfikowanych.

~ zwierzêta Azji.
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