Soutěž mladých zoologů podzim 2022
I. KATEGORIE – Primáti
Den (zakroužkujte): pondělí – úterý – středa – čtvrtek – pátek
Škola: .................................................................... Město: ...............................................................................
Název družstva (VELKÝM TISKACÍM): ...........................................................................................................
1a. Napište rodový název nejmohutnějšího primáta na světě: gorila

1

1b. Ve kterém světadíle se vyskytuje ve volné přírodě? Afrika

1

2. Napište starší český název řádu primáti: nehetnatci

1

3. Zakroužkujte přímé předky primátů:

1

šelmy

hlodavci

sudokopytníci

hmyzožravci

lichokopytníci

4. Který lidoop má nejdelší ocas? žádný – lidoopi ocas nemají

1

5. Zakroužkujte světadíly, kde se ve volné přírodě vyskytují poloopice:

2

Afrika

Amerika

Antarktida

Asie

Austrálie

Evropa

6a. Kterým typem či kterými typy zubů je tvořen zubní hřebínek u lemurů?
řezáky a špičáky

2

6b. Ve které čelisti se nachází? dolní (spodní)

1

7. Zakroužkujte 10 primátů, kteří patří mezi poloopice:

10

pavián babuin

lemur kata

avahi vlnatý

poto bezocasý

sifaka malý

outloň
bengálský

vřešťan
pláštíkový

ksukol
ocasatý

makak horský

lori štíhlý

indri

vari červený

šimpanz
bonobo

mirikina lemuří

komba velká

gibon lar

mandril

chvostan
bělonosý

kahau nosatý

tamarín
žlutoruký

chápan hnědý

8. Kolik druhů lemurů chováme v současnosti v Zoo Ostrava? 9

1

9. Podtrhněte pravdivé charakteristiky kahau nosatého:

6



samci jsou větší než samice



ve volné přírodě se vyskytuje pouze na ostrově Borneo



samci mají nos okurkovitého tvaru dlouhý i více než 10 cm



na zadních nohou má plovací blány



v Červeném seznamu (IUCN Red List) je řazen do kategorie ohrožený (Endangered)



patří do čeledi kočkodanovití
Pokračování testu
na druhé straně

10. Jak se nazývá největší dnes žijící lemur? indri (babakoto, idri, požast krátkoocasý)

1

11. Zařaďte následující primáty podle způsobu života do správné kategorie (zakroužkujte):

8

maki tlustoocasý

denní

noční

kosman zakrslý

denní

noční

ksukol ocasatý

denní

noční

makak jávský

denní

noční

langur duk

denní

noční

orangutan bornejský

denní

noční

lemur kata

denní

noční

talapoin severní

denní

noční

12. V roce 1974 byla v Etiopii nalezena část kostry vymřelého primáta. Jednalo se o samici, která
je dnes známa pod označením „Lucy“. Napište rodový i druhový název tohoto hominida:
Australopithecus afarensis (australopiték afarský, Praeanthropus afarensis)

2

13. Jak se jmenuje anglická primatoložka, která se zabývala studiem šimpanzů v Národním parku
Gombe v Tanzanii a která například zjistila, že šimpanzi používají nástroje?
Jane Goodallová (Valerie Jane Morris Goodallová)

2

14. The Kukang Rescue Program se zabývá ochranou (rodový i druhový název):
outloně váhavého (loriho váhavého) a outloně sumaterského

4

15. Co česky znamená orangutan? lesní muž

2

16. Jaké zbarvení má novorozené mládě guerézy pláštíkové? Zakroužkujte:

1

bílé

černé

hnědé

černobílé

17. Který lidoop loví jiné opice? Napište rodové jméno: šimpanz

1

18a. Kteří primáti (rodový i druhový název) jsou v Zoo Ostrava chováni v expozici Vadtha ni?
giboni bělolící

2

18b. Kolik je v této expozici momentálně jedinců? 3

1

19. Jakou barvu očí má lemur Sclaterův? modrou

1

20. Napište druhový název kočkodana, kterého nyní chováme v Zoo Ostrava: Dianin

1

21. Který poddruh šimpanze učenlivého chováme v Zoo Ostrava?
hornoguinejský

1
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