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1. Sympatyczny gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, jego domem są stepy i górskie łąki.
„Ubrany” w gęste i miękkie futerko, zapada w sen zimowy. Jego krewniak to świstak
alpejski.
2. Żyje w lasach deszczowych, ale również na sawannie blisko zbiorników wodnych, lubi
rzeki, bagna, obszary zalewowe. Jest dużym ssakiem z zagiętym do dołu nosem, który
wygląda jak trąbka. Na głowie i szyi ma ciemną grzywę.
3. Przodek owcy domowej, jego ojczyzną jest krajobraz śródziemnomorski – Korsyka,
Sardynie. Później przeniesiony w inne regiony Europy. Samiec tego ssaka posiada długie
skręcone ślimakowato rogi. Spotkasz go również w Polsce, m.in. w Sudetach.
4. W stanie dzikim żyje na stepach centralnej Azji, jest też zwierzęciem hodowlanym. Świetnie
radzi sobie na pustyni. Jego kuzyn ma tylko jeden garb. Jest dużym ssakiem
parzystokopytnym.
5. Jego naturalnym środowiskiem jest tajga – północne lasy iglaste. Zmiana ubarwienia futra
ma znaczenie ochronne, pomaga się maskować. Jest niewielkim, drapieżnym ssakiem z
rodziny łasicowatych.
6. Inaczej wół piżmowy, świetnie przystosowany do niegościnnych obszarów arktycznych.
Mimo dużych wymiarów ciała, żywi się tylko trawami, ziołami, krzewinkami, mchami i
porostami.
7. Zwierzę to, należące do torbaczy, kojarzymy głównie z Australią, choć zasiedla różne
rejony Ziemi. Poruszają się skacząc. Potrafią też dzielnie walczyć, wykorzystując potężne
kończyny tylne. Może być też …................ matematyczny:)
8. Zaokrąglona duża głowa i krótkie czerwone nogi nadają mu sympatyczny wygląd. Ptasi
symbol Islandii i Wysp Owczych, „braciszek arktyczny” - tak go nazywają mieszkańcy
północnych rejonów Ziemi Jest bardzo sprawnym lotnikiem i nurkiem.
9. Drapieżny ssak w rodzinie kotowatych, żyje na sawannie i na stepach. Ma małą głowę na
długiej szyi. Jego uszy wychwytują każdy dźwięk. Jego sierść jest jasnożółta z czarnymi
cętkami.
10. Mieszkaniec tajgi i tundry, świetnie przystosowany do zimowych warunków. Drapieżny
ssak z rodziny łasicowatych. Budową zewnętrzną przypomina małego niedźwiedzia.
Również nazwa transportera opancerzonego dla wojska.
11. Ptak z rodziny kurowatych zamieszkujący północną część Półwyspu Skandynawskiego,
Islandię i Szkocję, ale też północ Azji i Ameryki. Buduje naziemne gniazdo wśród skał.
Może być górska, mszarna, szkocka.
12. Żyje na pustynnych terenach Afryki i Półwyspu Arabskiego. Najmniejszy przedstawiciel

rodziny psowatych, za to największy ssak drapieżny Sahary. Ma charakterystyczne duże
uszy zapewniające mu dobry słuch i chłodzenie ciała.
13. Średniej wielkości ssak o bardzo długim pysku i lepkim języku, który umożliwia mu
wyciągnie mrówek i termitów z ich gniazd. Jego środowiskiem są lasy deszczowe, lasy
mieszane i stepy.
14. Ssak obecny we wszystkich oceanach świata w wodach umiarkowanych i chłodnych. Ma
krótko ścięty pysk. Jest spokrewniony z delfinami, wyskakuje czasem ponad powierzchnię
wody, ale nie tak efektownie jak delfin. Może być zwyczajny, czarnomorski, grenlandzki.
15. …................. bukszpanowa lub azjatycka zniszczyła wiele krzewów bukszpanu w Polsce
w ostatnim czasie.
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