příloha pro děti
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Plameňáci
Proč stojí plameňák na jedné noze? Tuto otázku slyšíme v zoo dosti často. Odpověď není snadná. I vědci dlouhá léta
tento jev (známý i u jiných mokřadních ptáků) studují a poslední dobou se shodli, že pták tak šetří vlastní energií.
Najdeš nohu plameňáka?

Plameňáci jsou dlouhověcí, v lidské péči se dožívají přibližně 50 let. V jedné australské
zoo žil plameňák neuvěřitelných 83 let. V přírodě žijí tito ptáci kratší dobu.
Spočítejte korýše na obrázku a zjistěte, kolika let se průměrně dožívají plameňáci ve volné
přírodě.

Na světě žije 6 druhů plameňáků. V expozici
Africká vesnice chová naše zoo hejno

Dokončení věty získáte vyluštěním rébusu,
jděte postupně od písmene k písmenu, podle
čar. Začněte v levém horním rohu.

2

www.facebook.com/ZooBrno

CZ_detska priloha_3 2018_Sestava 1 25.10.2018 8:36 Stránka 3

Plameňáci

JAK

SE ŽABÁK STAL KRÁLEM ŘEK A MOKŘADŮ
– pohádka ze západní Afriky
Tento příběh se stal v dobách, kdy zvířata a lidé spolu žili v harmonii, bok po boku.
Měli se rádi a navzájem si pomáhali.
Králem zvířat byl tehdy slon
. Jednoho dne se rozhodl, že by měl jmenovat také
krále řek a mokřadů. Říkal si, že by bylo dobré, kdyby někdo lidem dopředu oznámil,
že přichází dlouho očekávaný déšť
.
tedy vyslal kohouta
, aby tuto zprávu
oznámil po širokém okolí. Každý, kdo se bude chtít stát králem řek a mokřadů, ať přijde
zítra ráno ke králi
!
Ráno
pozoroval příchozí kandidáty. Přišla kočka
i opice
, dále ropucha
,
skokan
, krab a plameňák .
se zamyslel a zvažoval výhody i nevýhody
kandidátů.
Kočce řekl: „Drahá
, vždyť ty nemáš vodu vůbec ráda! Při prvních kapkách
se schováváš. Jak bys mohla být králem řek a mokřadů?“
byla odmítnuta.
Opici řekl: „
, moc rád tě vidím, ale ty jsi tak hravá a zapomnětlivá.
Vždy myslíš nejprve na šprýmy a na důležité věci zapomínáš. Nemohu tě zvolit králem
řek a mokřadů.“
Plameňákovi řekl: „ , ty bys byl velmi dobrý pro tuto pozici, miluješ řeky, jezera
i mořská pobřeží, ale bohužel nemáš dost silný hlas. Nikdo by tě neslyšel, proto tě
nemohu udělat králem řek a mokřadů.“ neuspěl také.
Krabovi řekl: „Drahý krabe, jak bych tě mohl udělat králem? Vždyť nemáš hlavu, kam
bychom ti dali korunu? Krab tedy rovněž odešel s nepořízenou.
Zbyla už jen
a
.
si drbal hlavu o kmen stromu. „Drazí“, řekl, „nemohu se
rozhodnout mezi vámi dvěma.“ „Jsem si jist, že oba byste byli dobrými králi a máte
nádherné hlasy.“
ale poradil, aby zorganizoval závod, a kdo vyhraje, bude králem.
souhlasil: „Bude závod, začne zde a skončí na břehu
, vítěz se stane králem!“
Závod byl odstartován,
i
se co nejrychleji vydali k řece. Skákali a utíkali, jak
nejrychleji dovedli.
byla rychlejší, ale najednou se ocitla před hlubokým příkopem
a nebyla schopná takovou překážku zdolat.
ji dohonil a hravě příkop přeskočil. Měl
přeci jenom delší a silnější nohy než
.
byl tedy na břehu řeky první.
skokanovi poblahopřál, korunoval ho králem a řekl: „Skokane, nyní jsi králem
mokřadů a řek, první oznámíš lidem svou písní, že přichází
. Zpívej tak hlasitě, jak
jen dokážeš, ať tvou píseň všichni slyší!“
Od té doby, když lidé slyší zpívat skokany, zajásají, protože vědí, že je období sucha
pryč a začne pršet. Mohou začít obdělávat pole a sít!
www.zoobrno.cz
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Plameňáci

P LAMEŇÁCI
Jsme to, co jíme, všichni toto pořekadlo známe. Pro plameňáky platí dvojnásob. Jejich krásné
růžové zbarvení je způsobeno barvivy, která jsou obsažena právě v jejich potravě (řasách a korýších).
Tato barviva se nazývají
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Popište části těla plameňáka, vyplňte
křížovku a v tajence najdete odpověď.
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Odpověď
najdete
v tajence.
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Mláďata plameňáků nejsou růžová, ale šedá. Postupně zrůžoví během pár let. Víte, jak vypadá hnízdo plameňáků?
Zkuste hnízda přiřadit jejich majitelům.
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