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Głównym celem zoo jest hodowla zagrożonych gatunków. Kolejnym priorytetem 
jest wspieranie ochrony gatunkowej zwierząt w ich naturalnym środowisku.  
Dzięki działaniom Zoo Wrocław oraz Fundacji Zoo Wrocław DODO stało się to 
możliwe na zdecydowanie szerszą skalę niż w poprzednich latach. Dzięki tablicom 
edukacyjnym rozmieszczonym na terenie ogrodu, masz możliwość zapoznania się 
z gatunkami, których ochronę wspieramy.

5. Czy pingwin przylądkowy jest hodowany w ZOO Wrocław w ramach programu 
....EEP*? ..................

6. Czy fundacja SANCCOB wspomaga rozród pingwinów przylądkowych poprzez 
....inkubację jaj? ............

    (podaj dwuliterowy skrót): ...................

4. Jaki status zagrożenia wg IUCN ma toniec? 

3. Jak ocieplenie klimatu zagraża środowisku życia tońców?

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

2. #poziomo: Na jakim kontynencie występuje pingwin przylądkowy?

1. Czy toniec jest najmniejszym gatunkiem pingwina? .....................

11. W którym roku odkryto okapi? ................

13. #pionowo: Jak nazywa się tylna pasiasta część ciała okapi? 

14. Jaka jest funkcja pasów na ciele okapi? 
.............................................................................................

15. Jaki projekt ochrony okapi w Kongo wspieramy? 
..............................................................................................

16. Do czego używany jest koltan wydobywany w kopalniach na terytorium 
......występowania okapi ?

12. Czy ludzie polują na okapi dla mięsa? ................

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

7.# pionowo: Z jakim gatunkiem okapi jest najbliżej spokrewnione? 

8. W jakim środowisku występuje okapi? .......................................................

9. Jaki status zagrożenia wg IUCN posiada okapi? ................

10. Czy okapi jest hodowane w ZOO Wrocław w ramach programu EEP*? ................

Odpowiedzi na poniższe pytania szukaj na panelach edukacyjnych i etykietach gatunkowych rozmieszczonych 
na terenie zoo. Odpowiedzi  na pytania oznaczone #poziomo, #pionowo wpisz do krzyżówki na ostatniej 
stronie tej karty pracy.

* EEP - program hodowli gatunków zagrożonych 
             w europejskich ogrodach zoologicznych.

Okapi
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23. #pionowo: Jaka fundacja zajmuje się badaniami i ochroną kanczyla filipińskiego 
......na wyspie Palawan ? 

20. Czy ludzie jedzą mięso kanczyla? ................

18. Czy kanczyl filipiński jest hodowany w ZOO Wrocław w ramach programu EEP?  
......................

21. #pionowo: Jak nazywają się zęby, których używają kanczyle podczas walk 
......o samice? 

25. Sprawdź, czy w Twoich produktach spożywczych znajduje się olej palmowy.

19. #pionowo: W jakim państwie występuje kanczyl filipiński?

24. Czy na terenach występowania kanczyla są plantacje olejowców gwinejskich, 
......z których nasion produkuje się olej palmowy? ................

22. Jaką masę ciała osiąga kanczyl filipiński? ................

17. Jaki status zagrożenia wg IUCN ma kanczyl filipiński? ................

26. #poziomo: W jakim państwie występuje laotański szczur skalny? 

27. #poziomo: Podaj lokalną nazwę laotańskiego szczura skalnego.

29. Czy laotański szczur skalny jest zagrożony z powodu kłusownictwa? ................

28. Jakie dwa ogrody zoologiczne jako pierwsze zajęły się badaniami laotańskiego 
......szczura skalnego? ................................................................................................

31. W jakim celu ki�a krótkosterna jest chwytana i trzymana w klatkach przez 
......mieszkańców Jawy?

33. Jaki status zagrożenia wg IUCN ma ki�a krótkosterna? ............

34. Czy ki�a krótkosterna jest hodowana w ZOO Wrocław w ramach programu 
......EEP? ............

30. #pionowo: Na jakiej wyspie występuje ki�a krótkosterna?

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

32. #poziomo: Jaki kolor dominuje w upierzeniu ki�y krótkosternej? 
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fundacjadodo.pl/pl/projekty/           |      facebook.com/fundacjadodo

Dziękujemy Ci za udział w zabawie. Teraz znasz trochę bliżej niektóre spośród 
wielu gatunków, których ochronę wspieramy na całym świecie!
Chcesz wiedzieć więcej? 

Ty również możesz pomóc w ochronie gatunków! Zaproś do zabawy rodzinę 
i znajomych. 

zoo.wroclaw.pl/pl/kampanie.html    |     facebook.com/wroclawskiezoo

Wpisz w poniższą krzyżówkę hasła, zgodnie z numeracją pytań. Dla ułatwienia, numery odpowiadające hasłom 
wpisywanym poziomo zostały podkreślone. 

Hasło w krzyżówce:  
z liter w pomarańczowych ramkach 
ułóż hasło i podaj jego znaczenie:

czyli ......................................................................
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