
Állatkerti látogatás emlékei
a 8.a osztály szemével



Skarlát Ibisz
Élőhelye: Dél-Amerika



Muflon (Kos)
● Tömege 30-45 kg
● Növényevő
● Nyájban él
● Élettartama 10-12 év



Vörös 
Macskamedve
 Tömeg: 3-6 kg
 Élettartam: 15 

év
 Táplálkozás:

növényevő
 Utódok 

száma: 1-4
A macskamedve név a 
kínai nyelvből 
származik.



Szurikáta
➢ Élettartam: 12 – 14 év
➢ Testtömeg: kb:  730 g
➢ Testhossz: 25-35 cm
➢ Tápláléka: elsősorban 

gerincteleneket 
fogyasztanak

➢ Szaporodás: 77 napi 
vemhesség után 2-5 
utódot ellik.



Budapesti Fővárosi Állat és 
Növénykert 
Japánkertje



Japánkert



Az idős fák

Több fajta 
évjáratú 
fákat 
láthatunk



Orrszarvú 



Házi nyúl

➢ Élettartam: 5-10 év
➢ Testtömeg: 1,5-12 kg
➢ Test hossza: 30-70 cm
➢ Vemhességi idő: 31-33 

nap



Perzsa leopárd

● Élethossza: 22 év
● Tömege: 50-90 kg 

között
● Táplálkozása: ragadozó

A vadonban 
magányosan éli 
mindennapjait. 



Egerészölyv
● Élettartam: akár 26 évig 

is élhet
● Szárnyfesztávolság: 1,1 

– 1,4 m
● Testtömeg: 0,43 – 1,4 kg
● Testhossz: 40 – 58 cm
● Tápláléka: kisebb 

méretű állatok
● Szaporodás: az 

egerészölyv két vagy 
háromévesen válik 
ivaréretté és 2-5 tojást 
rak.



Vízidisznók

● Másnéven kapibarák
● A Földünk legnagyobb 

rágcsálója
● Az Interneten nagyon 

vicces videók 
találhatóak róluk



Oroszlánfókák

A fókák nagyon kedvelik a 
társaságot, ahogy ez a 
képeken is látható. 



Tigris
Lencsevégre kaptam ahogy a tigris 
éppen sziesztázik.



Barátkozni is tud.



Gepárd
Rövid távon elérik 
a 110–120 km/óra 

sebességet.



A gorillák az esőerdőkben, hegyi 
köderdőkben élnek; akár 4000 
méter magasságig is felhúzódnak. A 
talajszinten mozognak, csak a 
kisebb nőstények és a fiatalok 
másznak fára.

A gorillák néha 
szégyenlősek.

Gorilla





Nappal, a hűvösebb reggeli és esti órákban aktív, ilyenkor táplálkozik és 
iszik.
Éjszaka többnyire állva (de olykor fekve), fejét mindig az egyik hátsó lábán 
nyugtatva alszik.

A zsiráf



A flamingó

● Érdekesség az hogy a 
térdük hátrafelé hajlik. 

● Átlagosan 20-30 évig 
élnek. 

● Az egész világon 
fellelhető valamelyik 
fajtája. 



A vörös macskamedve

● Általában 15 
évig élnek, 
társas állatok. 

● Tömegük 3-6 kg



A kék páva

● Testtömege: 4-6 kg
● Magassága: 110-125 cm
● Élettartama:10-25 évig él.
Az állatkert zeng a hangjától.



Cápasuli hal akvárium



Takin
A takin az emlősök osztályának párosujjú 
patások rendjébe, ezen belül a 
tülkösszarvúak családjába és a 
kecskeformák alcsaládjába tartozó faj. 
Ezt az állatot hagyományosan a keleti 
pézsmatulokkal rokonították, hiszen a két 
állat méretben és megjelenésben hasonlít 
egymásra.



Előfordulása: Kína 
középső és déli részén. A 
Takin nem egy védett állat 
viszont nagyon 
korlátozottan 
vadászható.India és 
Bhután területén viszont 
védett állat.



• Teste 1–2,8 méter hosszú,
• tömege 80–680 kilogramm,
• színük a halványbarnától s 

sötétbarnáig változik
• mindenevő

A barna medve 



Fekete-Fehér Maki

Madagaszkár trópusi 
esőerdeiben élő nagytestű 

maki faj.
Gyümölcsökkel táplálkoznak.

Csoportokban élnek.
20-25 évig élhetnek.



Barátkozó kis 
kecskegida az 
állatsimogatóban.



Köszönjük a figyelmet!


