Moja Zoo so živočíchmi z púšte Gobi
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Na obrázku môžete vedieť púšť Gobi.

Púšť Gobi je jedno z
najextrémnejších miest
na Zemi. Je to kvôli tomu
že na púšti Gobi je cez
leto 40 stupňov Celzia a
cez zimu – 40 stupňov
Celzia. Je veľká asi
1 295 000 km² (26 kráť
väčšie ako Slovensko) .
Živočíchov je na púšti Gobi
aj napriek nepriaznivým
podmienkam veľa, poďme
sa na ne pozrieť lepšie v
mojej Zoo.

Púšť Gobi sa
nachádza v Ázii
časťou v Mongolsku
a časťou v Číne.

Sibírsky Jerboa
Allactaga sibirica

Jerboa je veľký asi ako vaša päsť. Ich nepravidelné skákanie je dobré
na únik pred predátorom a pravdepodobne na nájdenie skrytých
náhodných zdrojov potravy, nie je to však príliš energeticky efektívne.
Vodu Jerboa
nepije získavajú z
potravy, väčšinou
z rastlín a hmyzu.

Ropucha mongolská
Strauchbufo raddei

Ropucha mongolská je jediní zástupca obojživelníkov na púšti Gobi. Ropucha mongolská tiež
známa ako ropucha striebristá alebo ropucha sibírska, je druh ropuchy z čeľade Bufonidae.
Tento druh je endemický (vyskytuje sa iba na jedinečnom mieste) v severovýchodnej Ázii.

Na púšti Gobi sa vyskytuje
iba na miestach kde sa aspoň
dočasne nachádza nejaký
zdroj vody. Od októbra do
mája hibernuje 1 až 2 metre
pod zemou.

Orol stepný
Aquila nipalensis

Orol stepný má
rozpätie krídiel
165–190 cm a šírku
62–74 cm.
Váži 2–5,5 kg. Samice
sú väčšie. Dožíva sa
veku 50–60 rokov.
Živí sa menšími
cicavcami veľkosti
králika.

Na miestach svojho
prirodzeného výskytu sa
využíva na lov zvierat. Ale
používajú ho aj sokoliari.

Leopard snežný
Panthera uncia
Leopard snežný na púšti Gobi nežije trvale ale občas sa tam vyskytuje.
V jednom brlohu máva 4 – 5 mláďat.
Dokáže uloviť aj jaka alebo somára. No zväčša loví divé ovce, svine, kozy, svište,
pískavky, zajace a vtáky.

Dĺžka: 1 – 1,3 m
Chvost: 80 – 100 cm
Hmotnosť: 25 – 75 kg
Sociabilita: Samotár
Biotopy výskytu: Pohoria a
skalné útesy
Patrý medzi ohrozené
živočíchy. Jeho populácia sa
odhaduje od 4 do 6,5 tisíc
jedincov.

Daurian pika
Ochotona dauurica
Daurian pika
je dobre známy pre svoje
„štekavé“ poplašné volanie a
pre svoj zvláštny zvyk vyrábať
seno, ktoré mu pomáha prežiť
zimu.

Hmotnosť: 130 g (v dospelosti)
Dĺžka gravidity: 30 dní
Dĺžka: 18 cm (v dospelosti)

Bradáň žltohlavý
Gypaetus barbatus
Bradáň žltohlavý je druh z čeľade jastrabovité. Predpokladá sa, že jeho populácia
klesla za obdobie troch generácií (53.4 roka) o 25 – 29%, v Európe o 10%. kladie
1–2 vajcia. Aj v Česku sa chová v zoo (ako v našej).

Dĺžka: 94 – 120 cm
Hmotnosť: 5,7 - 7 kg
Rozpätie krídiel:
245 – 285 cm.
Výška 105 - 130 cm.

Vidlochvost feniklový
Papilio machaon
Oblasť výskytu je rozsiahla, zahrnuje územie od Anglicka až po Japonsko
vyskytuje sa aj v severnej Afrike i severnej Amerike.
Jedinci letnej generácie sú obyčajne väčší a svetlejšie sfarbení.
Môžete ho vedieť aj na Slovensku.

Rozpätie krídel: od
5,5 cm až asi do
8 cm.

Kozorožec sibírsky
Capra sibirica
Pri oboch pohlaviach sa vyskytuje briadka, ktorá je pri samcoch trochu väčšina a
pri samiciach sa niekedy nemusí vyskytnúť vôbec. Krk majú krátky, obzvlášť pri
samcoch silný a svalnatý. Statné samce majú rohy čierne priemerne asi 115 cm
dlhé, vo výnimočných prípadoch až 148 cm.

Výška v kohútiku je
pri samcoch 88 až
110 cm, pri
samiciach 67 až 92
cm. Hmotnosť
samcov sa pohybuje
medzi 60 až 130 kg,
pri samiciach, ktoré
sú výrazne menšie
v rozmedzí 34 až 56
kg.

Vrabec poľný
Passer montanus
Vrabec poľný prirodzene obýva väčšinu Európy a Ázie, okrem ich
najsevernejších častí. Človekom však bol dovezený aj do Severnej
Ameriky a Austrálie. Môžete ho často vedieť aj na Slovensku.

Vrabec poľný má
dĺžku približne
14 cm. Má malý
podbradník čiernej
farby, na bokoch
krku biely golier.

Kuvik obyčajný
Athene noctua
Ako jedna z mála sov je prispôsobený na život na zemi. Je to efektívny denný
lovec, loví hmyz a malé stavovce. Jeho nohy sú prispôsobené na hrabanie a
úchop. Má dva prsty oproti ostatným dvom. Jeho nohy sú dlhšie a pomáhajú
mu v chôdzi a pri hľadaní potravy na zemi.

Váži 145 až 155 g,
vysoký je 17,5 až
23,5 cm. Rozpätie
krídel má 50 až 60
cm. Dožíva sa 10
rokov. Vo voľnej
prírode dosahuje
maximálny vek skoro
16 rokov, v zajatí 18.
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