FACIT: frågor om djur
Vilken fågel springer snabbast i världen? Emun, den Australiensiska formen av
struts: över 60 km i timmen! Fast det är inget mot flygande fåglar, tex.
taggstjärtseglaren (som en tornsvala) kan komma upp i 170 km/h.
Vilket är världens största gnagare? Kapybaran, som lever i Sydamerika och
kan väga upp till 60 kg! Är släkt med marsvin, faktiskt.
Hur kan man skilja på får och getter?
Får har hängande svans, getter har svans som står upp
Baggar (hanfår) har ingen kraftig lukt, men det har getabockar (hangetter)
Får har körtlar vid ögon, klövar och ljumskar, men det har inte getter

Vilka av dessa djur är däggdjur? Ringa in dem.
Dessa är däggdjur: Vildsvin Känguru Valross Elefant Delfin Näbbdjur
Däggdjur karaktäriseras av att de ger ungarna di och att de har päls. Fast pälsen
syns ju dåligt på tex. delfin och valross. Näbbdjuret är lurigt eftersom det lägger
ägg, men det diar sina ungar!
Dessa är inte däggdjur:
Ara=fågel Varan=ödla Salamander=”vattenödla”, men tillhör faktiskt groddjuren
Fågelspindel=spindeldjur
Vad är detta för ett konstigt djur? Ett hjortsvin, alltså en
släkting till vildsvin och tamsvin. Den lever på ön Sulawesi
(Indonesien), och har stora betar som sticker ”upp” ur trynet
på den. Räknas som en hotad art eftersom regnskogar skövlas.
Vilket är världens största däggdjur? Blåvalen (150 ton och upp till 33 m), och
av landdjuren är det Afrikanska elefanten som väger upp till 7 ton.
Maran: När den sitter ser den ut som EN HARE ELLER KANIN
Men när den går liknar den mer ETT RÅDJUR ELLER LITEN ANTILOP (den
går nämligen ”på tå” som om den hade hovar, men det har den inte för det
är en gnagare).
Hur kan en lama försvara sig när den blir arg? Den spottar,
och det är en härlig sörja av tuggad och halvsmält föda!
Vilket är jordens farligaste djur? Tveklöst människan, men om man räknar bort
den bör det vara Tsetseflugan, Malariamyggan eller annan sjukdomsspridare.
Tidigare hörde råttor absolut dit.
Vad finns det egentligen i kamelens pucklar? Fett, inte vatten som många tror.

