Rozwiąż krzyżówkę:

1. Ssak kopytny, który jest głównym pożywieniem wilka i rysia w Polsce.
2. Samiec wilka
3. Legowisko niedźwiedzia.
4. Charakterystyczne włoski na końcówkach uszu rysia.
5. Park Narodowy w którym występuje lis, ryś, wilk i niedźwiedź. Znajduje się na
południu Polski.
6. Największy ssak drapieżny w Polsce.
7. Ssak drapieżny z rodziny kotowatych, zamieszkujący stare puszcze.
8. Grupa rodzinna wilków o ustalonej hierarchii.
9. Żywią się nią drapieżne, gdy nie ma dostępu do innego pożywienia.
10. Zapadają w niego niedźwiedzie podczas mroźnej pory roku.
11. Samiec … . W rodzinie pełni rolę wychowawczą szczeniąt, pomaga parze alfa.
12. Żywiący się innymi zwierzętami to inaczej…
13. Wykopywana przez wilki w okresie rozrodu.
14. Samica wilka.

LIS
Jest niedużym, pospolitym ssakiem należącym do rodziny
psowatych. Zamieszkuje lasy i pola. Mieszka w norach, które sam
wykopuje, długie nawet na 20-30 m. Zawsze znajduje się w niej
komora (większe pomieszczenie). Odcisk łapy jest podobny jak u
psa, ale jest wydłużony i węższy. Żyje raczej samotnie. Samica
rodzi po 2 -3 młode. Zjada drobne zwierzęta - gady, ptaki, ale również owoce oraz ptasie
jaja.

WILK
Przypomina wyglądu psa. Należy do rodziny psowatych. Zamieszkuje
gęste, mroczne lasy. Z reguły za dnia drzemią, natomiast w nocy
wędrują w poszukiwaniu pożywienia. W ciągu nocy mogą pokonać
nawet 100 km. Żyją w watahach i kopią nory. Liczba młodych w miocie
to 4-12 szczeniąt. Gatunek chroniony.
Żywi się drobnymi ale i większymi ssakami.

NIEDŹWIEDŹ
Bardzo duży drapieżnik o gęstej brązowej sierści, z rodziny
niedźwiedziowatych. Mogą ważyć nawet 800 kg. Liczba
młodych to 2-3. Zapadają w sen zimowy. Mieszkają w gawrach
- jaskiniowych legowiskach. Gatunek ściśle chroniony. Żywi się
owocami, ślimakami, jajami ptaków, nasionami, ale też
zwierzyną leśną. Żyje samotnie.

RYŚ
Średniej wielkości drapieżny ssak z rodziny
kotowatych. Żyje na terenie lasów. Posiada bokobrody
i pędzelki. Poluje na króliki i zające, ale żywi się
również owadami, małymi gryzoniami, a nawet
jeleniami. Żyje samotnie i prowadzi nocny tryb życia.
Liczba młodych w miocie to zwykle 2-4.

