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Hvor ofte æder 
GIVSKUD ZOOs 
løver?

	En til to gange 
om ugen

	En gang 
 om dagen
	To gange 
 om dagen

Når I har besøgt 
løverne, kan I gå hen til 
kæmpeodderne. 

Hvorfor har de forskel-
lige mønstre på brystet?

	De kan kende ven fra 
fjende

	Hunnerne synes han-
nerne er pænere med 
mønster

	De bruger det til at 
skræmme deres fjender

Kæmpeodderen er ver-
dens største odder og 
et aggressivt rovdyr, 
der jager i vand. Hvor 
meget spiser en vild, 
voksen odder om da-
gen?

	500 g fisk
	2 kg fisk
	4 kg fisk

Navn:

Safarituren slutter i 
løvernes område.

Kan løver klatre i træer 
ligesom huskatten?

	Ja
	Nej

I naturen er det 
 hunløverne, der går på 
jagt for at skaffe føde til 
flokken.

Hvem æder først?

	 	Hunløverne
	 	Hanløverne
	 	Ungerne

Bliv klogere på dyrene i GIVSKUD ZOO.  

Find svarene på jeres tur rundt i parken, 

og brug fantasien, hvis det kniber.  

  God fornøjelse!

Zoo-quiz
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3 Ved siden af elefanterne 
bor næsebjørnene. De 
bruger den lange næse, 
når de roder i jorden 
efter spiselige insekter 
og orme. 
Hvad bruger de halen til?

	Til at holde balancen 
med

	Til at gribe med; som en 
ekstra hånd

1
     Ved området P1 
     finder I verdens   
     største landdyr, 
     elefanten. 
     Kan en elefant  
     trampe?

	 	Ja
	 	Nej

2 Hvor mange kind-
tænder har en elefant?

	4
	8

Gå videre til ulvene.
Hvorfor hyler ulve?

	Fordi de er kede af det
	For at markere deres 

territorium og styrke 
sammenholdet i flokken

	Fordi lyset fra fuld-
månen holder dem 
vågne

5 Fortsæt gennem 
 ulvenes anlæg til 
 indianerlejren.

Hvad hedder prærie-
indianernes telt?

	Iglo
	Bivuak
	Tipi

I kan se næsehorn i om-
rådet ved P2. 
Hvorfor lægger næse-
hornene deres afføring i 
store bunker?
	Det har dyrepasseren 

trænet dem til
	De bruger bunkerne til 

at snuse sig frem til, 
hvilke andre næsehorn 
der er i området

	De skjuler deres duft 
 for rovdyr

10

6 Se den sydamerikansk 
strudsefugl, nanduen, 
på safarituren, eller se 
den fra udsigtspunktet 
bag P1. 
Hvem passer nanduens 
kyllinger? 

	Mor
	Far
	De passer  

sig selv

9

8 På savannen med 
 giraffer møder I  
også verdens største  
antilope. 
Hvad hedder denne 
 antilope? 
	Springbok
	Sort hesteantilope
	Eland-antilope

I området ved P2 kan I 
se berberaber.  
De lever i bjergområder i 
Nordafrika og på Gibral-
tarklippen i Sydspanien. 
Arten er den eneste 
vildtlevende abe i Eu-
ropa.  
Hvilken farve har un-
gerne, når de er små?

	Brune  
- som deres forældre

	Sorte

11 Hvad består 
næsehornets horn af?

	Keratin
	Fortykket hud
	Knogle

7 På safarituren møder I 
også giraffer. 
Hvilken farve er  
giraffens tunge?

	Rød
	Blå
	Grøn

Velkommen i dyrenes verden


