
 

Które zwierze nie pasuje do
pozostałych:

bialucha
fulmar
renifer
mors

niedzwiedz polarny

fulmar (jest ptakiem, pozostale
to ssaki)

SAMIC np. niedzwiedzia
brunatnego

Zjawisko tzw. FILOPATRII
dotyczy głownie

SAMCOW
czy SAMIC

Jest dobrym plywakiem
ma grube, hydrofobowe futro

zimą nie hibernuje
 nazywany HIENA POLNOCY

ROSOMAK

Jest dobrym pływakiem
ma grube, hydrofobowe futro

zimą nie hibernuje
 nazywany HIENĄ PÓŁNOCY

ROSOMAK
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SMOLTYFIKACJA dotyczy
RYB LOSOSIOWATYCH

SSAKOW MORSKICH
PTAKOW MIGRUJACYCH

RYB LOSOSIOWATYCH BIOAKUMULACJI

KIEDY STEZENIE SUBSTANCJI
W

TKANKACH (np. toksyny)
jest wyzsze

niz w otaczającym środowisku
mowimy o...

ZOOPLANKTONU

DOBOWE MIGRACJE PIONOWE
DOTYCZA

ptakow
zooplanktonu
fitoplanktonu

ryb

50 g

Okres połowicznego
rozpadu wegla

radioaktywnego (C-14) wynosi 
5370 lat.

Z 200 g probki C-14 po
10740 latach

zostanie
0 g

100 g
120 g
50 g
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arktyczna meduza

Beltwa festonowa to
tropikalna meduza

arktyczna ryba
arktyczna meduza

tropikalna ryba

archeony

Jednokomorkowe organizmy
bezjadrowe, 

prawdopodobnie organizmy
wyjsciowe eukariontów to:

bakterie
wirusy
glony

archeony

34, 55, 89

Dopisz kolejne 3 liczby
w ciagu

Fibonacciego
..... 8, 13, 21,...

niesporczaki

W kriokonitach szczytowym
drapieznikiem moga być:

bialozory
niesporczaki

nicienie
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maskonury zwyczajne

Przypominaja alczyki,
ale maja kolorowe dzioby

zywe skamieliny

Cyjanobakterie, krokodyle,
 milorzab japonski

to:
gatunki parasolowe

osobniki problematyczne
zywe skamieliny

anadromiczne-katadromiczne
pelagiczne-bentosowe

inwazyjne-rodzime

Polacz przeciwienstwa w pary
rodzime

anadromiczne
pelagiczne
bentosowe

katadromiczne
inwazyjne

kryptobiozy

Niesporczaki mają zdolnosc
kryptobiozy

filopatrii
metanogenezy
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Najcieplejszy puch mają
maskonury
białozory
bernikle

edredony

edredony

Zawlotnia sniezna to skutek
porostow
grzybow
glonow
bakterii

glonow

Mają najtlustsze mleko
wsrod

 ssakow LĄDOWYCH
 (22 procent tluszczu)

renifery

Alczyki: 
przyczyniaja się do tworzenia

 gleb (ornitogenicznych);
polując utrzymują

w dziobie nawet 80 ryb;
broniac się wyrzucają

oleista
substancje produkowana przez

watrobe

przyczyniaja sie do tworzenia
 gleb (ornitogenicznych)
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