ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΖΩΗ

Η ΤΕΛΕΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ

Η γούνα πολλών ζώων, τα
βοηθάει να γίνονται ένα με
το περιβάλλον, έτσι ώστε
να μην τραβούν την
προσοχή των υπολοίπων.
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Η λεοπάρδαλη είναι
ένα από αυτά τα ζώα.
Κρύβεται ανάμεσα στα
φύλλα και περιμένει για να
επιτεθεί στο θήραμά της.
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ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
Οι ελέφαντες
χρησιμοποιούν την
προβοσκίδα τους σαν
"μαχαιροπίρουνα".
Υπολογίζεται ότι
καταναλώνουν την
ημέρα 150 - 200 kg
τροφής.

Ενας μεγάλος ρινόκερος,
μπορεί να ζυγίσει έως

3.600 κιλά

Οταν γεννιέται ένας
ιπποπόταμος, ζυγίζει
10 φορές περισσότερο
από ένα νεογέννητο
μωρό ανθρώπου.

έως 55 κιλά
Στοχεύοντας ψηλά!

έως
2,5 μέτρα
Προσοχή,
ένα φίδι στα
αριστερά!
Οι ζέβρες ξεχωρίζουν η μία την άλλη
από τον μοναδικό σχεδιασμό που
έχουν οι ρίγες στο δέρμα τους.

Οι αφρικανικοί
φακόχοιροι, κάθονται
στα γόνατά τους κατά την
διάρκεια του φαγητού.
Αυτό μπορεί να μην είναι
τόσο άνετο, αλλά έτσι
βρίσκονται πιο κοντά
στην τροφή τους.

Με τον μακρύ τους λαιμό, οι
καμηλοπαρδάλεις είναι σε θέση να
φτάσουν ακόμη και τα πιο ψηλά φύλλα,
στις κορυφές των δέντρων.
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Ακόμα και οι σουρικάτες
φοβούνται τα αρπακτικά ζώα.
Γι 'αυτό τον λόγο μια σουρικάτα
αναλαμβάνει να κάνει τον φύλακα
και να προσέχει την υπόλοιπη ομάδα
από επιθέσεις αρπακτικών.

Το 1980,
κυκλοφόρησε η πρώτη
λευκή ζέβρα PLAYMOBIL και
μπορούσε κανείς να ζωγραφίσει
τις ρίγες της με ειδικούς μαρκαδόρους.
Οι ελέφαντες είναι πολύ κοινωνικά
ζώα και φροντίζουν ο ένας τον άλλον.
Ο θείος

Ο μεγάλος
αδερφός

Τα γκνου είναι και αυτά
μοδάτα, έχοντας εντυπωσιακές
ρίγες.

Οι κροκόδειλοι καραδοκούν
κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Οταν ένα ζώο πλησιάζει, κινούνται
αθόρυβα κάτω από
το νερό και την κατάλληλη
στιγμή επιτίθενται.

Η μόδα στα ροζ: τα
φλαμίνγκο τρέφονται
κυρίως με οστρακόδερμα.
Αυτός είναι και ο λόγος
που το χρώμα των
φτερών τους είναι ροζ.

ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ
ΚΥΝΗΓΟΙ

Τα αρπακτικά ζώα εφευρίσκουν
διάφορα κόλπα όταν κυνηγούν έτσι
ώστε να πιάσουν τα θηράματά τους.

Ο ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ

Τα θηλυκά λιοντάρια είναι
υπεύθυνα για το κυνήγι, ενώ τα
αρσενικά προσέχουν την περιοχή
τους και τα μικρά τους λιονταράκια.

Οι χιμπατζήδες
είναι αρκετά
έξυπνα ζώα!
Χρησιμοποιούν
πέτρες ή μικρά
ξύλα ως
εργαλεία για να
φτάσουν την
τροφή τους.

Η μαμά

Το 1979, ο βασιλιάς των
ζώων ήταν το πρώτο άγριο ζώο
που κατασκεύασε η PLAYMOBIL.

Ο πρώτος χιμπατζής PLAYMOBIL
γεννήθηκε το 1984. Μέχρι σήμερα
παραμένει αμετάβλητος, ενώ από το
μηχάνημα παράγεται σαν ένα κομμάτι,
το οποίο όμως έχει κινητά μέρη.

