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ZGRADBA TELESAZGRADBA TELESA
Dlaka
Ima velike ostre kremplje  in pet prstov .
srce
Pljuča 
Lobanja
Kengurujevi možgani
Prerez srca
Seski
Noge
Roke
Vreča
Glava 
Rep
Čutila 



DIHANJEDIHANJE

 Koale dihajo s pljučami.
 Dihajo tako kot mi.
 Grlo je sprednji del sapnika. V grlu se pri dvoživkah, 

plazilcih in sesalcih nahajata glasilki. Par elastičnih 
membran, ki proizvajata zvoke, ko zrak skozi sapnik 
zapušča pljuča. Višina zvoka je odvisna od napetosti 
glasilk, ki jih nadzorujejo mišice in hrustanec v grlu.

 SPREJEMANJE:kisik
 ODDAJANJE: ogljikov dioksid

http://en.wikipedia.org/wiki/Vocal_folds


PREHRANJEVANJEPREHRANJEVANJE

0Prehranjujejo se z evkaliptusovimi listi.

0Zaradi njih spijo 19 ur na dan na evkaliptusovih drevesih.

0PREHRANJEVALNA VERIGA

evkaliptus            koala           bakterije

0Koale jedo tako velike - povprečno med 500 g in 1 kg  dnevno - da 
pogosto zmanjka njihovega prehrambnega vira.

                                                     
  



RAZMNOŽEVANJERAZMNOŽEVANJE

0 Koale se parijo med decembrom in marcem, 
petintrideset dni, potem pa pride na svet en samcat 
mladič.



MLADIČiMLADIČi

0 Ob rojstvu tehtajo samo 0.3 kg in je velik kot fižol.
0 Nima dlake in je slep.
0 Mladička mama hrani z mlekom.
0 V starosti 6-tih mesecev mlada koala prvič zapusti 

materino vrečo.
0 Po treh mesecih je že odrasla ter se prehranjuje že 

sama.



KRALJESTVO ŽIVALIKRALJESTVO ŽIVALI

0 Koalo se uvršča med sesalce.

0 RED:                DRUŽINA:             
    vrečar             plezalni vrečar   



KRATEK OPIS ŽIVALIKRATEK OPIS ŽIVALI

0 Koala je rastlino drevesni vrečar,  ki izvira iz Avstralije.
0 Je eden izmed redkih sesalcev, ki ima prstne odtise 

podobne našim.
0 Živi ob obalah v vzhodni in jugovzhodni Avstraliji, kjer 

je dovolj vlažno in zadostna količina evkaliptusa.



ALI SI VEDEL?ALI SI VEDEL?

0 Koala nikdar ne pije, temveč dobi vso tekočino, ki jo 
potrebuje iz evkaliptusovih listov.

0 Koala močno diši po mošušu in evkaliptusu.
0 Parijo se visoko v krošnjah in to glasno s 

spremljajočim godrnjanjem.
0 Koala je odlična plavalka.
 



VIRIVIRI

0 Album živali,
0  INTERNET https://www.google.si/search?

hl=sl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&
bih=623&q=kukus&oq=kukus&gs_l=img.3..0i19l10.18
8213.191480.0.191790.9.8.1.0.0.0.460.1214.0j4j1j0j1
.6.0....0...1ac.1.64.img..2.7.1234.2KUXvEgR0ig#hl=sl&t
bm=isch&q=avstralija+zemljevid+
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