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, 1,~Patások' rendje. A legtöbb ebbe a rendbe tartQz6 állatra
, jellemz6: ;:aevényev~'~em16sÖktam-elyeknek a lábán pata van. Ezek
, az állatok mind j61 fut6k,~ :Lábujjaik száma 'páros, vagy 'páratlan,
igy ézt,apárosujjll
és paratlanujju
patásokra osztjuk.
ratán~k
nevezzük,
amikor
az
utolsó
,ujjpe.rcet
szaruréteg
ve
sz
körül,
.
.
í,

,.'

.:.~

"

"

, 2,,'1;: Párosujju

patások a/ nem kér6dz6k~ 4_ párosujju
patá-!
sokra j ellemz~ -lálnlken.-a-négy *uj j .•-Kett~ -nagyabb Ivalódi csülök/~
kett'6 pedig kisabb,a
földet alig éri lálcstUök/.
Ide al kérddzéS
ésbl
nem kér6dz6 álla'tok tartoznak.
EI~ször a 'nem kér6dz~kkel
foglalko zunk'. '

3,. párosujju

pata,~ ., P~!osujju
kezetét "tiint eti - fel- ez -a kepe

patások

lábának, csontszer-

-

I

,4.'

Vaddisznó~ E.rd6gazdaságunkban még napjainkban is nagy
k4rt okoznak-a ..'Vaddiszn6k.~őleg
a csendesebb, sürü növényzettelbenéStt
helyeket szereti.
Vastag b6rét durva sz6r, sorte bori~ja.
A,többi patást6l
eltérden nrí.ndenevé k,
'
~

"

'S.'Házi
sertések.
J.. min~ségileg
kevésbbé értékes európai
sertéses:"a-~é-B.\ishGzamu,
de kevésbbé ellentálló
kinai sertés
keresztezése
révén igen sok u~f tulajdonságu' sertésvál tozatot
'sikerűlt
kitenyészteni
.• A szoc'ialista
tervgazdálkodás
lehetóvé'
, teszi ,hogy hazánkban is IIŰndenütt tudományos alapon valósi thassuk meg eo nagyUzemi sertéstenyésztést.
I

6·. Viz1ló~ 'Mind a négyujjával tapossa a földet • Afrika mo, csaras vidékein,
foly6iban és t ava í.ban éle yastag
a icaupa sz a
b6re. ,F.alánkságával a mez6gazdaságban 'is kárt okoz. ",
é

" ?iPároaú,j,j,upatásök'-'bl
kér~dz6k ~ll -t'Ulkös szarVuakti'~.l
párosujjlFpatáaek.;.má'Sadik- csepeI't.~a-a- kér~e.z~k, -melyek-1'9vid 1.d6
alatt sok n~vénli táplálékot
legelnek és azt kér6dz'ssel
emésztik meg. Ezeket védékez6 szerveik alapján két alesoportra
osztjuk, ugymintal
,tUlkös szarvuak, melyekre jel1emz6 a'homlokcsapr$n6tt,
belül Urea szaruképlet,
álland6an megmaradó szarv.
~

I

_

..

f

-.

'

Sl,·'poga.zat'i

Aker~dz6 állatokfogazatát
látjuk a képen. Az
~ls6 állkQPo~sb~ne16renyulik
a. 8 metsz'Ofog 14~4/.• Szemfogaik is
m'ets~éSfog alakot vettek fel .• A zápfogalk erősen red6sek, számuk
6-6.
.,

;
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il••'GYOmor.,:'
A lenyeit táplálék a nye15esövön /11 keresztül
ju~ abéftd~lié-/2/:
~t~ .legelés,k5~~eri
l~nye~t táplálék
t~ljes
mennyisége -felhalmoz6dik.
Innen a táplálék kí.a menny sége a re-',
cé's gyomorba /31 kerülnek,,' ahal "gombocokká forniálódnak és .,. száj, ba 'kerUlnek vissza'. qjábbrágás
ut án a táplálék a ,százrétu 14/
majd az oltó 151 gyomorba jut,' ahol a -tulajdonképeni
emésztés':
, megtörténik.
Innen
jut
tQvább
,a
bélbe
/6/.
'
.
..
í

í,

...'

~lO'." 6atúlok:A
aaarvasmarne
erd6ségeiben-évez:redekkel
ezelőtt

6se az Eur6pS'-és Nyugat Ázsia',
míndenfelé gyakori 5stulok volt.

il"

Bonyhádi, tarka,. A miégha.jlatunk- alatt tenyésztettük
ki, j61-tejel~f-aránylag
igénytelen a 'bDnyhádi -tarka tehénfajta;
~melynek sz6rzet~v~r5sbarna'
foltokkal
~zin~zett~
.

'

'12,'Xosztromai
,szarvasmarha.
J. Szovjetunióban te,n.yésztették k1-a-kesztremai.szal'vasmarhát,melya:ránylag
nagyteiltil,hosszu
élettartamu,
ellená~l6t
igen jól te,jelóállat.
"
13-,Szarvas'marha tenyésztés 'a kolhozokban, ,A nKara~ajévo"'
'állami gazdaságban- a- gyakerla.tban ·alkalmazzák -Micsur;in tani tásai t.
A Stejmanféle
hideg nevelési módszer állandóan növeli a kasztromai fajta j~ tulajdonságait.~iszta
egészséges leveg'n nevelkednek akisborjuk.
.
'

lj'.' Aszkania1 merino"~ J., Szovjetunióban
min6ségü·~uhfaJta-az-aszk~1ja
merina.
, ho~amumerin6ból a az ellentáll6
helyi
tenyésztette
ki,'
é

az egyik legj~bb
Bzt & fajtát
~Jó gyapjufaj'tából Ivanov akadémikus
'
,

juh.,

,,'

l5,,'KarakUl
A száraz éghajlaton,a
sztyeppéken is meg-éld j6 -gyajahezamu- El-karakül juh, Sz5rméj é·t gallérok~oz, sapkákhoz
is használják.
'.
' , .
'
'

,

iG·. Racka•. Hazánkban tenyésztik

hosszuszáll1-durvá?b'

a racka juho't. 'Bu-nd,áj'a
sz6rb51 és vékon:v f.1.nomabb,gyapjubÓl áll~'

a

lZ.

Házi kecske'~ F5legEuróp,a déli rés~ein
leghonosabb
sziklákon-is
megél.~ejét,sz6r~tegy-,
..
a,ránt felhasználják._
"
"
. ".

'a kecske.'-4-1egkepál'sbb

/

-,
".

/

IB. Angora kecakev Kisázsiá·banés-Közép~Ázsiában
honos az
angora- kec ake •.~Z(;jmM~'-te8~ü,hos sz~szórt1 állat., Sz'6réb<51kelm'ék "
, l"tevesz6r!/E$s,
,sz'nyegek készülnek.'
_' ," "'"
'.,,'.
,
,

19~ 4ntilop~" ~zantilo'pok
fdleg Afrika füves rétségein
él-'
nek. -Igen ·vál tozat.os alaku gyors mosgáau állatok.~
!Európában
csak egy'fajuk,
a zerge él./ A képen ~ keletáfrikairoan
antilopotlátjuk.
' '.

2m-r' Zsiráf .'.frikábán'él
~ zsiráf.
Legnlagasabb' szárazföidi
állat • ,lej én -csak sza.rvcsapok,_vannak.,A kér6 dzökön belülez$r.t
különálló csoport~t·képeznek.
Fehéres szdrzetükc~nagy
tarkás
fol tok· vannak.
. . .
.'
'1 '

" -2,-
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21,. Teve" Á1lcs~lkUk nánc sen, Lábuken zsirtartalmupárnák
fej lódtek. -(!yemruk csak 3 részb61 áll., Felsó állkaj)csukban e16'1
is van foguk. Egyes fajeik Afrikában" ill'etve
Ázsiában élnek.
'
22. Lánia"Délamerikajellemz6
ál1at~a'láma,
melyet házi~ -állatként-t.artanak,
de a Kordilerákegész
láncán,va"don is honos.
A tevé knek kist ermetü amerikai
rokona. ','
.
.

'.

.

"

2;..Párosujju
patások, b/kérddz6k ,~I agancsosok.A
kér6'd~
z6 párosuj ju. patásGk -máao dí.k ,.c"soportját" azage.ncsGsok, képezik.
J,ellemz6 reáj,uk -az agancs megjelenés e. Ez eo llomlokrÓzsábó'l nIS
ki. ~inden esztendőben lehull és távasszal ,ujra n6 ki, azonban'
a'z évek számának megfele16en mí.nd í.g egy ággal t öbb nél ki.
, ' p24i"6z:. Európs' ésÁzsia -legnagYOb'b részében honos az ,6z~
A boz6t98-~rd6ke~ szer~ti,
a fákkérgének
lerágásával
ésagabonaföldekennagy
károkat
okozhat.
Nálunk
is
gykor:l.
\'
"
,',

,

,

,

'

25l Gimszarvas.

Blterjedéseaz
6zéhezhasonló.Csoportosan
'1~,ál1at,-igeR:fejlett
érzékszerveivelkönnyenészlelmlnden
'zavar6 kÖrülmény~~~azánkbai1 ise16fordul,
szintén káros.
,

,

26'. Rén~zarvas.A
Szo~jetunió, északsark! tel"üi~tén nagy
jelent6sége-van-a-!Regszelidi,tett,
nénaaar'vaenak
, Az ottani lak6sságnak meleg préme't, tejet"
hust 'ad. T:áplálkozás tekintetében
'
igénytelenek.
Zuzm6kkal,táplálkoznak,
melyet a 116 a16l is kiszednek • .' '"
•.....

.

,

.

1·.

•

,

27;' Páratlan

ujju patások,s Á pár~tlan
, iemz~, -hogy-láblik~~~.l-VagyJ-t1jj
van.

ujju

patásokra

jel-

26.-·Páratlán ujjuak :fej16dése~ ~ur6pában es Északámeri,-, ': ,
kábari.tal~lt-leletek-B1zGny1tják-a,páratlan
ujju 16' pa1;ájának
kifej16dését.Az
'~s16riak 'Jlábnjja'
volt,.amocsaras,
helyeken élt,
S:zárazf~ldi életm6dra térveát'
a gyors moagáahoz a l.ka'lmaekodva , ' '
" 'mind jobban a lábbujjaira
emelkedik, 19y ti' köz'épsdujj'
er6sen
kifej16'dikés
ezzel párhuzamosan a, töb-bi uj működése csökken;'
lAz ábrán balról job-bra az Qrohippust ,Mezohippust,
AnchiteriUm',
Hippario;n é a Equus .. csontszerkezetét
látjuk~ I
'
,

i

j.

,I
-:

..

',.'

29',-NégyujjuÓ'E316.,4négyujju'
ós~6kép~D. :láthatjuk~
hogy
az áll~t az-egesz -talpánj'ár,
tehát' mozgása nehézkesebb 'volt,
'mint' a maéld16é.
'

3é/Tarpán, A m~ éld lovaknak 6sea délorosz aztyeppékén
élt tarpánek~-A·multszázád
70. é.veiben, pusztult ki. Csapatosan
'jár:t~ '
'
"
,
•31~dNóriitls~; Magyarországon, Mez6hegyesen tenyésztették
ki .
a Nonius,léfajtát
• KitUnd hint6 és igá,slovak. A kisebbek kocsi
~s hátaslovak~
' ,
.

.

\.
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'32"
Vlagyimiri nehéz igás16.
A vlagyi~iri
kerület kolhozaiban tenyésztették
-ki -ezt -a -hidegvérü, nagytestü ,igáslovat •
Hatalmas terhelést
hos szu távolságokra eLhuzs

3J. Szamár,. Kar-csu testű állat a' szamár. Szőre homokaz í.nü ,
alul világesabb~-Igénytelen
háziállat,
f61égtehérhordásr~és
teherhuzásra
használják.:Főleg
a Föidközitenger
mellékén terjedt el a tenyésztése.
'

34. Zebra. Afrikában honos a zebra. Több váitozatát ismerjük, ~ársasan-él.Aránylag
gyönge testű állat.
Háziasitása még~
nem járt j6eredménnyel.
35,. Orrszarvu.
Az' óvilági
forró égöv bokros, cserjés tá-·
jainak-lakéja.
,:Orrán 1-2 tömör az erukupo t visel.
Innen kapta ne-,
,vét. Gyér szórU" vastagbőrU,
nehézkes mozgásu állat.
Lábai háromujjuak.

.
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