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Állattani sorozat: lG.
tcészijl
t ~ -1952. évben.

-

l,. Emldsök

rendjei. Ebben a sorozatban az em16söket
dési sorrendjükben -a-kevetkez6. 'rendekben mutatják be ~

fejlő-

,

Csdröe emlősök
erszényesek
rovarev6k
denevérek.

,foghijasok
,ormányosok
cettek

,2) Kloakásq,k rendjeL Erre a rendre jellemző, hogy Szervezetük ném~ly-sajátsága,a,~ül16kre
emlékeztet, de egye~ tulajdonságai a madarakhoz való hasonlóságot ie mutatnak.
3, Ss6~öe em16~~ Ausztrália \;sekély folyóiban él a kacsacsör6 em158~-~enge:rded testét sz5r borit ja, A vizben éld élelmét
kacsacsdr~zerü szájszervéveI szerzi meg. Ujjai közt uszóhártya
van. Lak6helyét a foly6partok oldalába vájja.

, 4'2 C.§,§rösem16s fióka. A csőrös emlősök tojásokkal szaporódnakt -d~-a:tejásek,más-8zerkez~tUek"
mint a madaraké. A tojásokb6l kike16fi6káit
tejmirigyeib61 táplálja, ez mutatja az em:"
lós jellegét.
'
5-, Hangyáezsün:. Ausztráliában

él a hangyászsün. Külseje, a
sUndisznóra-emlékeztet.
Állkapcsai megnyultak, csórszerüek. Tojáseal szaporodik, amit a hasán lévő erszénybe tesz és ott költi ki. Ut6dát'az erszényéb~
lévd tejmirigyből táplálj~.'
..•.

.

6'f"'Erszényesek'rendje. Ausztrália jellegzetes állatai,
kisebb,fajtái-Amerikában-ise16fordulnak.
A földtörténet' középkorában jelentek meg, a,ma éléS fejlettebb emlősök őseinek tekinthe tö k ,
'
.

-

7f'~~siényes r6kj~ Ausztrália mindenev6 ragadoz~ állata
azerszényee-réka,-azonban
tulajdonságai csak részben egyeznek
,~ a r6káéval, éle tm6dj af61'eg a'm6kusévalegyezikID:eg~
tlgyetlen
ragadoz6, főleg gyümölcsökkel éle
.

"\

Opos zum.'. Amerika

jell~mzó erszényes- patkánya azopo8zum,
azonban a-feldtörténet ujkorának elején ~zegész világon el
voltak terjedve. Zömök testUk, hegyesór~~kt
hosszu fUggeszk~déshez alkalmazkodott farkuk van. Ragadozó természetüek. l'í:émilk
értékes •.'
. 8.
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9'.Kenguru, Legismertebb erszényes a kenguru. Ausztrália
fUves·pusztá1n-él. ~övényev6. ~átsq lábai igen fejlettek, me~
lyekkel gyor.s mozgásra képes. J. képen jól láth~tjuk az erszényt,
melybenfiókái t neveli.'
10,.'Méhlepényes em16sök csoportja. Az anyagállat a magzatot _hosszabb·ideig·hopdja-,testében-a-méhben, ezért méhen beltili
fejl6dése ,folyamán megjelenik a méh.Le pény,
'
ll·~':Rovarev6,em16sök. Kisebb termetu, kezdetleges szervezetu em16sök.-Az-6~i---ragadozó - rovarev6 em16aökhöz_ezek állanak
, Le gköz e Lebb,

12" - Vakond:. A vakond a földben él, ahol ,járatokat tur ma,gának.,~este-ehhez az'életmódhoz alkalmazkodik fIásd tankönyv
~s az ábrát!..'
-

,

13-~-Süiií: ~asznos rovarev6 a sUn. ~estét jelleIIiz6szarufüggelék, tüske ,boritja. ~ejtekét csak este h~gyja el,'

l..4:. Denevérek r.endje. A többi el!l16sökt6labban kUlönbö~hogy -r,epUlni-taG.nak.-Röp t ükb en az Leez-enyit'ott ~zájukkal
fogják meg a repU16 rovarokat. Szárnyuk b6rfüggelék. ! madarak
és a denevérek szárnykifej16dése semmifélekapcsola'tot nem mutat egymással. _

nek,

é

l5lD~nevér. A denevér repU16hártyája a végtagok, a törzs
és a farGk·k~zt-van kifeszitve. 1öldön nehézkesen mozognak. A nálunk é16 denevérek táplálék hiányában téli álomba merülnek.
~6't HosszufülU denevér.,N'ev,éte rö aen fejlettfUleir6l

kap- _

ta:. Cincog6 -hangot ':
ad. -melynek visszaver6dé séb6l tud tájékozódni a sötétben is. A képen jól megfigyelhetjük a kiterjesztett
8zárnyudenevért mozgása. közben, az elhagyatott helyeken lév6,
fészkét és a~ alv6 denevér'jellemz6 helyzetét.
, 17) F6ghija~ok rendje. ~etsz6 és szemfog~ik általában ~iányoznak.-Zápfogaikat-sem-boritja ~ománcr'teg, min~ a többi em16sét. AgyvelejUk igen kezdetleges. ~Ulönbö~6életmódu
és külsejü
állatok tartoznak ebbe a repdbe.
18,~' Lajhár. A háromuj ju'lajhár feje ném.í Le.ghasonli t_a majoméhoz. :Lábai -nagyon ho sazuak, Ezeken 3-3 ujja' és ezek végén

sar16s.karmai vannak.~ákon
sa lomha~'
_

él, fa.levelekkel táplálkozik. Mozgá,-'

19,." Sör'nyes hangyász,. Nevét azért kapta, mert kigyóalaku
ragadozó •.nye];vével-hangyákat és 'terme.szeketgyUjt táplálékul. -A
hangyabolyokat erős karmu mells6 lábaival bontja, az t , Ez az a-'
ránylag nagy termetU állat Délamerik~ban honos.
, :20, Öves állat. Te~tét azarupáncélfödi.
1"lam~rikai áilat. Vesz'ly· ese'ténugyanugy 'összegömbölyödik, mint nálunk a aün ,
'Jivesz6félben'lév6 állat, növényekkel ~s rovarokkal t~plálkozik.
é
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. 21. Ormányoeok rendj~~. A szárazföld legnagyobb em16sállatai tartoznak-e-rendee.-~egjellemz6bb szervUk az.ormány,mely az
orr husos r~szeib6l és'a felsdajakból alakult ki. Az ormány vé...;
g~n orrnyilások és kis ujjformáju toldalék van •.Szájukból 2 agyar áll' ki, ezek átalakult metsz6fogak. A száj mélyén még csak
egy-egy hatalmas mUköd6 zápfoguk van, .
22 .•. Indiai'elefánt" Csak a himnekvan
egyara.Megsze liditve
szelidt·békés-&illat. -Mint házi .állatot a Le gkü Lönb özdbb munkák
elvégzés.ére használj ak •.

. , 2.3,., Afrikai elefánt. Homloka laposabb, füle nagyobb, természetesokkal-vadabb:azindiai
elefántnál. Ezért háziállatként
nem is használják'. !iegszeliditése folyamatbanvan~
.-

.

24,; Cettek rendje. A tengerek és Óceánok..óriásai a cettek •.
A.tengert·soha8~m-hagyják el~ A viii életmód hatásár~ igen er6sen
megváltozte.k, de 'jellemzően mind emlősök, tUd6vel lélegzenek,
utódaikat ezülik ,és azokat tejjel táplálják.
25', Grönlandi' bálna" A vizi életmódhoz való 'alkalmazkodás:
hengez-de d- te at e ,-eeökevényes végtagj aí , hatalmas farka külsőleg
a halakhoz teszi hasonlóvá. Nagysága

25-30 m-tie

"-

,

eléri.

,

26. Bál~a feldolgozása, 'Az elejtett bálnákat iparilag a
szárazföldön,-napjainkban-az "usz6 gyárak"-ban rögtön ~ tengeren
is feldolgozzák. Méreteikr61 a kép alapján is fogalmat alkothatunk.
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