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Az Iskolai Filmintézet diafilm sorozata

70. 'sz.
E M ~ 6 S Ö K • V.
'Állattani sorozat: 19t
Készült: 1952~ évben.
1; ~6em16sök rendje~ Az em15s~k legfejlettebb fajai tar- ,
toznake-rendbe.-Jellemz6,'hogy
szemeik e16retekint6k és nem 01daltállóak, végtagjaikon m4rmegjelenika
köröm, hUvelykujjuk
a többi ujjal szembehelye~het6. 4ltalában mindenev6k. AgyvelejUk er6se~ fejlett.'
'

2,

Félmajmok.
Fogazatuk, karmaik a ragadoltókéhÓz hasonló. Szemgödrük'e1órenéz6,
lábaik a fán valóugró
életmódhoz alkalmazkodtak, AgyvelejUk ~ég aránylag kics1~

3; ,Lemur

ks,ttai Madagaszkár és Keletindiasz'igeten
é16
félmajom-a-1emtu'. -Szürke szine és csikol tsága la fák és sziklák
szinéhez alkalmazkodik. Igen élénk mozgásu, gyfunölesilv6,álla'\.
4,. Indri. Madagaszkáron és Kelet Afrikában
L a rovar~V'd
indri. Igen-rGvid, tompa farka· van. Fogságban könnyeB megszelidithet6.
é

S", Igazi majmok, A majmok fejlettebb 'alrendjét képviselik.
Azállatvilágban-a-legfejlettebb
idegrendszert itt találjuk meg.
Szemüregük zárt. Mells6 vég-tagjuk hosszabb, mint a hát SÓt HUvelykujjuka
többi ujjal szembe helyezhető, a megfogáshoz alkalmazkodott. Az orrsövényük alapján' két csoportra osztjuk őket,
§./szélesorru
majmok, b.1 ,keskeny orru majmok.
'
6.Szélesorru
majmok, Orrnyilásaik oldaltnéz6ek. Fogaik
száma 36.-/!z-embernél-4-gyel
több foguk van~1 Az őserd6kb€n
'csoportosan élnek a fákon. Hosszu farkukkal ügyesen kapas~kodnak. "

•

. 7·" Köröm és karom .•.Az utolsó uj jpercet á1talápan szar1ibevonat védi.-Ha-ez-a-szarubevonat
azujjpercet
alulró~ is felüIreSI is bevonja, akkor karomnak nevezzük. - Ha ez a szaru bevonat
csak az ujjperc fels~ felét-bGri.tja, körömnek nev ezz ük , Ennek
megjelenése fej16déstani szempontból igen fontos, mert az emb~rréválásnak egyik jellegzetessége.
/
,l

8-, B6g6maj om, .Dé'lamerikában ~l a b.őg6majom. Hevét erő s
beSgő hangaaásáért-kapta.
Állkapcsa er6sen megnyult. Fák leveleivel táplálkozik. Hosszu, er6s farkállak csupasz felUlet6vel i~
Ugye sen kapaszkodik a fákra,
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9, Csuklyásmajom.

Délindiában él a csuklyásmajom.
a szé1eserFa-majmek-esoportjába,
tartozik,
'

Szintén

le~z Keskenyorru majmok. Hazájuk az 6világ ...Orrsövényük keskeny, errnyilásaik-elére-iJ?ányulnak.
Fogaik száma'32~ Parkuk nem
fog6farok, néha esökevényes i~ lehet, s6thiányozhat
is. Táplá-'
lékuk f6leg gyümölcs, de rovarokat, gyikokat is esznek.

~!ltPávián'! ~zikl~s terUleteken nagy társaságokban él a
pávián~-~let~ádj~
eltér a fán lakó majmokétól, mert a sziklás
talajonf6leg
ro~arokkal és apróbb gerincesekkel táplálkozik.
IU1"gum6ik vennak/',
"
~!P
Cerkof " Társas életmódot folytatnak a cerkofok. Élénk
hangot -adaak , -bc.fintorokkal Ls kifejezik m.agukat.
,

.

.

.lJ''; Bunder, Ázsiában honos. Els6 pár végtagja a. fán való
41etm6dhez~~lkalma~kodva
hosszabb, . pofazaeskója nincs. Ula~
gum6ja van. Az állatkertek kedvelt állata, - a fogságot jól,birja.
14'f Törökmaj~n~L

~urópa' egyedüli maj om faj a. qibral tár

.

szil:láin-él. 15'0 Emberszabásu majmok .•Testalkatban
s értelemben a keskenyorru.majmQk-csoportján-belül
az emberszabásu majmok áll~~~
legközelebb az embe rhez , 'Fogazatuk igen eltér az 6si ragadoz6
tipust6l, mert csak a'szemfogaik hegyes tép6fogak, a metsz6fogak laposak, a zápfogáikgum6s
felületüek. - Ul6gumóik, farkuk
nincsen. Közülük e.gyesek már emelkedett testtartásban is tudnak
járni.
.
é

16'1)' Orángutáng Szumátra szigetén él az orángután. Arca
teljesen-esupasz6-F6Ieg
gyümölcs5kkel táplálkozik. Életének nagyrészét a fákon tölti.
'
,
/

.

/

l7,t·Csimpamz,~ Afrika 6serdeiben é1 a. csimpánz. TárFlaság~
kedve16,állat .•-Kétlábra emelkedve is jár. Fészkét, lakóhelyét
fákon épiti •
•

l!h.' g~impánz' kéz és láb. A felad ábrán a kéz, ábráját látjuk El f\~gá8hez=alkalmazkeQett·hosszu
ujjakat', rajtuk a körmöket,
valamiIl,ta többivel szembehelyezhet6 hüvelykujjait.- Az al's6' .
képen a csimpánz lábán .is a hüvelykujj a többit6l er6sen elkü-.
lönül. ami szintén a fogáshoz val6 alkalmazkodást jelenti.
llJt' Gorilla~ Afrika forr6égövi erdeiben él a gorilla~ Külseje félelmetes, -lelingerelve
m51~sökkel táplálkozik.

,

még az ,embert is me g t ámad j a, Gyü-

'
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20} Gorilla kéz és láb. A gorilla keze rövid, széles és
vaskos.-Tenyei'e-és-talpa-csuJ'lasz, ami az emberszabá-su majmokra
jellemz6. A kéz és aláb formája is hasonlatosságot mutat az -ember hasonló végtagjával.
/
.
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