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Minden jog fenntartva!

Agár

Az  egyik  legősibb  kutyaféle.  Az  idők  során  számos
agárféle  alakult  ki.  Méretük,  színük  igen  sokféle.  A
leggyorsabban futó kutyák, köszönhetően testfelépítésüknek
és  nagy  szívüknek,  ezért  versenyeztetik  őket.  Szaglása
gyenge,  mégis  vadásznak  vele,  mert  nagyon  jól  lát,  és  a
leggyorsabb vadakat is elkapja.



Aligátor

A krokodil  rokona.  Széles  körben elterjedt  az  Egyesült
Államok délkeleti részén, a meleg mocsarakban. Manapság
már nem veszélyeztetett faj. Az aligátort bőréért tenyésztik.



Hossza körülbelül  4  méter,  ennek körülbelül  fele  a  farka.
Igen izmos farkával  hajtja magát a vízben, lábával  inkább
evez.

Antilop



Karcsú, agancsos állat. Gazellának is nevezik. Afrika és
Ázsia  sivatagaiban  és  pusztáin  él.  Sárgásbarna  színű,
növényevő állat.  A nősténynek is  van szarva.

Aranyhal

Az  aranyhal  a  legrégebben  kitenyésztett  és  a



legnépszerűbb akváriumi halak közé tartozik. Az ősi Kínában
már díszhalként tenyésztették. A portugálok 400 éve hozták
be Európába. Az aranyhalak hidegvízi állatok, nem bírják a
20 foknál magasabb hőmérsékletet. Békés természetűek, de
csak aranyhalakkal lehet problémamentesen együtt tartani.

Bagoly



Nagy fejű,  nagy szemű,  erdei  madár.  Éjjel  vadászik és
nappal alszik. A sötétben is jól lát.  Az egér cincogását 50
méterről  is  meghallja.  Hangtalanul  repül.  Az  egér  a
legkedveltebb  csemegéje.  A  szőrt  és  csontokat  nem tudja
megemészteni, ezeket visszaöklendezi.



Bálna

A valaha élt legnagyobb állat. Vízben él, de emlős. A kék
bálna 30 méter hosszú és 150 tonna súlyú is lehet, mint 30
elefánt együttvéve. Planktont eszik. A bálnavadászok nagyon
megritkították őket, de ma már alig vadásszák őket.

Barázdabillegető



Felsőtestének színe szürke, torka, begye fekete, nyakának
hátsó része és tarkója fekete, szeme körül, feje és a nyak
oldala, valamint alsóteste fehér. A középső farktollak feketék,
a  többiek  fehérek.  Tápláléka  rovarokból,  pókokból,  apró
rákokból,  férgekből  áll.  Növényi  anyagokból  csésze  alakú
fészket  épít,  melyet  tollakkal  és  fűszálakkal  bélel  ki.



Béka

Gusztustalan  állat,  de  hasznos,  mert  megeszi  a
szúnyogokat, legyeket, rovarokat. Ugrálva jár, hatalmas szája
van és összehajtható nyelve, ezzel vadászik. Kétéltű: vízben
és szárazon él. A telet a földbe ásva átalussza. Néha kannibál:
megeszi a fiatalabb és gyengébb rokonait.


