FÜZESI ZSUZSA

A VERSEKET ÉS AZ ISMERTETŐ SZÖVEGET
SÖRÖS W. KLÁRA ÍRTA

Ismerkedj az állatokkal!
Nézzük meg, hogy a ház körül
kit találunk, mit lelünk?
Mi újság az állatkertben,
mit mutatnak ott nekünk?
Lássuk, hogy a természetben
mennyi-mennyi állat él,
hatalmas az elefánt és
nagyon pici az egér.
A természet sok-sok lénye
- bogarak és állatok e kis könyv segítségével
bekopogtat nálatok!
Vár az erdő, hegy és mező
- oly érdekes a világ ha a természetet járod
néked nyílik a virág!
Óvd, szeresd az állatokat,
védd meg, ne hagyd bántani,
mert egy rendes, okos gyerek
sosem tudna ártani!
Minden rovar, minden állat
és a tarka virágok,
velünk élnek, együtt lakjuk
ezt a kerek világot!

Baromfi
A vidéki udvarokban
él a tyúk és délceg párja,
a napkeltét minden kakas
harsányan kikiabálja.

5

Kutya
Az ember leghűbb barátja,
válaszol a szeretetre,
gazdájáért minden kutya,
sárkányokkal verekedne!

6

Macska
Bársonyszőrű, puha talpú,
hízelkedő házimacska,
jaj a szegény kisegérnek,
ha a körme közé kapja!

7

Házikacsa
Kis patakban, pocsolyákban
úszkál, pancsol a sok kacsa,
de ha itt az ebédidő
bukdácsolva futnak haza.

8

Házilúd
Fehér libák a friss füvet
élvezettel csipegetik,
ha idegen téved oda
a gúnárok elkergetik!

9

Házinyúl
A házinyúl ketrecében
mindig friss az eleség,
fekete színű a nyúl-férj
világos a feleség.

10

Galamb és gerle
Nagyvárosi házak között
galambok és gerlék élnek,
ők az örök jelképei
türelemnek, szelídségnek.

11

Ló
A ló okos, nemes állat,
az embernek régen társa.
Ma már csak sport a lovaglás,
a gépkocsi gyorsabb nála.

12

Tehén
A legelőn tarka tehén
álldogál és kérődzik,
mintha rágógumit rágna!
pedig most csak ejtőzik.

13

Kecske
Szarva is van, patája is
mégsem ördög, hanem kecske.
Jámboran tűri a fejést sajtárban a friss tejecske!

14

Birka
Kicsit bamba, szelíd jószág,
vastag gyapjú a bundája.
A vezérkos csengettyűt hord
s a nyáj vakon megy utána.

15

Sertés
Kocamama alig mozog
azért ilyen kövér szegény,
kismalaca azt reméli
lesz majd ő is súlyos egyén!

16

Szamár
Igavonó teherhordó,
nem buta, de mégis szamár.
Igénytelen kis lópótló,
hosszú füle peckesen áll!

17

Gólya
A kéményen gólyafészek,
ez a falu büszkesége.
Tavaszonként várják, lesik,
hogy a gólya jöjjön végre!

18

Szarka
Lombok között madárfészek
mint egy bazár, olyan ékes tarka szarka mindent elcsen
ami csillog, ami fényes!

19

Veréb
Szürke verebek csapata
hangoskodik csivitelve,
e kedves kis madaraknak
sosem múlik a jókedve!

20

Fecske
Eresz alá ügyes csőrrel
fészket épített a fecske,
ha eteti fiókáit
ki-kibukkan egy fejecske!

21

Cinke
Énekesmadár - picinyke,
vidám dala messze száll,
tavaszhozó kedves cinke
a kertünkbe hazajár.

22

Vörösbegy
Aranyos kis madarunkat
azért hívják vörösbegynek,
mert a begyén ékeskedő
piros tollról ismered meg!

23

Harkály
Harkály kopog fa derekán,
a fején piros tollsapka.
Csőrével a rovarokat
kéreg alól kikapkodja.

24

Rigók
Napkeltétől fütyül, csattog
kedves feketerigó,
sárga színű rigótestvér
neve aranymálinkó.

25

Bagoly
Tanárosan komoly képpel
tollászkodik a bagoly,
ha vadászni indul éjjel
szárnyon jár, nem kutyagol!

26

Kakukk
Csaló kakukk tojásait
más fészkébe tojja bele,
hogyha kikel majd a kicsi,
ne legyen már gondja vele!

27

Varjú
Fekete a varjú tolla,
rekedt hangon mondja: kár!
Csak kevesen tudják róla,
hogy nagyon okos madár!

28

Csiga
Csigabiga lassan mászik
- a gyorsaság nem erénye hosszú idő alatt j u t fel
egy-egy fűszál tetejére.

29

Méhecske
Dolgos méhraj gyűjti mézét,
alkonyatig szorgoskodnak,
nyaranta így sok millió
virágbibét beporoznak!

30

Hangya
Szorgalom és munkabírás
jellemző a hangyára,
nála sokkal nagyobb terhet
vesz az apró hátára!

31

Pók
Pók apóka sző egy hálót,
ágak közt kifeszíti,
így készíti a pókliftet
mely a légbe repíti!

32

Katicabogár
A kedves kis katicának
hétpettyes a piros háta,
levéltetvek ellensége
ez az apró szép bogárka!

33

Szöcske
Magasugrás, távolugrás
ez a szöcskék versenyszáma,
ha az ember ilyet tudna,
háztömböket átugrálna!

34

Tücsök
Tücsökzene száll a szélben
csendes tájon messze hallik,
csillagporos nyári éjben
vidám tücsökélet zajlik.

35

Cserebogár
Sárga bogár, cserebogár,
mikor itt van, itt van a nyár,
langyos estén zizegve száll
cserebogár, sárga bogár.

36

Szarvasbogár
Bogár fejére agancs nőtt
- a természet kis tréfája birkózik is szarvaival
hogyha akad játszótársa!

37

Vakond
Konyhakertben túr a vakond,
karmos kis láb az ásója,
kárt okozó rovaroktól
zöldségpalántáinkat óvja!

38

Egér
Hosszú bajszú, szürke bundás
- minden lyukba belefér sok kárt okozó rágcsáló
ez a helyes kisegér.

39

Sün
Olyan, mint egy tüskés gombóc
lombos erdeink lakója,
a sün félénk, hasznos állat útját magányosan rója.

40

Mókus
Mókás mókus ül fatönkön,
rágcsál kis tobozokat,
odújában pedig télre
raktároz el magokat.

41

Borz
Bundája nagyon elegáns,
tömött, fényes, fehér csíkos t á n nem lenne morcos a borz,
hogyha tudná, milyen csínos!

42

Denevér
A denevér szárnyas egér,
nagyon félénk és kicsi,
hasznos repülő állatka,
a szúnyogot megeszi!

43

Gyík
Zöld drágakő kopár sziklán
- ó de szép a fürge gyík! gombszemével körbepillant,
s úgy eltűnik, mint a csík!

44

Béka
A világnak minden pontján
szól a hangos szerenád,
hihetetlen sok békafaj
brekegi zengő dalát!

45

Menyét
Rágcsálókra vadászik a
bokrok alatt fürge menyét,
pont felettünk a padláson
rendezte be alvóhelyét!

46

Vadnyúl
Mezei nyúl tarka réten
hallgatózva, félve ül,
amint egy aprócska neszt hall
fejét vesztve menekül!

47

Muflon
Muflon áll a szikla szélén
nem imbolyog, nem szédül,
fújhat a szél, eshet eső
őrhelyén áll vitézül!

48

Sas
Horgas csőrű, szép sasmadár
költözött a hegy ormára,
ott fenn szeli a levegőt
kiterjesztett erős szárnya.

49

Pillangó
Színes masnik földön, égen
- pille, lepke, pillangó
tarka szépségük tűnékeny,
nyárral együtt illanó!

50

Szitakötő
Fátyolszárnyú helikopter szitakötő - zúgva száll,
ezer színben csillog teste,
élte rövid, mint a nyár.

51

Vadkacsa
Tarka tollú vadkacsának
csőrén ott ül a mosoly,
tán éppen viccet mond magának,
amit hallott valahol!

52

Vadliba
Ha jön az ősz, a vadludak
ék alakba rendeződnek,
hideg elől messzi tájra
melegedni elrepülnek!

53

Kárókatona
Sötét tollú kormoránok
búvárkodnak, úgy halásznak.
Vajon miért nevezték el
őket kárókatonának?

54

Hattyú
Ívelt nyakú, büszke hattyú
a tisztaság szimbóluma,
tolla hófehérben ragyog,
mint a frissen mosott ruha!

55

Gém
A tóparton sekély vízben
apró halat, békát keres,
a gém ügyes gázlőmadár hosszú nyakú, karcsú, kecses.

56

Halak
Oly nyugodt a halak sorsa,
veszekedés sosincs náluk,
úszkálnak csak szépen, sorba
hang nélkül nyílik a szájuk!

57

58

Őz
Nedves orrú őzgidácska
szőre pettyektől fehérlik,
bokor alatt lapul csendben,
míg az anya legelészik.

59

Róka
Lombos erdők okos vadja
lompos farkú, vörös róka,
valóban ügyes és ravasz,
ezért szól sok mese róla!

60

Farkas
Példás családokban élnek
a farkasok, ahol laknak,
a nagyok együtt vadásznak
s minden kölyköt jóllakatnak.

61

Vaddisznó
Vaddisznónak fáj a hasa,
mert túl sok makkot evett,
nagyon fontos, hogy kövéren
várja a hideg telet!

62

Medve
Barnamedve erdőlakó,
nyáron málnát csemegézik,
de ha jön a vad zimankó,
barlangjában heverészik

63

Oroszlán
A királyi oroszlánok
élőhelye a szavanna,
ne keresd a sivatagban,
nem téved ő soha arra!

64

Elefánt
Legnagyobb a szárazföldön,
útját csapatokban járja,
hogyha egynek baja esik
segít neki minden társa.

65

Zsiráf
Magasan hordja az orrát
a szép szemű, szelíd zsiráf,
hosszú nyakát ha kinyújtja
kopár tájon messzire lát.

66

Teve
Sivatagi homoktenger
négylábú púpos hajója,
ki a teve hátára ül
könnyen lepottyanhat róla!

67

Zebra
Zebracsíkos zebracsorda:
zebranépség mind egyforma,
vadon él a zebragyerek,
nem készül rá zebranyereg!

68

Krokodil
Félelmetes krokodilus
ember, állat retteg tőle,
büntetése, hogy divatos
cipő, táska lesz belőle.

69

Víziló
Afrikai vastagbőrű
nagy szájában nagy-nagy fogak,
csupasz bőr és k i d ü l l e d t szem
jellemzi a vízilovat.

70

Leopárd
Sárga foltos, szép nagymacska
félelmetes, ha vadászik,
evés u t á n jóllakottan
dorombolva sziesztázik.

71

Orrszarvú
Formát bont a rinocérosz,
mert az orrán van a szarva.
Sajnos már kevesen vannak
kihalóban lévő fajta!

72

Tigris
Csíkos bundás, óriás macska,
nem tudja, mi a kegyelem,
eredményesen vadászik,
a nesztelen veszedelem.

73

Papagáj
Színes tollú papagájok
nálunk kalitkában laknak,
hazájukban
vadon élnek,
szabad szélben szárnyalhatnak!

74

Kolibri
Nagyon picike a teste,
szivárvány a tarka tolla,
apró szárnya oly gyorsan jár,
mint két szorgos kis motolla!

75

Majom
Csimpánz mama karjaiban
kölyke biztonságban lehet,
minden bajtól megóvja őt
a híres majomszeretet!

76

Gazella
Kecses gazellák élete
telis-tele félelemmel,
hisz a nagy ragadozókat
ők látják el élelemmel!

77

Koala
Teddy bundás mesemackó
a koala - bájos jószág,
hazájában a tél meleg
s nyáron perzsel a forróság!

78

Kenguru
A kenguru erszényéből
Zsebibaba kandikál,
míg az anyja táplálkozik
élő ágyban szundikál!

79

Kilencöves tatu
Kemény páncélt hord a tatu,
kilencöves a neve gombóc lesz, ha megzavarják,
pajzsában az ereje!

80

Panda
Óriáspanda bambuszt rágcsál,
monokli a két szemén.
Ilyen sincsen minden háznál,
csak Kínában éldegél.

81

Óriáskígyó
Izmos óriáskígyó pihen
egy faágra tekeredve,
villásnyelvét ki-kinyújtja
- ez a legfőbb érzékszerve!

82

Teknős
A teknőcön kemény páncél
védi testét minden bajtól,
ám. a nehéz teher m i a t t
induláskor lassan rajtol!

83

Kaméleon
Kaméleon színét váltja
- azt hiszi senki sem látja ragadós nyelvét kinyújtva
vadászik a rovarokra!

84

Lajhár
Őserdőkben élő lajhár
lóg az ágon mozdulatlan.
Néha mászik, sohasem jár,
lustálkodik szakadatlan.

85

Strucc
Struccmadár nem tud repülni,
teste nehéz, szárnya gyenge,
de a hosszú lába erős,
síkfutásban bajnok lenne!

86

Tukán
A tukánok nemzetsége
madarak között híres,
óriási csőre könnyű,
fényes tollruhája színes.

87

Flamingó
Mikor a sokszáz flamingó
egycsapásra szárnyra kel,
selyemfényű rózsás felhő
borítja a tájat el!

88

Marabu
Nézd meg milyen szomorú
a vén, kopasz marabu,
mint kit mindig mar a bú
- szegény csúnya marabu!

89

Fóka
A föld szinte minden pontján
honos a sokfajta fóka,
forró part - hideg jégtábla
alkalmazkodó lakója.

90

Jegesmedve
Jégtáblák ügyes vadásza
a hófehér jegesmedve,
otthonos a hóban, fagyban
soha nincsen megdermedve!

91

Pingvin
Mindig hideg Déli-sarkon
a pingvinek frakkban járnak,
fittyet hánynak hónak, szélnek,
jeges vízben sosem fáznak!

92

Delfin
Kék tengerek bohócai
a víg, fürge delfinek.
Füttyös beszédük titkait
nem mondják el senkinek!

93

Cápa
A búvárok nagyon félik,
- álmukban se jöjjön elő! mert a cápa oly veszélyes,
csupa vadság, csupa erő!
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5 Baromfi - Háziszárnyas, tojásáért és húsáért
tenyésztik. Színe többféle lehet; barna, kender
magos, fehér, stb.
6 Kutya - Gerinces emlősállat, már az őskorban
háziasították, húsevő. Igen sokféle kutya van,
őrző-védő, juhászkutya, vadászkutya, öleb és
még sok más. Okos és hűséges állat.
7 Macska - A kutyához hasonlóan húsevő - egér
fogó - háziállat. Nagyon sok fajtát kitenyésztet
tek, pl. angóra, sziámi, perzsa stb., de a legtöbb
belőlük a közönséges házicica.
8 Házikacsa - A baromfiakhoz tartozó haszonál
lat, amikor kikel a tojásból pici, sárga és pelyhes
- szereti a vizet.
9 Házilúd - Szintén tenyésztett baromfi, mája és
tolla (pelyhe) nagyon értékes. A hím háziludak
- a gúnárok - igen harciasak. A liba is szeret
úszkálni.
10 Házinyúl - Őse a vadnyúl, háziasított rágcsá
ló. Dísznyulakat is tenyésztenek, melyek kü
lönlegesen hosszú szőrűek, és színük is jelleg
zetes. Húsvétkor kisnyulat szoktak ajándékoz
ni a városi gyerekeknek is, de ez helytelen, mi
vel a kis állat igen érzékeny, könnyen elpusz
tulhat. A kölyökállat élőlény, nem játékszer!
11 Galamb és g e r l e - Bár vadon élő madarak,
már hozzászoktak az ember közelségéhez,
nagy tömegekben élnek a városokban. A gerle
kisebb testű madár. Külön sport a postagalamb
tenyésztés és tartás.
12 LÓ - Régen háziasított patás, nagy testű állat.
Növényevő. Amikor még nem volt vonat és
gépkocsi, a lovak voltak az emberek járművei mivel hosszabb u t a k a t csak lóháton, vagy
lóvontatta kocsikban tehettek meg. Napjaink
ban a sportlovaglás és a lóversenysport részére
tenyésztenek lovakat. Idomítható, értelmes ál
lat.
13 Tehén - A tehenet főleg azért tartják, mert
sok tejet ad, melyből azután a tejfölt, túrót és
sajtot is készítik. Nagy testű, jámbor jószágok
- növényevők.
14 Kecske - Régen azt mondták rá: szegény em
ber tehene. A kecske nagyon igénytelen, szinte
minden növényi anyagot elfogyaszt, teje - bár
sokkal kevesebb, mint a tehéné - magas tápér
tékű.

15 Birka - A szarvasmarhák - tehenek - fajtájá
hoz tartozó növényevő háziállat. Értékes gyap
ját évenként lenyírják, ebből készül a gyapjú
szövet és még többféle textília. Tejéből készül
a juhtúró és a juhsajt.
16 S e r t é s - A vaddisznó háziasított rokona, főleg
a húsáért tenyésztik. Vegyes táplálékot kap mindenevő. A közhiedelemmel ellentétben
igen tanulékony és okos állat.
17 Szamár - A lófélékhez tartozik, de sokkal ki
sebb azoknál. Általában teherhordásra, vagy
kisebb kordé vontatására használják. Kissé
csökönyös állat, de a jó bánásmódot szófoga
dással hálálja meg.
18 Gólya - Vadon élő költöző madár, de szívesen
költ falusi házak kéményein, vagy villanypóz
nákon. Békákkal, rovarokkal, kisebb halakkal
- néha rágcsálókkal - táplálkozó nagy madár.
Régen úgy hitték, hogy a gólya hozza a kisba
bákat - legalábbis a gyerekeknek ezt mesélték.
19 Szarka - A varjúfélékhez tartozó énekesma
dár, vadon él. Tojásrabló, de más madarak fió
káit is zsákmányul ejti. A csillogó tárgyakat el
cseni, fészkébe hordja.
20 Veréb - Vidéken és városban egyaránt élnek
verebek. Ha módjuk van rá, a szemester
ményeket megdézsmálják, általában nagyobb
csapatokba verődnek. A földön ugrálva közle
kednek.
21 Fecske - A gólyához hasonlóan költöző madár.
Rengeteg szúnyogot és rovart eszik, főleg a fi
ókák nevelésekor. Rendkívül gyorsan repül,
szinte cikázik a levegőben. Kedves, szép mada
runk.
22 Cinke - Énekesmadár, többfélét ismerünk széncinke, kékcinke stb. - nagyon sok rovart
elpusztít. Tavaszhozó énekét - nyitnikék, nyit¬
nikék - mindenki szívesen hallgatja. A téli hi
degben sokat segít rajtuk az etetés.
23 Vörösbegy - Rigóféle énekesmadár, vadon él,
de belátogat a kertekbe is ez a kedves kis szár
nyas.
24 Harkály - Más néven fakopács. A fák törzsét
kopogtatva találja meg a rovarlárvákat, her
nyókat, melyekkel táplálkozik és egyúttal nagy
hasznot hajt.
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25 Rigók - Énekesmadarak, a feketerigó beköltö
zött már a városokba is. Sárga rokona, az
aranymálinkó sokkal ritkábban fordul elő. A
feketerigó már hajnalban nagyon szépen éne
kel.
26 Bagoly - Éjszakai ragadozó madár, több fajtá
ja van. Általában rágcsálókkal táplálkozik, de
néha madárfiókákat is elpusztít. Jellegzetes
huhogó hangot ad.
27 Kakukk - A madárvilág élősködője. Énekes
madarak fészkébe csempészi tojásait, a kikelő
kis kakukk a többi fiókát kilöki a fészekből, így
az énekesmadár csak a nála sokkal termete
sebb kakukkfiókát neveli fel. A felnőtt madár
sok kártékony rovart elpusztít, azonban „csa
lása miatt" kevesebb énekesmadár kel ki.
28 Varjú - Bármilyen furcsán hangzik is, a varjú
énekesmadár! Nagy testű, a hollóhoz hasonló
an fekete tollú ragadozó madarak. Télen behú
zódnak a városokba, ahol könnyebben találnak
élelmet. Vetéskor és aratáskor dézsmálják a
gabonát. Igen értelmes madarak, hosszú életű
ek.
29 Csiga - A csiga puhatestű állat, házas és há
zátlan, apró és igen nagy található közöttük.
Egyaránt élnek a szárazföldön és természetes
vizekben. A csigaházak mérete és mintázata
nagyon különböző. Nálunk legelterjedtebb a
csíkos hátú réticsiga.
30 Méhecske - Ismerünk vad- és háziméheket.
Többezres csapatokban, kaptárakban élnek.
Mézgyűjtés közben a virágok szaporodását se
gítik, igen hasznos kis rovarok.
31 Hangya - Földalatti járatokat építő, fejlett kö
zösségben élő rovarok. Több fajtájuk ismert,
vannak vörös-, szárnyas-, vándor- stb. han
gyák. A „hangyaszorgalom" kifejezés e kis ro
varok szorgos gyűjtögetésére utal.
32 Pók - A pókokat tudományosan csáprágósok
nak nevezik. Legtöbbjük hálót sző, de vannak
a földön, vagy földbe ásott lyukakban élő fajtái.
Nagyságuk a gombostűfejtől a csészealj nagy
ságig terjed.
33 Katicabogár - A mindenevő bogarak fajához
tartozó, repülni is tudó bogár. Nagyon hasznos
kis rovar, mert a levéltetvek pusztítója. Egyik
legszebb, legkedveltebb bogarunk. A neki szó
ló mondókát mindenki ismeri: Katalinka szállj
el...
34 Szöcske - Az egyenesszárnyú rovarokhoz tar
tozó barna, zöld vagy szürke színű rovar. A
sáskák családjához tartozik, ám azoknál ki
sebb. Izmos hátsó lábai segítségével hatalmas
ugrásokra képes.

35 Tücsök - A szöcskék rokona, de fekete színű.
Jellegzetes ciripelése, melyet szárnyai össze¬
dörzsölésével kelt. A tücsökzene hozzátartozik
a meleg nyári esték hangulatához.
36 Cserebogár - Kártevő rovarok, mivel bábjuk
- melyet pajornak neveznek - igen sok kárt
okoz a növényekben.
37 Szarvasbogár - A legnagyobb testű hazai bo
garunk, a mindenevő rovarokhoz tartozik.
Hangos zúgással repül. Sajnos egyre kevesebb
az esély, hogy a természetben találkozzunk ve
le.
38 Vakond - Gerinces kisemlős, rovarevő. Föld
alatti járatokban él, nagyon sok káros rovart
elpusztít. Nagyon szép, tömött fekete bundája
van. Hasznos, védett állatka.
39 Egér - Gerinces rágcsáló, igen gyorsan szapo
rodik. Ismerünk házi- és mezei egeret. Sok
kárt okoznak a terményben, a kamrában elfo
gyasztott, illetve összerágcsált élelem tönkre
tételével. Mesefilmek kedvelt figurái.
40 Sün - Rovarevő kisemlős, szereti a madárto
jást és elfogyasztja a fészkéből kiesett madárfi¬
ókát is. Szőr helyett szúrós tüske a bundája, ha
védekezik gombóccá alakul. A rovarok és csó
tányok pusztításával a ház körül nagy hasznot
hajt. Nagyon szereti a tejet.
41 Mókus - Rágcsáló kisemlős, ő is szereti a ma
dártojást. Bozontos farkával egyensúlyoz, mi
közben ágról-ágra ugrál. Odújába tobozokat,
magokat gyűjt télire. Nagy pusztítást rendez a
dió-, mogyoró- és mandulatermésben. A mesék
gyakori szereplője.
42 Borz - A menyétfélék családjába tartozó, de
azoknál lomhább, vaskosabb testű kisragado
zó. Szereti a gyümölcsöt is. Föld alatti üregé
ben magányosan élő állat.
43 Denevér - Bőregérnek is nevezik, az egyetlen
repülő emlős. Nincs szárnya, az elülső végtag
jai és törzse közötti bőrhártya segítségével re
pül, ultrahanggal tájékozódik. A hazánkban
élő kistestű fajok rovarokkal táplálkoznak, ok
talanul üldözött, félénk kis állatok. Egyre rit
kábban találkozunk velük, védettek. Lábukkal
kapaszkodva, fejjel lefelé lógva pihennek sű
rűn egymás mellett. Éjjel vadásznak.
44 Gyík - A hüllők csoportjába tartozó állatok,
nálunk csak kisebb testűek élnek, a világ más
részein méteres hosszúságú rokonaik is meg
találhatók. Fő érzékszervük a villás nyelv, ez
zel kapják el a rovarokat. A gyík fenyegetett
helyzetben ledobja farkát, hogy menekülhes
sen. Hasznos, szép kis állatok.
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45 Béka - Ikrával szaporodó kétéltű. A békapo
rontyot ebihalnak nevezik. A hazánkban élő
fajták - pl. levelibéka, kecskebéka, unka - a ki
sebb termetűekhez tartoznak, rovarevők. A
trópusokon hatalmas testű és egészen apró
békák is élnek, egyesek bőre erős mérget ter
mel.
46 Menyét - Karcsú, izmos és gyors kisragadozó.
Az erdőben főként rágcsálókra vadászik, az
emberek környezetében azonban kárt okozhat
azzal, hogy pl. az autók alvázába bebújva el
rágja a gumi- és műanyag vezetékeket. Vidé
ken előfordul, hogy megtizedeli a baromfiállo
mányt. Nagyon szép szőrméje van.
47 Vadnyúl - A házinyúlnál nagyobb, vadon élő
rágcsáló. Tavasszal és ősszel váltja a szőrét.
Megdézsmálja a gabonát, a vadászok gyakori
céltáblája.
48 Muflon - A házijuh őse. Csavart szarva kere
sett trófea, vadászata nehéz, mivel igen óvatos
állat. A természeti viszontagságokkal szemben
ellenálló.
49 Sas - Nagy testű ragadozó madár. Több faja is
mert, a világ minden pontján előfordul. Ha
zánkban egyre ritkul állománya. A szülők igen
gondosan, közösen nevelik egy-két fiókájukat.
A sas ábrázolása sok címerben előfordul.
50 Pillangó - Pikkelyszárnyú rovar. Teljes átala
kulással petéből hernyóvá, majd bebábozódva
lepkévé fejlődik. A hernyók sok kárt okoznak a
lombos és gyümölcsfákban, a konyhakerti nö
vényekben. A kifejlett lepkék nagysága
1 cm-től a trópusokon élő akár 30 centis nagy
ságig terjed. Káprázatosan szépek.
51 S z i ta k ö t ő - Petéiket vízbe rakják le, melyek
ből kikel a szitakötőlárva. Ez igen veszélyes ví
zi ragadozó, még a kisebb halakat is képes el
kapni testéhez képes hatalmas rágóival. A ki
fejlett szitakötők a természetes vizek felett ci
kázva vadásznak repülő rovarokra.
52 Vadkacsa - A házikacsa őse, csapatokban élő
tarka vízimadár. Hazánk területén is megtalál
ható madarak. Ősszel Afrikába költöznek, ta
vasszal visszatérnek fészkelőhelyükre. Szivár
ványos, színes a tolluk, a hímek tollazata min
dig díszesebb a nőstényekénél.
53 Vadliba - A házilúd élő őse. A vadkacsánál na
gyobb testű, életmódja, szokásai a vadkacsáé
val azonosak.

54 Kárókatona - A kormoránok magyar neve
kárókatona. A világ sok pontján megtalálható
halászó madarak. A szelídített kormoránok
nyakára karikát húznak, így a megfogott halat
gazdája elveszi tőle. Az eredményes halászat
u t á n a karikát levéve jóllakhatnak.
55 Hattyú - A legszebb vízimadarak egyike, van
fekete változata is. Párjához egy életen át hű
séges, együtt nevelik fiókáikat. Díszmadárként
is tartják őket szépségük és kecsességük miatt.
Költöző madár. „A rút kiskacsa" című híres
mese hőse.
56 Gém - Sekély vizekben élő gázlómadarak,
mérsékelt és trópusi égövön egyaránt megta
lálhatók. Táplálékuk kis halakból és békákból
tevődik össze, repüléskor nehézkesen kapnak
szárnyra.
57 Halak - A halak kopoltyúval lélegző, gerinces
víziállatok. Egyes fajaik édesvizekben, mások
a tenger sós vizében élnek. Nagyságuk a né
hány millimétertől a több méteresig terjed.
Életmódjuk és táplálkozási szokásaik is igen
eltérőek, vannak köztük növényevő és ragado
zó fajok is. Testformájuk is ezerféle.
58 Szarvas - A sok szarvasfajta közül hazánkban
a gímszarvas a leggyakoribb. A legnagyobb tes
tű vadunk, minél idősebb az állat, annál több
ága van az agancsának. Általában egy, néha
két szarvasborjú születik, melyet anyja nagy
gonddal egyedül nevel fel. A hímek és nősté
nyek csak a párosodási időszakban vannak
együtt.
59 ŐZ - A szarvasnál kisebb testű és kisebb agan¬
csú erdei vad. A szarvaséhoz hasonló életmó
dot folytat. Az őz nőstényét sutának nevezik,
agancsa nincs. Az őzet rőtvadnak is hívják.
60 Róka - Az egész világon elterjedt, kutyánál ki
sebb testű, bozontos farkú ragadozó. Magá
nyos az életmódja, a kölyköket a nőstény egye
dül neveli. Kárt okoz, ha rákap a baromfilopás
ra. Saját életterében nyúlra, rágcsálókra vadá
szik. Többjáratú földalatti üreget épít magá
nak. Körültekintő, óvatos állat - sok mesében
találkozhatunk vele.
61 Farkas - A kutyánál valamivel nagyobb testű
ragadozó. Falkában él, úgy is vadászik. Fejlett
családi életet élő vad. Régen számolatlanul
pusztították a farkasokat, ma már Európában
nagyon megfogyatkoztak. Észak-Amerikában
és Ázsia hideg tájain él belőlük a legtöbb. Az
embert kikerülik, a kisebb zsákmányállatokat
egyedül, a nagyobbakat közösen ejtik el. A
kölyköket is együtt nevelik.
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62 Vaddisznó - A házisertés őse. Európa lombos
erdeiben él, de több fajtája az egész földön
megtalálható, afrikai rokona pl. a varacskos
disznó. Gyökerekkel, magokkal, gyümölccsel
táplálkozik, de nem veti meg a madártojást, a
fiókát sem. A kanok agyara veszélyes fegyver,
a malacait nevelő kocától különösen kell óva
kodni.
63 Medve - Igen sok fajtája van pl. örvös-, barna-,
grizzly, kodiak- stb. medve. Főleg Ázsia és
Észak-Amerika az élőhelyük, de néhány he
lyen még Európában is megtalálható a barna
medve. Vegyes táplálékon élnek, szeretik a
gyümölcsöt, de ügyes vadászok is. Téli álmuk
idején születnek a medvebocsok, általában egy,
ritkán kettő. Anyjuk egyedül neveli őket, leg
alább kétéves korukig.
64 Oroszlán - Afrika legnagyobb ragadozója.
Csoportosan élnek, általában a nőstények ejtik
el a zsákmányt. Napjaik nagy részét lusta he
verészéssel töltik, este kezdik a vadászatot an¬
tilopokra, gazellákra, zebrákra. A hímek leg
többje dús sörényt visel.
65 Elefánt - A legnagyobb szárazföldi emlősállat.
Az afrikai elefánt teste és füle lényegesen na
gyobb ázsiai rokonainál. Az ázsiai elefántok
idomíthatóak, befogva nehéz munkát végez
nek. Természetes ellenségük nincs. Az elefán
tok csordákban élnek, a legtapasztaltabb nős
tényelefánt a vezérük. Összetartóak, sebesült
t á r s u k a t igyekeznek segíteni, megvédeni.
Hosszú életűek, igen okos állatok. Különleges
cirkuszi mutatványokra képesek. Érzékeny or¬
mányukat szinte kézként használják. Agyaruk
értékes.
66 Zsiráf - A legnagyobb növényevő patás. Hosz¬
szú nyaka miatt magassága eléri a hat métert.
Táplálkozásban igénytelen, a tüskés afrikai
akácia az egyik legfontosabb tápláléka, azt
más állatok nem érik el. Ritkán esik a ragado
zók áldozatául, mivel hatalmas rúgásától még
az oroszlán is tart. Bőrük mintázata különle
gesen szép.
67 Teve - Egy- és kétpúpú lehet, patás állat, nö
vényevő. Afrika és Ázsia lakója. Megszelídítve
teherhordásra és lovaglásra - tevegelésre használják. A tevét a sivatag hajójának neve
zik, mert a takarmányban igénytelen és a leg
hosszabb ideig képes víz nélkül haladni terhé
vel.
68 Zebra - Afrikában élő növényevő, lóhoz ha
sonló alkatú patások. Hasonlóságuk ellenére
nincs közöttük két egyforma csíkozottságú
egyed. Az oroszlánok gyakori zsákmányai.

69 Krokodil -" A dinoszauruszok ma is élő leszár
mazottai. Minden trópusi tájon megtalálható
veszélyes v í z i ragadozók. Főleg az itatóhelye¬
ken támadják meg áldozataikat. Az emberekre
is veszélyt jelentenek. Legnagyobb a nílusi
krokodilus, mely 8-10 méter hosszúra is meg
nő. A krokodilbőr igen értékes.
70 V í z i l ó - Afrikában és Ázsiában élő nagy testű
emlősök. Inkább a disznó, mint a ló rokonai.
Nagy testű' csupasz bőrű növényevők. A szá
razföldön hatalmas testük ellenére igen gyor
san mozognak, de a vízben érzik igazán jól ma
gukat. A bennszülöttek ültetvényeiben kárt
tesznek, mikor éjjel odajárnak legelni.
71 Leopárd - A jaguár Ázsia, a párduc és a leo
párd Afrika lakója. Tulajdonképpen ugyanar
ról a fajtájú ragadozóról van szó, csak nevük
más lakóhelyük szerint. Ezek a macskaféle
n a g y r a g a d o z o k képesek fára mászni, óvatosan
cserkészik be áldozatukat. Ügyes vadászok,
színük a tájba olvad. Gyönyörű pöttyös bundá
jukért vadásszák őket. A fekete jaguár - A
dzsungel könyvének Bagirája - ritkább, mint a
pettyes rokonai.
72 0rrszarvú - Más néven rinocérosz: Afrika és
Ázsia lakója. Nagyon jó a szaglásuk, ám látá
suk igen gyenge. A legnagyobb példányok el
érik a 3 méteres hosszúságot is. Ezeket a vast a g b ő r ű e k e t is a kipusztulás szélére sodorta,
hogy tülkük - az orrukon lévő szarv - a babo
nás emberek szerint varázserővel bír, ezért
szinte teljesen kiirtották őket. A fokozott véde
lem remélhetőleg megteszi hatását.
73 Tigris - Ázsia ragadozó-fejedelme. Gyönyörű
csíkos bundája és a csontjainak tulajdonított
varázserő miatt már csaknem teljesen kipusz
tították. Vadászterületük főleg a dzsungel, de
előfordult, hogy öreg, megnyomorodott példá
nyok rákaptak az embervadászatra. Legna
gyobb testű fajtája a szibériai tigris.
74 Papagáj - Dél-Amerikában olyan közönséges
madárnak számítanak, mint nálunk a verebek.
Magvakkal és gyümölccsel táplálkozó állatok,
nagyságuk az egész kicsitől a tyúk nagyságúa¬
kig terjed. A legtarkább tollruhát viselő mada
rak közé tartaznak. A nálunk kalitkában tar
tott törpepapagájok - ha nincs párjuk - szépen
megtanulnak „beszélni", egyes szavakat ügye
sen utánoznak.
75 Kolibri - A földön élő legkisebb madarak. A
trópusi őserdők lakói, ahol a buja virágok nek
tárjával táplálkoznak, hosszú csőrüket a virág
belsejébe dugva. A madarak közül csak a kolib
ri képes egyhelyben repülni. A legapróbbak
cserebogárnál is kisebbek. Tolluk tarka.
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76 Majom - Az emberszabású majmok főemlő
sök. Általában csoportokban, családokban él
nek, s a földre ritkán merészkednek, biztonsá
gosabb számukra a fák koronája. Jellemző tu
lajdonságuk az utánzás. Általában növény
evők, de a legújabb kutatások szerint időnként
vadásznak is. Kölykeiket nagy gondoskodással
veszik körül, az egész csapat figyel rájuk. Fog
ságban megszelídülnek, de háziállatnak nem
célszerű majmot t a r t a m - szófogadatlan és na
gyot tud harapni!
77 Gazella - Kecses, jól futó és ugró növényevő
patások. Hatalmas csapatokban élnek, gyak
ran válnak a ragadozók áldozataivá. Egyes fa
jai szarvat viselnek, nagyságuk is változó.
78 Koala - A legaranyosabb erszényes állat.
Ausztráliában él. Igen kényes a táplálékára,
csak egyes eukaliptuszfák leveleivel táplálko
zik. Kedves, szelíd kis állatok, bár erős karma
ik sérülést okozhatnak. Életterük szűkülése
miatt fokozott védelemre szorulnak.
79 K e n g u r u - Kizárólag Ausztráliában élő erszé
nyesek, a földrész legjellegzetesebb állatai.
Nagyságuk a két méter magas és a kutya nagy
ságú között van. Az ültetvényekben sok kárt
okoznak, ezért irtják őket. Hatalmas ugrások
kal, felegyenesedve közlekednek, ülésnél erős
farkukra támaszkodnak. A kölykök az anyjuk
hasán lévő - erszénynek nevezett - bőrredőben
töltik első hónapjaikat. Növényevők.
80 Kilencöves t a t u - Páncélos állatka, más né
ven armadillo. Rovarokkal táplálkozik. Ha ve
szélyt érez, gombóccá gömbölyödik, így erős
páncélja védelmet nyújt.
81 Panda - Kizárólag Kínában található ez a bar
namedvénél kisebb, csak bambuszrügyekkel
táplálkozó nagyon szép állat. Igen ritka, ezért
különleges védelmet élvez. Az állatvilág egyik
kihalóban lévő faja, ezért aki pandamedvét el
ejt, halálos ítéletre számíthat Kínában!
82 Óriáskígyó - Több fajtája van ennek a trópu
si hüllőnek. Nagysága 2 métertől közel 10 mé
terig terjed. Csodálatos szép mintázatú a bőre.
Izmos testével körbefonja, összeroppantja ál
dozatát, - melyet egészben nyel le. Az emberre
is veszélyesek, szorításuk rendkívül erős.
83 Teknős - A teknőcök hüllők. Számtalan fajtá
juk él a trópusokon és a mérsékelt éghajlaton.
Legkisebb az ékszerteknős, legnagyobb a
Galapagos-szigeten élő óriásteknős. Vannak ví
zi és szárazföldi, növényevő és ragadozó teknő
cök. Lassú mozgású állatok, ha veszélyt érez
nek fejüket és lábaikat a páncéljuk alá húzzák.

84 Kaméleon - Meglehetősen félelmetes külsejű,
de ártalmatlan hüllők. Jellegzetességük, hogy
színük a környezethez idomulva változik, de
ijedtségüket vagy dühüket is színváltozás kísé
ri. Különlegességük még, hogy szemeiket egy
mástól függetlenül képesek mozgatni. Lesben
állva várakoznak a rovarokra, melyeket raga
dós, hosszú nyelvükkel kapnak el egy villám
gyors mozdulattal. Csak trópusi körülmények
között élnek.
85 Lajhár - Dél-Amerika őserdeiben élő állatok.
Addig függeszkednek végtagjaikkal az ágon,
míg azt teljesen le nem legelik. Ezután rendkí
vül lassan másznak át egy másikra. Emlős ál
latok, a kicsinyek anyjuk hasán tartózkodnak,
míg meg nem érnek az önálló függeszkedésre.
Rejtett életmódjuk miatt még keveset tudunk
róluk.
86 Strucc - Afrika és Ausztrália a hazája a föld
legnagyobb madarának. Repülni nem tud, de
gyorsan és kitartóan fut. Húsa ízletes, bőre és
tolla igen értékes, ezért tenyésztik is.
87 Tukán - Dél-Amerika madara, hatalmas csőre
szilárd, de könnyű felépítésű. Borsevő madár
nak is nevezik. Költéskor a hím befalazza a
nőstényt, csak annyi helyet hagy nyitva, ahol a
csőre az élelemmel befér. Ha kikeltek a fiókák,
kibontja a fészek bejáratát. Értelmes madarak.
88 Flamingó - Fehér és rózsaszín trópusi gázlómadarak, hatalmas csapatokban élnek. Fész
keiket sárból építik. Csőrükkel a vízben élő ap
ró rákokat kiszűrik, így táplálkoznak.
89 Marabu _ Gólyaféle, dögevő madár. Afrikában
és Indiában honos. Csúf külseje miatt kevés
csodálója akad.
90 Fóka - Tengeri emlős, ragadozó. Halakkal táp
lálkozik. A szárazföldön nehézkesen mozog, de
a víz alatt nagyon gyorsan úszik. Hideg és me
leg éghajlat alatt is élnek fókák. Nagyságuk
különböző. Igen játékos állatok, egyensúlyozóképességük egészen különleges. A tengerpart
okon és jégtáblákon több ezres kolóniákban él
nek. S z á m u k csökken.
91 J e g e s m e d v e - A hideghez alkalmazkodott
medveféle. Ragadozó életmódot folytat, zsák
mánya fóka, rozmár, hal. Igen jó úszó, vastag
bundája megvédi a hidegtől. Hóba vájt bar
langban nozza világra egy, esetleg két kölykét,
melyek Születésükkor mindössze másfél kiló
sak. A kifejlett jegesmedve magassága a két
métert is meghaladhatja. A kölykök kétéves
korukig nem hagyják el anyjukat.
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92 Pingvin - Vízi életmódhoz alkalmazkodott, el¬
csökevényesedett szárnyú, röpképtelen madár.
Ugyanúgy előfordulnak meleg éghajlaton,
mint a sarki hideg tájakon. Csak a Déli-sarkon
élnek - ellentétben a jegesmedvékkel, melyek
csak az Északi sarkon és környékén honosak.
A pingvinek különböző fajtái más-más nagysá
gúak, és tollazatuk is különböző. Legnagyobb
és legszínpompásabb a császárpingvin. Ezek a
madarak nagyon jól és gyorsan úsznak, a szá
razföldön mulatságos totyogással, csúszkálás
sal közlekednek. Fiókáikat a szülők együtt ne
velik a nagy pingvinkolóniákon.
93 Delfin - Az ember által leginkább csodált ten
geri emlős, cetféle. A palackorrú delfin belső
szervei, testének nagysága és súlya hasonló az
emberéhez. Halakkal táplálkozó ragadozók. Az
emberekkel szemben még a hatalmas orca más néven gyilkos bálna - sem m u t a t ellensé
ges magatartást. Füttyhöz hasonló jelekkel
érintkeznek egymással, még nagy távolságok
ból is megértetik magukat. Játékos kedvükben

a nyílt tengeren is ugrómutatványokat végez
nek, ezt a delfináriumokban az emberek szóra
koztatására delfinidomárok továbbfejlesztik,
igazi életterük azonban a szabad tenger. Saj
nos, gyakran előfordul, hogy a nagy halászhá
lókba gabalyodva elpusztulnak, mivel tüdővel
lélegző emlősök lévén nem tudnak felszínre
jutni. Igen értelmes, játékos állatok, melyek
kisebb csapatokban járják útjukat.
94 Cápa - A tengerek legveszélyesebb ragadozó
hala. Mindent megtámad, és mérhetetlen fa¬
lánkságában még a fa- és fémtárgyakat is elnye
li. Nagyon sok tragédiát okoztak már hajótöré
sek, vagy tengeri fürdőzések alkalmával. Né
hány fajtájuk ártalmatlan, foga sincs - ilyen pél
dául a hatalmas, szép pöttyös bőrű cetcápa is -,
azonban a legtöbb példány veszélyes, például a
pörölyfejű cápa, a közönséges szürkecápa, tig
riscápa. Legfélelmetesebb a 8 méter nagyságúra
is megnövő nagy fehér cápa. Tudósok szerint
már az őskorban éltek, azóta szinte semmilyen
változáson nem mentek át.

