Jávorszarvas
(Alces alces)
Tudta-e…?
…, hogy a bikák agancsának lapátjai csaknem vízszintesen állnak a fejen, így a
fesztávolsága könnyen elérheti a 2 métert.
…, hogy a jávorszarvas lábain nagyon nagy, szétterpeszthető paták és jól fejlett
mellékpaták találhatóak. Ezek növelik a járófelületet és csökkentik a súlyos állat
által a talajra gyakorolt nyomást, ami jelentős alkalmazkodást jelent a mocsaraslápos élettérhez, de a magas hóban is nagyon jól tud mozogni.
…, hogy a hosszú lábaival egy egész falkányi farkas támadását is ki tudja
védeni.
…, hogy a faj hím egyedei az üzekedés idején nem gyűjtenek háremet maguk
köré. Továbbá a nőstények is magányosan élnek, a legtöbb nagy testű szarvassal
ellentétben nem verődnek csapatokba, egyedül vezetik utódukat. Általában egy-,
nem ritkán kettő-három borjat hoznak a világra. A borjak már néhány napos
korukban megtanulnak úszni.
…, hogy úgy tudják mozgatni a szemüket, hogy maguk mögött is érzékelik a
mozgást anélkül, hogy elfordítanák a fejüket. A szaglásuk is kitűnő. A kutatók
szerint az egymástól távol álló orrnyílásoknak köszönhetően az a különleges
képességük, hogy pontosan meg tudják állapítani valaminek az elhelyezkedését.
Figyelemre méltó még a hallásuk, hiszen minden irányban tudják forgatni a
fülüket, és akár három kilométeres távolságból is meghallják egy fajtársuk
hangját.
…, hogy a természetes ellenségeinél, a farkasnál és a medvénél is sokkal
nagyobb veszélyt jelent rájuk a kullancs.
…, hogy a párzási időszak kezdetekor a bika gödröt ás és megtölti a saját
szaganyagával, ami pontos információt ad a tehenek számára a leendő apáról. A
tehenek meghempergőznek ebben a szaganyagban, jelezve, hogy ezt a hímet
választották. Egy-egy gödörben több tehén is megfordul, akik közül a bika az,
aki eldönti, melyikük alkalmas az utódja kihordására.

…, hogy napjainkban az európai alfajnak ritkán téved egy-egy példánya
hazánkba, azonban a középkorban a Bakonyban, vagy az Alföld lecsapolása
előtti, a Tisza ártéri mocsaras erdeiben közönséges vadfaj volt, őshonossága
tehát megkérdőjelezhetetlen.

