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تعیین سن با توجه به دندانها
یکی از روشهای تعیین سن گوسفند و بز ،استفاده از تعداد ،شکل و زمان رویش دندانها
است .برهها در هنگام تولد معموالً فاقد دندان میباشند .ظرف یک هفته بعد از تولد دندانهای
شیری شروع به ظاهر شدن میکنند و در دو ماهگی به طور کامل در آروارۀ پایین مشاهده
میشوند .تا حدود  0۱ماهگی دندانهای شیری در جای خود مستقر میشوند و پس از آن به
تدریج میاُفتند و به جای آنها دندانهای بالغ جایگزین میشوند .ابتدا ثنایای مرکزی که به
اصطالح دو دندان یا یکساله نامیده میشوند ،بعد از آن ثنایای میانی که به چهار دندان یا دو
ساله مشهور هستند و سپس ثنایای جانبی که به شش دندان یا سه ساله نامگذاری میشوند و
در انتها ثنایای گوشه که هشت دندان یا چهار ساله هستند ،ظاهر میشوند .پس از آن دندانها
شروع به ریختن مینمایند .در این هنگام گوسفند از مرز شش سالگی میگذرد.
منبع:

https://www.makidam.ir/fa/news/1972/%D8%AA%D8%B9%DB

خرگوش فلمیش جاینت (غول فالمینی یا )Flemish Giant Rabbit
نام علمی این جوندگان غول پیکر  Oryctolagus cuniculus domesticusمیباشد .در
گذشته خز و گوشت آنها از محبوبیت زیادی برخوردار بوده است ،اما امروزه بیشتر آنها به
عنوان حیوانات خانگی پرورش داده میشوند .البته بسیاری از افراد برای رقابت در جشنوارهها
و مسابقات آنها را پرورش میدهند .در مجموع آنها طبعی آرام داشته و از نظر جثه میتوان
آنها را با پتهای با جثۀ بزرگ مقایسه کرد .خاستگاه این نژاد شهری به نام گنت در کشور
بلژیک میباشد .محققان براین باور هستند که این نژاد حاصل ترکیب دو گونه Steen Konijn
و  Patagonianمیباشند .در اواسط قرن نوزدهم به کشور انگلستان و در اوایل دهۀ  0۱61به
آمریکا صادر شده است .این نژاد دارای خز ضخیم و براق است که از طیف رنگی وسیعی
برخوردار میباشد.
منبع:

https://www.aipet.pet/pet-details/rodent0046/%D8%AE%D8%B1%DA%AF
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