
ИНТЕРЕСЕН  

 

Отвертка 

Винторог козел - живее в планините на Централна Азия, умело изкачва най- 
стръмни скали . Това е много опасно, особено като се вземе предвид факта, че тези 
животни наброяват в дивата природа около 2500 бр. Те изчезват непрекъснато, 
което отчасти се дължи на лов за техните  зрелищни абсурдно рога, които могат да 
достигнат  повече от 1,5 м дължина. 

https://aggeek.net/ru-tag/interesnoe


 

Сайга 

Родината им са прашните степи на Казахстан, Русия и понякога Узбекистан по време на миграцията.  Носът им прилича на 
пушка и се използва за филтриране на прах в тяхното местообитание. Спиралните му рогове са светли, тъмно розови, с 
блясък от нефрит. Сайгата, за съжаление, също е застрашена от изчезване. 



 

 Addax 

Addax е известен също като антилопата с винтови рогове.  Тези животни  вече са изчезнали 
в родината си Сахара, но те живеят чудесно  в „плен”, така че, те често са срещани в 
зоологическите градини. 



 

 Муфлон 

Смята се, че муфлонът е предшественик на съвременните, много познати домашни овце. По 
време на процеса на опитомяването муфлонът губи абсолютно зашеметяващите си рога – 
големи, твърди и криви. 



 

Гарна 

Гарна се скита и скача из дивата природа на Индия. Поради отличните рога, това животно е 
любима цел за много богати ловци, докато никой не забеляза, че няма почти никакви 
животни от този вид. 



 

Сахарски Орикс 

Сахарският орикс е живее в Северна Африка. Преди това е  бил широко разпространена и се скита през 
савана в огромни стада. Тези животни са избивани за рогата им и сега ги няма в дивата природа, а само в 
зоологическата градина. Това не е огромно животно, но рогата може да достигнат до 1,2 м. 
 



 

 Хамелеон Джаксън 

 Добър трик! Очаквахте да видите друга коза, овца или антилопа, нали? Рогата на главите им са реални 
живи костни рога, точно същите, като при козата. Джаксън използва рогата  за същата цел - да се бори с 
други мъже по време на размножителния сезон. 


