
Практична робота №4 

Тема. Порівняльна характеристика порід тварин. 

Мета: ознайомитися з різними породами тварин, порівняти їх з предковою формою та пояснити причину 

їхньої різноманітності; навчитися виявляти морфологічні  особливості порід  на прикладі запропонованих 

об’єктів. 

ХІД РОБОТИ 

1. Порівняльна характеристика порід тварин. 

Розгляньте фотографії порід тварин і порівняйте їх між собою. Заповніть таблицю 

Порівняльна характеристика тварини(назва)___________ 

Ознака Назва породи тварини 

   
Особливості зовнішньої будови 

тварини(морфологія) 

- Маса тіла 

- Висота 

- Довжина 

- Колір і довжина шерсті 

- Колір очей 

- Колір носа 

- Форма вух 

- Форма голови 

- Форма тулуба 

- Форма кінцівок 

- Інші особливості 

  

Особливості біології тварин 

- Плодючість 

- Поведінка 

- Сприйнятливість до хвороб 

- Інші особливості 

  

2. Порівняйте  дикого предка досліджуваних тварин зі штучно створеними породами. В чому полягає 

подібність зовнішньої будови та біології. 

3. Зробіть висновок про те, які ознаки є характерними для порід, а які доводять, що всі ці породи 

тварин належать до одного виду. 

Пекінес. Невеликий, міцної будови собака. Маса 3,2-5,4 кг. Шерсть довга, забарвлення різноманітне. Голова 
масивна, чоло широке, чоло широке. Очі широко посаджені. Морда коротка, з широкою нижньою 

щелепою.Чорна пігментація обов'язкова на носі, губах і навколо очей. Вуха серцеподібної 
форми, на рівні верхньої лінії черепа, щільно прилягають до голови, їх довжина не виходить за 
нижню лінію морди. Мають довгу форму, що прикрашає шерсть.Лапи відносно великі, плоскі , 
овальні. Поведінка спокійна.  Пекінес, не метушливий і не нав'язливий, веселий, 
грайливий.Пекінес доброзичливий і поблажливий до людей, при цьому спокійний до 
нерозсудливості по відношенню до інших собак. Пекінес досить міцна по здоров'ю і дуже 
"енергетична" собака.  

               Дог. Німецький дог є однією з найбільших собак в світі (мінімальне зростання псів в холці — 80 см, а вага 

може досягати 90 кг).Завжди насторожений, рухи стрімкі, поводиться врівноважено, спокійно. Шерсть у цього собаки 

коротка, густа і блискуча. За окрасу німецькі доги діляться на три великі групи: палевий і 

тигрове / мармуровий і чорний / блакитний. Голова довга і велика, щелепи міцні, широкі 

прямі. Хвіст товстий біля основи. Лапи паралельної постави без виверту. 

 

 

 


