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Bevezető

Az emlősök osztályán (Mammalia) belül csak a patások öregrendjének (Ungulata) kép-
viselői rendelkeznek agancsokkal vagy szarvakkal, ám ezeket a kifejezéseket a közbe-
szédben gyakran rosszul használják, illetve szinonimaként is értelmezik. Éppen ezért
az alábbiakban a szerzők a csoport rendszertani felosztását követve kísérletet tesznek
az említett képződmények anatómiájának, morfológiájának és fiziológiájának bemu-
tatására. Szisztematikai szempontból a jegyzetben szereplő állatfajok közül a szar-
vasfélék, az orrszarvúfélék, a zsiráffélék és a villásszarvú antilopfélék esetében Wilson
& Mittermeier (2011) munkájára támaszkodtunk, míg a tülkösszarvúak esetében Cas-
tello (2016) műve volt az irányadó. Ezen kívül a jelen munka részeként az agancsrend-
ellenességek, valamint a szarv fejlődési hibák, kóros eltérések bemutatásával is önálló
fejezetek foglalkoznak. A jegyzetben közreadott információk jobb érthetősége érde-
kében terjedelmes képanyag is rendelkezésre áll, s az így összeállt művel első ízben je-
lenik meg magyar nyelven a téma ilyen mélységű feldolgozása.
A szerzők abban a reményben adják közre alábbi munkájukat, hogy az így összeállított
anyag hasznos információkat tartalmaz nem csak az állatorvostan- és a biológus hall-
gatók, de a zoológus, vadgazda mérnök, valamint a természetvédelmi mérnök szakon
tanuló diákok, valamint minden érdeklődő számára is.

A szerzők
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