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De hond
Herkomst en rassen:
Onze honden stammen af van de wolf. Er zijn veel verschillende hondenrassen, die variëren in grootte, vorm, haar, kleur, en in hun gedrag. De hond heeft zich als huisdier
het dichtst bij de mens aangesloten. Naar zijn meester, toont hij zich zeer aanhankelijk.
Wordt hij van hem gescheiden, dan treurt hij, bij het weerzien is zijn vreugde groot. Hij
springt naar hem op, blaft en kwispelt met zijn staart. Bij angst bukt hij met zijn hoofd,
legt de oren in zijn nek en duwt zijn staart tussen zijn benen. Ook door te grommen, janken, huilen, blaffen en knarsen van de tanden kan hij uiting geven aan zijn stemming.
De hond is het leergierigste huisdier en laat zich voor verschillende taken africhten.

Veel dingen in het gedrag van de hond zijn te begrijpen wanneer we naar zijn voorvader,
de wolf kijken. Van hem heeft hij zijn goede gehoor geërfd en zijn scherpe reukzin. Ook
de gewoonte om op een prooi te jagen, stamt van de wolf.
Lichaamsbouw:
De hond is als de kat een teenganger. Zijn tenen hebben echter korte, stompe klauwen,
die niet kunnen worden ingetrokken. Daarom is zijn loop op een harde ondergrond niet stil
als bij de kat. Hij heeft een bijzonder goed ontwikkeld reukvermogen.
De hond is net als de kat een roofdier.

Voorplanting:
Tweemaal per jaar brengt het teefje (vrouwtjes hond) nakomelingen op de wereld. Ze
zoogt de jongen, die pas op de 10de-12de dag kunnen zien en verwarmt en beschermt hen.
Met twee jaar is de hond volwassen.

Kruis de juiste antwoorden aan!
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Van de huishond zijn er veel rassen, die na lange tijd door voorgezette, zorgvuldige
selectie werden gefokt.
Door zijn toewijding, volgzaamheid en veelzijdigheid werd de huishond tot een
vaak onmisbaar hulpje van de mens.
De hond is als de kat is een roofdier.
De hond is een teenganger.
De hond kan net als de kat zijn klauwen intrekken en dan komen aansluipen.
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