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Hodowlane rekordy, czyli zwierzęta naj...
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Największa krowa świata, najstarszy koń świata… To tylko niektóre fakty,
które znalazły swoje miejsce w Biurze Rekordów. Jakie jeszcze możemy
znaleźć hodowlane rekordy?
Największa, najstarszy i najcięższe
Największa krowa świata, a w zasadzie najwyższa, mierzyła 195 cm i żyła w Stanach
Zjednoczonych. Wedle wyliczeń miała o około 18 cm więcej wzrostu niż średnia gatunku.
Biuro rekordów odnotowalo również w swoich danych informację o najstarszym koniu świata. Miał on,
uwaga… aż 51 lat. Fenomenu długości życia tego konia nie umniejsza fakt, że właściwie przez całe
życie mógł przebywać w czołowych stajniach i praktycznie nie był dosiadany.
Hodowcy owiec mogą zwrócić uwagę na najcięższe jagnię świata – miało ono aż 11 kg wagi
w momencie urodzenia. To cztery razy więcej niż przyjmowana norma.

Najniższy i najwydajniejsza
Było o największej krowie, tak więc czas na znacznie mniejszego przedstawiciela bydła. Na drugim
biegunie znajduje się powiem najmniejszy byk świata. Byk Archie posiadając „na karku” 29 miesięcy
mierzył zaledwie nieco ponad 76 cm wysokości. Co prawda należy do rasy cechującej się niskim
wzrostem, ale i tak jego krewniacy uzyskują ponad metr wysokości.
Przedstawicieli bydła wśród rekordzistów jest sporo. Najwydajniejszą krową w rejestrach jest krowa
z Kanady, która oddała przez 15 lat 216 tysięcy litrów mleka. To wynik imponujący, tym bardziej, że
wysoką średnią utrzymywała przez bardzo długi czas.
*Dane pochodzą ze strony Biura Rekordów
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