A ló származása, érzékszervei, testfelépítése
A ló az egyik legnagyobb háziállat. A mai lovak között 170-180 cm marmagasságú és
akár 10-12 mázsás óriások is vannak.
Azonban ez nem mindig volt így. 60-70 millió évvel ezelőtt a lovak ősei még csak
akkorák voltak, mint egy róka. Mocsaras területeken éltek, és legszívesebben cserjék lombját
ették. A Föld éghajlata az elkövetkező évmilliókban sokat változott, vele együtt a környezet
is. Ehhez alkalmazkodni kellett az állatoknak, így a lovak őseinek is. A körmeik patává
alakultak, egyre nagyobbak és gyorsabbak lettek. Nagy, füves sztyeppéken éltek, fő
táplálékuk a fű lett, amit ma is annyira szeretnek. Vastag bunda, közepes nagyságú test,
széles, vaskos fej, fekete csík a háton (amit ma szíjalt hátnak nevezünk): így nézett ki a vadló
őse. Bármilyen hihetetlen, a mai összes lófajta, legyen az shetlandi, fríz, vagy angol telivér,
mind ettől az őslótól származik.
Érzékszervek:
A lónak a szemei a feje két oldalán vannak, ezért egyidejűleg jól lát jobbra és balra is.
A távoli mozgások érzékeléséhez elég volna egy szem is, élesen azonban csak akkor lát, ha
mindkét szeme ép.
Közvetlenül a ló fara mögött, és az orra alatt és előtt van két terület, ahová a ló nem
lát. Ezt holttérnek hívjuk. Ezért a legjobb, ha oldalról közelíted meg a lovat, mivel hátulról
nem vesz téged észre. Ez balesetveszélyes, mivel ha megijed, és nem tud menekülni,
előfordulhat, hogy visszarúg.
A ló hallása jobb, mint az emberé, ezért nem szereti a hangoskodást, a hirtelen zajokat,
a kiabálást. A legjobb, ha nyugodt hangon szólsz hozzá. A fülek állása sokat elárul a lovad
lelkiállapotáról: a környezetre figyelő ló fülei előre mutatnak, a mérges ló füle hátralapul
(„sunyít”), ha ülsz a lovon, és rád figyel, a füleit felváltva kicsit hátramozdítja.
A szagokat a ló kiváló szaglásával akár kilométerekről is megérzi.
Megfigyelted már, milyen hosszú szőrszálak nőttek a lovad orra és szája körül? Azt is tudod,
hogy ezek mi célt szolgálnak? Ezek a szőrszálak nagyon érzékenyek, „tapogatózni” tud vele a
ló, pl. ki tudja válogatni a takarmányból az idegen anyagokat.
A ló bőre is nagyon érzékeny, még egy legyet is megéreznek a hátukon. Szívesen
hagyják simogatni magukat, de vannak olyan testrészei, amelyek nagyon csiklandósak.

Testfelépítés
A felnőttek gyakran használnak idegen kifejezéseket, amiket a gyerekek nem értenek. Sok
lovas szakkifejezés is ilyen, különösképpen, amikor a ló testtájait tanulmányozod. Ez a kedves
póni abban segít, hogy fel tudd ismeri és meg tudd tanulni a legfontosabb testrészeit:

