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Акула аднойчы прыйшла да дантынста:
- Дапамажыце мне зубы пачысціць!

Наводзіў дантыст гігіену дарма:
Акула пад’ела, дантыста няма.

Назаўтра ізноў паплыла да людзей,
Бо чысціць жа зубы трэ’ двойчы на дзень!

(Алена Церашкова)



ЯКІМІ МУСЯЦЬ 
БЫЦЬ ЗУБЫ?



Зубы мусяць быць цвёрдымі, каб размалываць 
ежу, але сцірацца сваечасова.  Быць вострымі, 

каб адрываць кавалкі і разразаць іх, але гладкімі, 
каб не пашкодзіць язык і вусны. Мець выступы і  

бароздкі, каб эфектыўней жавалася, але не 
занадта глыбокія, бо будзе затрымлівацца ежа.  
Зубы мусяць трывала трымацца ў костцы, але 

спружыніць. Быць рознай формы і памеру, але 
ствараць адзіны комплекс і дапасоўвацца.



ЗУБНЫ ШЭРАГ ЧАЛАВЕКА 
ПРАДСТАЎЛЕНЫ 
ЧАТЫРМА ГРУПАМІ ЗУБОЎ:
1 – РАЗЦЫ, 2- ІКЛЫ, 
3 – МАЛЫЯ КАРЭННЫЯ 
ЗУБЫ, 
4- ВЯЛІКІЯ КАРЭННЫЯ 
ЗУБЫ. 
У МАЛОЧНЫМ ПРЫКУСЕ 
ТРЭЦЯЙ ГРУПЫ НЯМА.
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Ад чаго залежыць 
форма, памер і 

колькасць зубоў? 
Вядома, найперш ад таго, чым жывёла 
харчуецца. А таксама ад памераў і ладу 

жыцця жывёлы. 



Падобная да чарвяка 
міксіна мае зубастую 
пашчу, але можа 
харчавацца не толькі 
ротам, а і праз скуру, 
упітваючы пажыўныя 
рэчывы, што 
трапляюць у ваду ад 
трупаў жывёл.



Драпежныя скурыстыя чарапахі маюць 
зубы па ўсім роце і нават у горле. 



Скумбрыепадобны 
гідролік 
(«рыба-вампір») – 
сваяк і сусед 
славутых піранняў, 
на якіх і палюе.



Даўжыня гэтай бразиль-
скай акулы – усяго 5 см. 
Але зубы – сапраўдная 
піла. Акула падплывае ў 
цемры да  буйных марскіх 
жывёл і рыб, адхоплівае 
кавалак мяса і ўцякае. 
Круглыя раны на целе 
гігантаў зажываюць, а 
малеча наядаецца.

«формачка для печыва»



А гэтая «зубастая 
пашча» належыць 
пінгвіну. «Зубы» як 
лентачны транспарцёр, 
яны дапамагаюць 
утрымаць і праглынуць 
здабычу. Але 
сапраўдных зубоў з 
эмалі і дэнціна ніводная 
птушка не мае.



Навошта рыбе Паку 
чалавечыя зубы? 
Відавочна: каб есці 
чалавечую ежу! Паку 
можа разжаваць 
сваімі зубамі што 
заўгодна, у тым ліку – 
насенне і гарэхі.



Адзіны зуб аднарога 
(нарвала) – не зброя, не 
ледаруб.  Магчыма, гэта 
дзіда для шлюбных 
турніраў. А хутчэй за ўсё 
– проста датчык, які 
адсочвае тэмпературу, 
ціск і мутнасць вады.



У слана два біўні і чатыры карэнных зуба. За 70 
год карэнныя зубы мяняюцца шэсць разоў. 
Біўні растут па 17 см за год, адзін зношваецца 
хутчэй за другі, бо сланы бываюць як праўшы, 
так і ляўшы.



Адкуль у 
кальмара 
чалавечыя зубы? 
А гэты вусны. А 
за вуснамі 
схаваная зброя – 
моцная дзюба.



У атрутных змей зубы 
складныя. Змяя выстаўляе 
іх толькі ў момант атакі, у 
спакоі – складвае, каб не 
заміналі. У кожным зубе – 
канал, па якім падаецца 
атрута. Адкрываецца канал 
не на самым канцы зуба, а 
вышэй. Цікава, чаму?



Кашалоты 
маюць больш за 
паўсотні зубоў, і  
ўсе – ніжнія. На 
верхняй сківіцы 
– толькі 
адпаведныя ямкі 
насупраць 
кожнага зуба.



Індыйская п’яўка 
дужа зубастая: у яе 
ажно 300 маленькіх 
зубчыкаў.

А ў слімака зубы 
растуць шэрагамі па сто 

і больш штук – агулам 
да 14 тысяч зубоў.



Бяззубыя (вусатыя) 
кіты маюць замест 
зубоў касцяныя 
фільтры -  кітовы вус. 
Заглынуўшы ваду 
разам з планктонам, 
яны  адцэдзяць ваду 
праз вусы. Пры гэтым 
пажыва застаецца ў 
роце.



У баброў і іншых грызуноў вострыя разцы 
сточваюцца. Затое цягам усяго жыцця зубы 
растуць. Калі не даваць грызуну сточваць зубы – 
вырастуць занадта вялікія.



ы.





ЗУБЫ – НЕ ВЕРАБЕЙ…
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