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Ausz~rá,lia állatvilágának tpikus képviselői az ersspnyeaek , E-zeknek zöme ezen a kontinensen él, és itt olyan formagazdaságr6l
tanuskodik' mint a félmajmok Madagaszkár szigetén. Ausztrália elszigetelt kont'inensén ez az ó~régi állatsereg zavartalanul biztosithatta fennmaradását •.A denevérek és rágcsá16k mellett Ausztrá~
liában ák az egyedüli öslak6k, amelyek' a százezerévek folyamán
itt eléggé alkalmazkodhattak kornyezetükhöz!!, .
o,.;

Az erszényesek sorsa Ausztráliábant a fehér ember térh6ditása 6ta
egyra rosszabbodott~ A kengurukat kiszoritották a legelésző ~uhnyájak, melyek azokkal nem fértek meg~'EgyesUlt erővel pusztitotta az ember is Ausztráliában, állit61ag_azért,. mert sajátságos
szagukat még a legelő növényzetén is megérezték a juhok"s azt
megutálták~ A kisebb erszényeseket pedig: ahol .osak rájuk akadnak,
mindenütt Konyörtelenül pusztitják, agyonverik. Mindenesetre van
rá eset, hogy egyikük~ásikuk valami t~~kot ellop, vagy egy'nö~
vényt megrág. Az erszényes farkas állit6lag már juhokat is széttépett, az ers~ényes medve is)! de ók azért nem nevezhet6k mim ondottankárosaknak~ Még kevésbé 'mondhatjuk ezt a kis erszényes menyétre, a Phasoolcg~le-ra!. Az ugyancsak mindenütt tenyészhetne~de
hogy mégis_szinte egészen kivezsett, legjobban az bizonyit ja,
hogy Heok7 a berlini állatkert igazgatója nem kevesebb, mint 20
év 6ta kutat utána
1. A tafa •

..

A tafa - igy nevezik ezt az állatot uj Dél-Wales benszülöttei
vagy aooming-ooming
'ahogy Au.sztrália nyugati tartományaiban hivják, ennek a nemnek iegtermetesebb képviselőjec Nagyságra megegyezik a mim6kusainkkalj testhossza24, farka mintegy 22 és fél
'omo -

A tafa osinos, ártatlan állatnak látszik, de állit ólag az ültetvényesekre mégis valóságos o sapás , Vad, vérszomjas lés vakmerő
,
rab16nak bizonyul, mely áldozatainak vérétől szí.nte megittasodik
és portyázásai alkalmával az emberi lakásokba is bemer-é azked'Lk, "
A legszükebb résen is'keresztülfér, falonés ösvényen átu~rik,'s
igy mindenütt utat talál. A telepitvényesek nagy szerenosejére '
ninosenek meg neki a patKányok erős metszőfo~ai,s egy jól zár6d6
ajt6val távoltarthatjuk ezt a kártevőt~ De megis mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy tyuk61ak és,gala~bducok zárva legyenek,
ha akarja,~ hogy életben maradjanak SZáI'D.yasaie.
,Gould szer/int a tafa éjjel.i állat, s nappal kid61t, fák cdva Lban
aIszik. Este az ágas-boga~ ~e!.yeket kere~i fel s ott különosen a
rovarokvadászgatásában
külonos járatassagot árul el$ Ra megfogjUk,dühbe jön, .-3 a legkétségbeesettebJi mozdulatokkal iparkodik
megmenekülni, s a mellett ke.gyetlenül harap ..
,

i
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Az e~a$ényes ragadozóknak egy már jóval kisebb faja ez a 13 cm
hosszu állatka! melynek 8 cm hosszu farka egyenletesen ~Hviden
's gy'ren sz6~Hs s a váge fdlé kis~á felborzo16diko
Ugy mozog a fatörzseken, mint a mi m6kusainkf egymásutáp.i igen
gyors ugrásokkals az ágak között és alatt egyaránt ügyesen és
könnyen bujkálo A nemek között nagyságbeli különbségek vannak\) a
nőstény mindig j6val kisebb a himnél~ Gil
ber
t szeriflt az
anya eml5jéról egy kis bórredó lóg le, amelyből a hasoldal hosszU
szórei lefelé lógnak és ezáltal a fiatalokat betakarják és megv.~
dika A hastájéknak ebben a ~edőjébe8 lehet az ersz~ny~ek egy,tlen
nyomát felismernUnk, amellyel ennél a nemzetségmél találkoz-unko

.ol,' Ers zény es nYl1~2
Ausztrália déli és nyugati tartományaiban ottho~os. Felül fak6szUrks, alul fehér, feje és törzse 40 farka 20 cm hOSSZUl vagy
hosszabb. Csupasz, hegyes fülei feltünóen megnyultak, csuosukon
finoman rojtosak, kivül és elóI fak6barna szórökkel vékonyan meg~
rakV80 Tápláléka rovarokbó1~ azok lárváib61, továbhá füvekből és
különféle cserjék gyökereib51 áll, de különös eló8'~eretettel fO~
gyasztja el egy cincérnek husos lárváját /CerambyX/t amely az akácf"ákgyök~rében él és a feketéknek /négereknek/ is kedvenc csemegéje.
!~'Foltos'ersz6nyes nyest.
A foltos erszényes nyest kedvenc tart6zkodási helyei 'a tengermelléki erdőségeko Itt nappal földbe vájt lyukakbans fák gyökerei
vagy kövek alatt, vagy korhadt fákban tanyázik. Az ej beköszöntésével, ha z sák iány után néz, mee az r-e eLkaLandozLk ,
í

TBbbnyir~ d~glHtt állatokb6l él, amelyeket a tenger hullámai vetnek partra, de azért az erdőben kisebb em16sökre és madarakra is
ráveti magát, melyek a földön költenek, s nem veti mega r~varo~
kat semo A tyukólakba is ellátogat és nyest módjára, kiméletlenül
megfojtja a szárnyasokat, melyek karmai közé ker61nek, s közben
betoLako d.Lk F.; házakba is, hogy ott hust és zsirt lopjon .•Alatto=
mosan és 6va·~I...'~an
jár, de mozdulatai mégis gyorsak és fÜl"gék. A
fákra azonban ügyetlenül kuszik, azért is legszivesebben a fHl~
dön tart6zkodik, habár hébe-korba rézsutosan kid6lt fatö~z8ekre
is felsé~ál. Kt51ykeine~ szárn~ 4:-6.közö~t ingadoz~k. Az ..
erszényes
nyestet épp olyan elszantan uldöZlk, mlnt az eddlg effilltettragadc,zó szárnyasokat. Sokszor nagy számmal fogják össze vasc6apdá~
val, me Lyb valami állati csalétket he Ly esnek ,
'
é

"$

Erszénxes tarkas.

'a~ kutyáh,z hasohlit~ Tasmániában él. ~eszedelmes ragadoz6. ezért erősen irtják.
6, Erszényes róka.
Az erszényes róka Ausztráliát és Tasmániát lakja, s egyike a leggyakoribb ausztráliai erszényeseknek,rokonaihoz hason16an kizá- .
- 2

r61ag erdóségekben él fákon és határozottan éjjeli életmódot folytat, mert csak 1-2 órával naplemente után jön elő rejtekéből. Lomhasága olyfoku, hogy minden különösehb nehézség nélkül megfoghatja valaki~ aki egy kissé is jártas il kuszásban •.Mihelyt a veszélyt
megérzi, farkával valami ágra kapaszkodik s mereven csüng hosszabb
ideig ebben a helyzetben, s ezáltal nem egyszer szem elól téveszti aztg aki-keresi$ A földön állítólag még lomhább~ mint a fákon.
Tápláléka nagyobbára növényi~ azonban nem veti meg a kisebb madarakat vagy más gyqngébb gerincest~Az ügyetlen rabló áldozatát először jó ideig kinozza, akárcsak a nyest. Elülső lábai között
forgatja, szoropgatja, mig végre kipróbálja rajta éles fogait,
felnyitja velük kop~nyáját s legelőször'agyvelejét eszi meg~ S
ekkor kerül a többi részekre sor.,
'
A benszülöttek szorgalmasan vadásszák az erszényes rókát~ s husát
átható szaga ellenére is kivá16 esemegének tartják~ Prémjét sokszorosan értékesitik •.
Lágy, gyapjas szórméjtiketEurópában is megbecsülik. Ezek ausztráliai oposszum néven kerUlnek a kereskedelembe •.
7.~rmányes

bandik~t8

Sajátság!)s erszényes ez, amely éppugy hasonlita nyu Ihos , mint
valami cickányhoz. Jogosan viseli ne~ét, amennyiben ormányszerüen megnyult orra van. Ugyanis az orrnak a hegye messze tulér az
als6 ajkon. Szóröz6te felül fakó sárgán, barnásan és feketén preckelt, ami az egyes szőrök kétféle szinezete folytán jön létre, ezek ugyanis alul szürkék és aztán fokozatosan mennek át a fekete
árnyalatba, gyakran azonban barnás fak6sárga saí.nben végződnek.
Aus~tráli'nak legismertebb rész't: keleti felét lakja •• z állat
nem nagy számmal fordul elő szétszórva a tenger és a hegyvidék köz~tti f~ldterUleten. Itt & száraz, köves helyeket keresi fel, s
minden egyéb hasonló területen, még Sydney lf,örnyékénis éppen 0~yan gyakori, mint másutt.
'
"ápláléka hagymagum6kb6l és más gyökerekből áll" amelyeket erős
elUlső karmai val könnyen kiás.
88-Foltos kuszkusz~ /Phalanger maculatus./
,1f1aoskanagyságu~zöm()kéjjeli álla t~ Barátságtalan, fogságban nehezen szelidithető. Növényi táplálékkal éle Farkuk vége csupasz
és 'bekunkorodik. Ezzel kapaszkodnak meg az ágakan olyan erővel,
hogy igen nehéz onnan lefejteni 5ket. Hátuls6 lábuk 'között van
erszényük, melyben a nőstény 2-4 kölyköt rejteget.
,

9~,'Koala'

/Phas oolaretus cine;tteus/.
,

/

"

Erszényes medve. 1/2 méter magas. ~assu mozgásu, ausztráliai lajhárnak nevezik. Járása a medvére emlékeztet. Az Eucalyptusfák,
koronáján szeret legszivesebben tartózkodni. Nö~ényevő, békés természetü~ ezért könnyen szelidithetó. Ausztrália sok egyéb, nagyobb emlóséhez hason16an ez az állat is egyre jobban megritkul.
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19~Erszényes
Az erszényes

pézsmapatkáni~

pézsmapatkány apró
hossiabb 41 cm-nél B ebb51 166m
vékonyodó farkára esik •

t

patkányfo:rmáju állat, mely nsm
a csupasz, pikkelyes, hátrafelé

.Az állat semmiesetre sem ritka, de visszavonultsága., rejtett életm6dja miatt, és ezért is, mert tart6zkodási halyül a sürU e~- dőségeket választja, mtnqig nehéz voltmegközeli te1ü~ Ami él;?t~
módját illeti,azt
mondhatjuk, hogy nappali á11at~' s mozdulatai
ha nem,zavarjuk,
határozottan kecsesek ..Mindegyik nemnek erős
pézsmaillata van..
.

fi.; 0pos8zum-patkán;z.
~z a faj, mely az oposszumpatkányok
legnagyobbika~ egész Ausztráliában - annak északi pereme kivételével - mindenütt előfordul.
Nyulnagyságu: igen rövid lekerekitett fülekkel és meglehetős
hosszu szőrözettel. Háta szürkésbarna, feketén és fehéren preckelvst h~801dala pedig piszkos fehér vagysárgás. ;Legjellemzőbbrá
azonban farka végének fekete, bozontos és fésüsen elálló szőrei.
Testhossza 67 cmt sebből 31 cm a farkra esik.
'
Füveket legelésznek, vagy a gyökereket rágják, mélyeket a föld
alól kiásnakt mégpedig ige~ ügyesen, minden nehézség nélkül ..Ha
nappal megzavarják, akkor bámulatos gyorsasággal iramodnak valami földbevájt.lyukba,
faoduba, vagy sziklaüregbe, 8 ott kel~óké~
pen elrejtő~neke
'
l~';~anguru ·patkány..;.;,!
~Potorous tridactylus/
Hazája' Délt 'Ausztrália és Tasmania. Gumó, gyökér képezi főként
táplálékát. Igsll.3zapora. A táplálékát kiássa a földből és ezért
is nagy károkat okoz~
13-'; Szürke

óriás kenguru:~ /Macropus

giganteus/

A kenguruk hazája Ausztrália éa'az azt környékező
földrész szivében a végtelen messzeségbeelnyuló
alk~tják ked~en~ tartózkodási helyeiket,

szigetvilág .•
fü~e5 steppék

A

A kenguruk kétaégtelenülazok
közé az emlősök közé tartoznak,
melyek különösebb figyelmet érdemelnek~ Tulajdonképpen minden
egyes vonásuk árdekes: mozgásuk és pihenésük,táplálkozásuk
m6dja, szaporodásuk, fejlődésük éa értelmességUk,.
\

,

Akengura
érzékei között talán hallása a legfejlettebb ..Legalább
is fogságba ejtetteken azt látjuk, hogy állandóan fülelnek, mint
nemes vadjaink az erdőben. Látása már gyöngébb ésa szaglása p9=
dig ,minden valószinüséjS szerint még fejletlenebb",
A vadon élő kenguru veszélyesetént
akár komoly az, akár annak
látja vaktában eszeveszetten rohan előre.$zinte
megfékezhetet'"len ilyenkor és néha olyanokat ugr-í.k , hogy saz et r-ne k lábszárának erős csontjai; a fogságbaejtett kenguru számára tehát uj ott~
hona ciindig veszedelmet jelent.
ö
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Farkukkal együtt olykor 3 méter hosszuságot is elérik ..Füves legelón~ csapatokban élo ~rémje értékes~ igen pusztitották~ ezért
kipusztu16ban v an ,

-114.

Hegyi kenguruo

Ez a d~lausztráliai faj, mely ~ sziklás vidékeket lak~~~testhös~szuságu farkát beleszámitva, le25 m nagyságot ér el ..~Btét biborszürke, oldalt fehéresbarna, hátul fekete, alul barna vagy barnásfekete, álla és mellefehéres~
arca fehér~szt1rke, elmosódott sötétfolttal;sötétebb
szinü fülei sárgán szegélyezve; belUl halványsárgák, lábai és farka feketék.
Hazája Uj Dél-Wales

ésAus~trália

delkeleti

része.,

A hegyi kenguru oly ügyesen és szinte majomszerli mozdulatokkal.
i;ramGdik tova hazájában, a sziklák között, mint kevés más állat
.és itt hamarosan eltlinik a dingók és az agarak s~eme elól,- cielyekkel vadásszák., Egyik szikláról a másikra ugrik, min~ig feljebb törekszik~' mig végre a legmagasabb szikla-csucsokon biztos menedékre talá10 Kü~önös ügyességgeJ mászik a fákra iS
e

i.s.

Feket e Wall abY .•Black Wallaby .•IMacropus

wallabatus/

Kb ..1 mnagyságu
erszényes állat. Ellentétben
~ocsárlak6, nedves helyeket kedve16 állate
l6~Kacsá~sórü

emlős. Platypus.

/Ornitorhynchua

a szürke

kenguruval

anatinus/

Dél Ausztráliában fordul eló@ Elülső végtagja mind uszásra, mind
- ásómunkára alkalmas. Meredek part mentén' épiti -több bejárattal
-bir6 fészkéte tvente 2-3 tojást tojik. Kicsinyeit a nó~tény hasán
elhelyezked5 barázdában összegyUlt tejjelszoptatja~

17..Ausztráliai hangyás sün. Echidnas. /Echidna -acuelata/
/Normál és ~lbino tipus.,/ Szaporodásapergamentszerli
tojással
t~rténik8A
n6sténynek költ5táskája van, melybea
magukkal tehetetlen kicsinyeit elhelyezi. Itt eml6jenincs.
a kicsinyek az anyaáll~t által kiválasztott tejet isszák.

-18~ Gyürlisfarku oposszum .•/Pseudochirus- cooki!
r

/Másnéven tasmaniai falanger/ Alkonyati ill. éjszakai
szor agyümö~csösökben
igen nagy károkat okoz.
19~ Tollfarku

erszényes

állat.

Sok-

egér. IDistoechtirus pennatus/

_/Másnéven~törpe
falanger./ ·Uj ~u1nea az g et én él., );;j,ndössze1516 cm hosszu erszényes. tápláléka gyümölcs. Ejje1i állat.
í

/

200

'l'asmaniaivombat.

/Phascolomy

ursinus/

~ágcsá16 erszényes, mely ás6 éa gyUmHlcsevő életm6dhoz ~lkalmazkodott. Prémje értékes. Testnagysága a 95 cm hosszuságot is el- ,éri.
55-11120/216
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2l.'Ding6.

IGanis dingol

Ausztrália nem erszényes vad kutyaja.Nehezen
szelidithető
juhnyájakban igen nagy károkat okoz. Erősen kiirtottáko

,

Készült

\

a Felsőoktatási Jegyzetellát6 Válla1atná1
Felelős vezető: :~oitter'lmi~:--
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