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1. ~szaki medvefóka

-.'Az uszólábu ragadozQkhoztartoznak.a
fülesf6kafélék,. amelyek
közül·kevés faj él.az EgyenliiőtEl északra~ ezek is csak a'Csendes-6ceánban. A-Behr~-szjgetektól
Dél-Kaliforniátgvannak
elter- ,
kedve A himek 2",2.5 m .+es thoaszuaágga.l
2,~,3mázsa sulyuak, mig anőstények félakkorák. A színük feketébe hajló sötétbarna,. a fiata-.
lok eztistszUrkék. A medvef6kákaz
év legnagyobb részét a nyilt
vizben töltik. Halakra vadásznak , melyeket üldózvefognakel.
Rendkivül f'a Lanko k , A szaporodás idej ére meghatározott szigete-ket keresnek fel, ahol falkákban élnek. A kicsinyek 4-6 hetE;iSkorUkban
mennék először a vizbe. ~ömegeeen vadá~szák~helyesebb~n
irtják
ezeket az állatokat, mert az ember minden részüket hasznosítani
tudja.
e

2. ÉszakLJoroszlánfóka
,

Hazája a Csendes-óueán északi partvidéke, a Behring-szorostóI és Alaszkától Kaliforniáig. A him oroszlánfóka 4 m hosszura
is megnő, kerülete csaknem 3 métert érhet el. Valószinü,hogy 5 m '.
hosszu óriások is előfordulnak. A nőstények kisebbek, 3 m hosszura sem nőnek me~. Sulyuk ri tkán több t:mázsánál. Testüket merev,
rövid fénylő szor borit ja. Mig a. többi fókafélék csak bizonyos
időszakokban tart6zkodnak"a szárazföldön, az orösz2ánfókák egy
része álland6an szárazon él. Bőre, zsirja miatt vadásszák.

3. Észak-amerikai

mosómedve

A mosómedve hazájá egész Észak- és Közép-Amerika," Alaszkától
Costa Ricáig. A folytonos üldözés következtében manapság a lakottabb vidékeken már sokkal ritkább,mint
azelőtt volt, d~ .zért még itt sem irtották ki.teljesen. Leginkább afoly6k,patakok,
.
.vagy tavakban bővelkedő erdőségeket ..kedveli. Egész teste kb.'
90-100 cm hosszu, bundája feketével vegyes sárgásszürke. Takaros,
fürge, eleven állat, igen mozgékony, Bámulatosijgyességgel kuszik
fel a fat5rzsekre, ahol meglepő biztorisággal futkároz •.A földön 1s
teljesen ottaonosanmozog.
Mindent megeszik, ami csak megehető, de
legü~bban a gyümölcsöt /geeztenyét, szőlőtl tejee kukoricát szere-,
ti. tlgyesen kirabolja a madá~fészkeket is's élvezettel szürcsö~
li ki a madártojásbelsej6t.
Jellemz5 az a szokása,hógy -mie16tt
'eleile16telfogyasztja, -,vizbe mártja és mellső .Láb aí, köz t öblögeti,
mosogat ja~'
-.'
" .
..,',
'"
~.

. ... '

4. Fehérorru koati
A mos5medvefélékhez tartozik. Nagysága kb. 100 cm,bundájának
szine fakósárgásbarna. Szeme kerUlete és orr~hegye
sárgásfe5612528/267
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hér. Eszak-Amerika déli részen éS,Közép-Amerikában fordul előo
Nappali állat, -éjjel alszik, nappal azonban reggel től-estig bar-angol. Tápláléka mindenféle apró állat, de nagyon szereti a tejes kukoricát és ezért az Ultetvényekben érzékeny károkat okoz. Husáért
vadásszák.
.
.
.
5. Macskanyérc
,

A mosómedvének legközelepbirokona.
Testének alkata kis rókáéra, szine a koatira emlékeztet. Mexikóban, Guatemálában és
Costa-Ricában homos. Sziklahasadékokban,
elhagyott épületekben,
odvaaf'ákban t ar-téz kod.í.k
, . Szivesen üt t anyé t az _ember lakóhelye
környékén, mert a barom~ólakban
kedvelt prédára talál~ A macskanyérc .élénk, játékos ésfUrge állat. Mozgása, testtartása sokban
emlékeztet a mókusra s ezért a mexikóiak "macskamókusnak" is nevezik.
6. Amerikai

farksodró

Mexikóban, Guatemalaban, Costa-RicábaL\ el a menyétekre emlékeztető nyu l.ánk , alacsony lábszáru állat. _ eglett korában 90 cm
hosszu 'a farkával együtt, amely külön 47 öm , Bundája nagyon tö~ött, rövid, kissé göndör, világosszürkéssár~a
szinU. ~Az őserdő
fáin, többnyire nagyobb folyók közelében tartozkodik. Ejjeli állat, a na-ppaltodvas fákban alussza át. iendkivül ügyesen kuaz í.k ,
a fák koronáin, az ágakon farkával is megkapaszkodik. Inkább
növényevő, de a k1s emlosöket, madarakat, tojásokat is megeszi.

7. Baribál
Amerika legismertebb medvéje, amely a keleti partvidéktől
egészen Kaliforniáig,s
a magas északtól Mexikóig. mind~n erdős
vidéken előfordul. Hossza 2 m, vállmagassága valamivel több az
1 m-nél. Sz őr-z e t e .hossz.u, merev és sima, szines fé;b.yesfekete.
A baribál ostobának, esetlennek ésUgyetlennek látszik, mindazonáltal eleven, izmos, ügyes és kitartó állat. Futása oly gyors,
hogy az ember nem tudja utolérni. Kitünoen uszik és a kuszásban is mester. Leginkább növényi eredetü anyagokkal: Gabonával
bogy6kkalés
mindenféle érett gyümölccsel táplálkozik, de a házi,
állat'okatis üldözi, sot még az eros szarvasmarhát is meg meri
támadni.!
lakosságnak mindenképpen kárt okoz,mert· vagy az iiltetvénybe tör be, vagy a nyájat zaklatja,.ezért üldözik es minden eszközzel i~~k.
8. Retien~o!vagy

~zürkemedve

/grizly/.

A mi medvénk
közeli 'rokona az egész Észak ....
, Nyugat-Ameriká.ban elterjedt. A barnamedvénél nagyobb, nehezebb, esetlenebb és .
~rőse~b ál~at .• ;Bundájának é~ine v~sszürke. Na~yo~ ügyes ragadozó
es eleg eroS'l.s-ahhoz,hogy m1nden allatot legyozzon. Az embert·
is megtámadja. Nöyényi táplálékkal élt örömest megeszi a gyümölcsöt, diót és gyökereket, de az állatokat is leüti, sót nagyon Ugyés halász is. BŐre igen ·értékes•

.5612528/267

- 2

2- Jegesmedve
A jegesmedve a Föld legészakibb vidékeinek,a sark jeges övének
lakója. Az északi szélesség 55. fokánál lejjebb nem fordul elő.
Sokkal nagyobb, mint minden.másmedve,
mert temhossza 2,5-2,8 m,
vállmagassága 1,3-1,4 m • Sulya 600 kg. sőt .agyon hizott állapot.b am 800 kg is Lehet _ Bundája gazdag, lompos, tömött, hófehér, az :'
öregeké sár~ásabb árnyalatot ölt. Mozgása elég esetlen, de kitartó.
Uszni kitünoen tud. Főtápláléka a hal, de a rénszarvasokat, jeges
.rókát, a sarkvidék madarait is megtámadja. Ha hozzájut, a növényi
táplálékot is megeszi, különösen a bogyókat, f'üvet és mohát. Téli
álmot ~lszik. A nőstény 1-3 kölyköt hoz világ~a.

íÖ. Virginia! r6ka
Amerika északi rész ét 51 egés ~en Dél-Amerikái~ al talánosan;,elterjedt faj. Testhossza kb. 1 m. Eletm6dja hasonlo a mi rókáink
életmódjához; .
~l. Prairie

farkas

tl?..

Észak-Amerika nyugati, középső
déli vidékein, továbbá Mexik6ban
és Közép-Amerika egyes részein áttalánosan el'terjedtállat. Csapatosan . él., és nagy károkat tesz .a vadállomáw-tan:"is.:Igen ravasz,
gonosz~ tolvaj, éjjelen~ént'gyakran bejár á falvakba és amit csak
elér, mindent elrabol. Aprilisban 6-10 kölyköt ho~ világra. Bundája értékes prém.
12. Rozsomák

vagy torkosborz

.

.

.

Észak Amerika északi vidékein fordul elő. Rövid farku, hosszu
testü állat, testhossza 1 m körül van. Mint minden menyétféle, ez
is inkább éjjeli, mint nappali állat. Tápláléka egér, lemming,de'
szükség esetén rászánja msgát a nagyobb vadra való vadászatra is.
Egészen bizonyos,hogy a rén-; sót a jávorszarvast is megámadja
és lemészárolja. A birkanyájakatis
erősen megdézsmálja4 Kártékony volta miatt az északi népek vadásszák és ott irtják,aholérik.
Bőre igen értékes, keresett szőrme •
•
13. Lamantin
"Floridától Észak-Braziliáig az Atlanti-óceánban
él -a szirének
legismertebb faja: a lamá?J.tin.Alli tólag 3 " sőt 5-6 mhosszura
,
is megnő. Növényi táplálékból él, a vizben ~növő fÜy,et legeli le •
.Annyit eszik,hogy gyomra ésbélcsatornáj~teljesen
megtelik táplálékkal~ 'és ha jóllakott, gyakran leheveredik a sekély partokon.
"
Vadasszák, mert zsirját, b5rét felhasználják.
. /"
14. Amerikai

bölény

Az amerikai bölényt vagy bizont a mult század ,80-as éveiben'
,százezerszámra puszti tották, ugy hogy rövid idő alatt majdnem tel'jesen kiirtották. Ma már védett állat. A bizon az észak-amerikai állatok között a legnagyobb. A bikák 'hossza 2,7-3'm, magassága .1,7-1,9
m. A tehén lényegesen kisebb. Szinevöröses8ötétbarna,'mely
a 9Örényen fekete szinbe megy át.
5612528/267
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15,;- Vapi ti

A nyugat- és kelet-amerikai vapiti egykor'a bölényhez hasonlóan nagy számban népesitette be Amerika szárazföldjét, ma azonban
már erősen kipusztult. Nagytermetü állat, a vállánál 1,65 m magas.
Agancsa hatalmas, a hajlás után mérve 1,62 m-ig megnő, Szine kissé
vÖröses árnyalatu sárgásbarna. Nagy csordákban él, amelynek létszáma gyakran többszáz főre rug.
.
16. Avapiti

agancsfejlődése

/A 17. kép technikai

okok miatt kimaradt,/

1~3:.Örvös pekari
.
_. .
ut
A sertésfélékhez tartozó kicsiny állat hazája c~aknem egész
Amerika. Egész testhossza kb, 95 cm • $zine fekete barna. A hátán
lévő mirigyből állandóan áthat6 szagu anyagot választ ki,·ami azonbanaz
állatoknak ·kellemes lehet, mert kölcsönösen ehhez a mirigyhez dörgölik orrukat.·
/
19. Piraja
..

A piraja·a pontylazacfélékhez tartozik. Dél-Amerika folyóibari igen elterjedt. Rövid, zömök testü hal,·amely kb, J8 cm-re
nő meg. ·Humboldt, GuÍnila és más kutat6k sok adatot dolgoznak fel
ezeknek a veszedelmes halacskáknak az életmódjár6l~ ~ folyón ~tu·szónagy állatokat , ökröt, tapirt is megtámadják, apró falatokat
harapnak ki husukból, amelyek a nagy vérveszteség következtében
a vizbe fulnak és biztos prédáivá válnak az apró hóhéroknak, Embereket is megtámadnak.
20. Villamos

ángolna

Egész Észak-Braziliában, Guyanaban és Venezuelában el van
terjedve. 2 m-re is megnő . Guyana sikságai ..' és Észak-Brazilia
csendes foly6iban és nagyobb mocsaraiban, sulya eléri a 15-20 kgot. Az angolna villamos szervei a g,erincoszlop mindkét oldalán
helyezkednek el. Ezek a sz ervek egynÍá'sutánkapcsolt elemekből
·szerkesztett villamos telephez hasonlitanak. Villamos szerve még
a legnagy'obb ragadoz6 halakkal szemben is félelmetes ellenséggé
avatja.titésével embert nem tud ugyan megölni, de ha az ütés érzékeny testrészt tala, még az embert is elkábitja.
21. GyürUs gilisztabéka
Dél-Amerikának majdnem egész területén megtalálható a kb" 39
cm hosszu glisztabéka. Főként ned~es helyeken, a felszin alatt
30-60 cm-re szokott tart6zkodni •.Eletmódjáról nagyon ~eveset tudunk. Tulajdonképpen csak annyi ismeretes róla, hogy a mi földi
gilisztánk módjára-a föld alatt él és aránylag tekintélyes gyorsasággal ássa magát tova.
22, 'esté fakusz6 béka

.

·Ez a b éka egész trópusi lmerikában elterjedt. Fel tünő szineBetü, 3-3,5 cm hosszu álla~~ Alig akad békafaj, amely szin és raj~.
5612528/267
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zolat dolgában vci tozatosa-bb voJm ennél. Dél-Ame rika-lakói ennek,
valamint több más fakuszó békának a váladékát rendkivül hatékony
rtyilméregnek használják, amelynek hatása olyan óriási,hogy a szarvaat, vagy jaguárt néhány percalatt megö lí.,
_23. Kovácsbéka
A leveli békák fajtájának le~termetesebb tagja ez a Braziliában élő béka. Sajátságos hangos, erves hangja miatt nevezték el
kovácsbékának. IVa~ékgondozása igen érdekes. Mocsarak vagy más
nedves helyek partján szabályos kicsiny vizmedencéket készit, amelyeket iszapfalakkal vesz körül. Ezekb"e a'várakba rakja le a peték~t, amelyekből 4-5 nap mulva kikelnek -az ebihalak. ,--

24~ Göldi levelibékája
Ez a Braziliában honos-levelibéka azért nevezetes,mert nősténye
petéit magával hordja a hátán, két vékony hosszant~ bőrredő között.
A peték az anya hátán kelnek ki és fejlődneklárvákká és az anya testét csak akkor hagyják el, amikor már átalakulásuk befejeződött.
25. Amerikai pipabéka

Guyanában és Brazilia trópusi részeiben, sötét e,rdeimocsarakban élnek ezek az idomtalan, majdnem né~yszögletü és-Iapitott
testü állatok. A petéket a háton lévő költozacskóbanhordja-az_anya, amelyek a megtermékenyi tés után 82 napra kelnek ki.
,/

26. Argentinai kigyónyakli teknős

Brazilia folyóiban, tavaiban figyelték meg ezt a d~rva, érdes
pajzsu állatot. Páncéljának hossza a 30 cm-t is eléri. Eletmódjáról nem sokat tudunk. A megfigyelések szerint inkább az árnyékosabb,
sötétebb vi~eket kedveli. Halakkal, békaporontyokkal táplálkozik.
27. Táblás erdei teknős

A táblás erdei teknős Dél-Amerika tropikus részein elterjedt.
_Meglehetósen formátlan, lapos pánc l.u, sötétbarna vagy fekete sziriü állatok. Páncéllemezeik közepén sárga folt találhat6~ A páncél '
hosszusága jóval nagyobb ilinta kigy6nyaku teknősé, eléri az 55
cm-cb is. Növ.ényi táplálékkal , érettgyümölcsökkel táplálkoznak. A
j6l meghizott teknősök husát a po:r:tugálok,négerek és indianok szivesen fogyasztják.
é

28} Fekete kajmán

Dél-Amerika tropikus ö~ében az Andesektől keletre Brazil~a északi részén minden nagyobb édesvizben igen nagy számban fordulnak
elő.-Az Amazonas felső folyásának vizeiben valósággal hemzsegnek
ezek a veszedelmes ragado~6állatok.· A leghosszabb és legnagyobbkajmánfaj 4 m-re is megnőhet. A bennszülöttek nagyon félnek tő:"
lük, mert még a folyón átkelő cs6nakot is megJámadják.
•
29. A fekete kajmán nyári tagája
A kajmán a partra épiti fészkét, ahol kis mélyedést ás a talajba és ezt gazzal, levéllel és füvel béleli ki~ Egy fészekbe
5612528/267
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30-40 tojást rak. A tojásokat levéllel és iszap~al rétege~i. Akis
kajmánok -' amelyeket a nap me Lege köl t ki - hamarosan a vizbe vándorolnak, de közben sokan zsákmányává lesznek a ragadozó madaraknak,
az óriás gólyáknak, sót a him kajmánoknak is. Szeremse,hogy ilyen
mtldon az ivadékok erősen megfogyatkoznak, mert kUlönben hihetetlen
m6don elszaporodnának.
"

,

30. Amerikai

krokodilus

,nél- és Közép-Amerika nyugodt' f'o l yásu f'o Lyama í.banjrs t gyakran
beltavaiban is megtalálhatók 'a krokodiluso1c, amelyek .gya kr'an a ,
2 m nagyságot is elérik. Rendesen tömege"en'találhat6k
ezek a veszedelmes ragadozók, amelyeknek zsákmányává válik minden gerinces
állat az embertől a halig, sőt még a gerinctelenek is, főleg a rákok és puhatestUek. Csak azoknak az állatoknak'nem'kelltartania
tőlük, amelyek nagyságraés
erejUkre nézve jóval felülmulják a néba
vakmerő, de alapjábanvéve nagyon gyáva állatokat. Sok táplálékra
van szükségük, ezért prédájukból egyszerre igen nagy mennyiséget
fogyasztanak el.~bjásokkal
szaporodnak, amelyek hasonlitanak a ,
lud tojásához és porcelánszerU, szilárd meszes héj burkolja őket.
Egy nőstény 20-100 tojást is rak a homokba vájt egyszerU gödörbe,
amelyeket a nap melege költ ki.
'
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