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Ál1att~ni soroza~138
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Ark"tagea éSrNee.,.
geafauná
bi;rodalnvmoz tartozik. Az Arktogea 'fauna bir~dalom
egyetlen területe a ho+~arktiszt amelynek állti)mányá,batartozik
egész~szak-Amerlka.
'A h~loarlitikt11;i
fa:~naterület igen pagyméretü, ennek ellenére álla,világa'aránylag
szegénye~. Ezt a .jeleri~
k~~i kBrnyezetta.ni visz~nyok és tör~élletl ókQk magyarázzák. Valamennyi kontinentális tájék, a szavannaés
a trópusi erdik kivételével ,megtalál.hatc5k raj ta, de sivatagos tér'ségei, magas fennsikj::ü, 'lundrsTidékei é1.6lények 'lak6helyéül alig alkalmasak. Mf~'
vel geo16giailag fiatal képz5dmények, magasab~rend( rendszert~ni
kateg6ri'k tekintetében szintelen. A Hol~arktiszt rendSzerint 7
faunatart$mányra ,osztják fel. ,"
"
~él~Amerika,a harmadkor elejétól a ha~dkor
végéig önfil16 kontinens vGlt.Onál16ságának
ideje alatt gazdag és rendkivül
sajátságos, falina fejlődött ki',rajta.
A'harmadkorvégén
Dél~Amerika és Észak-Amerika kapesólata
ismét közvetleriné válik is a két k~ntinens faunája részben kiesepélódBtt. Ez ~,esere eléggé egyil>ldalu'volt, meri északra esak
kevés állatesoport hatolt /vendég i~Uletesek/, délre'viszGn~ igen
s ek faj nYE>mó.dott :le; Ezek a b~vándörol t esoportok az ősi faunát
j e Lerrt őaen szüki tették, helyenként te-lje aen .ki is szori tot~ták.
Erdek~s, hogyabevándoroltak
köz~l többen hamarosan kthaltak:
antiloPQlf, lovak. ,Erre a jelenségre még ma sem tudun)! mfigyaráza ....
·tot adnl,'kUlönösena
kihalt ,lovakat illetően, mert hiszen a fénnmaradásukra a dél .•..
amerikai pampákon minden feltétel megvolt. Bi"'! '
zonyitja a spanyolok áltaL behozott és elvadult lovak hatalmas
tömegü gyors szaporodása.
Dél~Amerika é8 Közép~Amerika a neogea' faunabirodalomhoz
.
tartozik. Ez a faunabirodalozn'egy ~aunaterületrea
neotrp6usira
és ez (St faunatartom~yre.
oszlik fel.
tagj ~llemzóbb állatai a következ5k:'
r

1. Nemes lazae
- ---É.szak-Anierika kel~ti részében, továbbá Labrador-tavaiban
és beléjült 6ml~. vizekben él a faji bélyegekbentelj
e aen a nemes
lazachoz hason14 lazaeféle, amelyet izletes husa miatt nagyban
tenyésztenek is. A többi lazacokt61 életmódjában különb0zik;
.ugyanis .sohasem huzódik be a tenger~e, 'mint a többi lazacfélék,
'hanem egész életét az édesvizben tölti. Nagysága valamivel kisebb ,--minta tengé'rben élóké.
1 flmAWS,~~l,~I,.K9ImaR
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2, Viaszlazac
;
,-" ,'-Ész~k-Amerika keleti partjain' közönséges hal aviaszlazac.
Plkkelyeir'l az ezüstös réteg hiányzik, ~gyh~gy az izomzat szine
átl'átezlk rajtuk. Emiatt az egész test áttetsző, mintha ví.aazb I
volna. Huea izletes volna, de kellemetlen, poehadt ubork~ra eml'keztet6 szaga miatt nem mindenki fogyasztja szivesea • Sokszor
'annyit halásznak, hOgy az élelmiszerpiac nem tudja felvenni és
trágyázásra. vagyangolnafogáshoz
csalétekül használják fel.
é

l. KSjmánhal'
A,vértescsuk~k egyetlen ma élő képviselőj e al ka'1ri1ánn
al ,
amely az' EgyeE,iül.
t Államok :déli részein fordul' e16. ~agysága eléri
az 1~lt5 m hosszuságot ésmegnyult,
csukaszerü testalakja van.
.
Alt~jmanhal nagysága és r-e t t ene'tea falánksága miatt nagy ellensége a hal~szatnak és a ha~áezek szörnyen gyülölik, mert karcsu
testalkata és ügiessége miatt rendesen kiazökik a hálóból.. Néha
annyira elszaporodik, hogy lehetetlenné· teszi a hal~szatot. HU~a
teljesen értéktelen. Páncéllemezeib61 csiszeltdisztárgyakat
készi t enek ,

,

4. Törpe ingola
A:k6rszájuakhoz tartoz6, a halaknál kezdetlegesebb gerinces
állat, amely egész Európában, de Észak-~erika
foly6iQan 'is otthonos. Fejlődésmenete rendkivül érdekes. A petékból kikelt fiatal
ingolák 2~4 évig maradnak meg lárvaalakban, azu.tán télen, néhány
hét alatt átalakulnak ingolává. Az igy átalakult ingolák hamarosan elérik ivarérettségüket, ivásuk után pedig elpusztulnak. Ez
a gyore átalakulás és a kifejlett állat rövid élettartama okozta
azt, hogy igen hosszu'ideig ismeretlen volt 1ejlődésmenete •

•

.

5. Angyalcápa

.
.-,--~z~angyalcápa, vagyangyalrája
átmeneti alak a cápák és rájik között. A mérsékelt övek minden tengerében elterjedt, Keletés Nyugat-Amerika partj ain is gyakori.'~2 m hosazuságura is megn
Igén fal4nk 'állat, ezért halászata nem okozna gondot, mert köny- .
'nyem rámegy a horogrr;.,de bórszerii, szivós éa kellemetlen i~.Jr
husa semmire sem j6~ B6rét csiszolásra, késnyelek bevonására használják.
ő ••

6., KarCBU

sziréng6te

, A ~ziréng6tefélék

a legalaesonyabbrendü farkos kété~tüeket
képviselik. Az Egyesült Államok délkeleti részében, Texas délnyugati részéig mocsaras helyen, vizmentén fekvő fatörzsek alatt
igen gyakran el6fordulnak. Testük megnyult, küls5 kopoltyui vannak, s esak elülső lábai fejl6dtek ki. Nagyon igénytelen állatok,
táplál~kuk földigiliszta, ebihal, rovarlárva. ~

7. Angolriag6te

.
·Az Amerikai Egyesült Államok délkeleti részének, álló- és
mocsaras vizeiben él.- Teste val6banangolnaszerUen
megnyuit. Lábai
agészenkurták,' csökevényesek, ámbár az ujjak is megtalálhatók rajta. Általában 16-80 cm-renó meg, de eiérheti az l ro hosszuságot
-2 -
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is. Télen mélyen befurja magát'az iszapba. A bennszülöttek
nak tartják és nagyon félnek tőle.
'

k~gy6-

8.. Moosári

ö'rdög' ~
A Mississippi egész folyamvidékén, az Egyesült Államsk vizeiben mindenütt otthonos ez az óriás,szalamandrához hasonló,
33.56 em hosszu állat. A vizek fenekán tart6zkodik legSzivesebben, ahol ~ényelmesenmászkál,
de uszni is na~y6nlj61 tud. Fér-ge kke L, rákokkal,-halakkal
táplálkozik, de saját lárváit', peteesom0it 18 felfalja.
.
"
'9. Amerikai ~k5rbéka
f'. '
.'
·Az amerikai "körbéka az Egyesült Államok legnagyobb bé~ája
2" cm-z-e is megnő, lábai 25 cm hos sauak , Roppantf'alánk állat,
még a vizben uszk~16 fiatal kacsákat is lábuknálfogva
leránt ja,
megfojtja és !Hlf~lja. A benriszül5ttek horoggal, há16val,esspdával fogják, mert vástag combja igen,izletes pecsenye.
10. Sáskabéka
-- .'"Észak-Amerika egész keleti és köz éps részénelőfQrdul.Nagysága meg~gY'ez1k a mi leveli békánk nagyságával. Állóvizek mocsa- ,
~as partjain találhat6,ahol
kfilönösen vizinövények uaz' levelein
szokott üldögélni, s ha megzavarják, hosszu ugrásokkal menekül a
'vizbe. Legyekkel táplálk~zik.
ő

ll. PÓkhátu nagyorru béka
:,M~xik6ban.fordul ~lő a békénak ez a legkülönösebb, alkotásu
és legf,ormátlanabb tagja. Testének körvonala tojásdad,feje
a
'testtel összeolvadt és elől esórszerüen megnyult. Nagyon jellemz6rC! a talpár61 kiemelkedő, ás éaz er-ü az ar-udusz anat •.Hossza é cm.
Elet$odjárc61 csak annyit tudunk, hogy kitünően tud ásni és hogy
kizár61ag termeszekból táplálkozik.
12. Harsp6s' háromkarmu teknős
_
,
A -har-apőa teknős· a Mexik6i-öbölbe tork_ol16 összes kí.sebb .
és riagyobb foly6ban el. A viz szinén uszkál, .vagy s sekélyebb vi'zekben kiii).a sziklákrs'sUtkérezni. Rendszerint gyökerek és "fizinövényekközé
rej t5zve vadás~ik a halakra, kétél tüekre 'vizimadarakra. A' fiatal kacsákat,libákat
is pusztitja,sőt
a halállo"mány puszt itásával komoly károkat 'is okoz , Valamennyi észak-amerikai teknős k5zöt't ennek ~ana legizletesebb husa, ezért nagybanvadásszák.A
felnőtt állatokkal6vatosan
kell bápni, mert barapásaikkal érzékeny sebe~et osztogatnak •.
,1

13. Dobozpáncéluteknóa
Az-Egyesült Államok ~eletirészének
legnagyobb te~ületén .
előfordul. Nevét páncélja alakjáriakköszönheti. Pánoélja, l3~17-,
cm hosszu. Könnyen m~gszelidüJ.,. s azzal, ho~y a házban e15fQrdul~
férgeket és rovarokatptisztitja,haszno~
is hajt.
14, tszaki erdei teknős
,,
"
_..', ,-Az-Egyesült -Illamok atlanti-óceáni partvidékének összes -államaiban 1-gen gyakori. ~zint~n Dloes.araJ!banés,foly6kban él, mint
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t~bbirokona,de
a vizet gyakrabban elhagyja és bizonyos k6rlilmények k6z6tt h6napokat is eltölthet
aszárazf61dön,
ilyenkor ha
el, akar 'rej tózni. egyszerlien a moha alá ássa be magát •. Tápláléka
: és szapor6dása nem kUlönbözik'más vizi tekn5s5két51.
15. Amerikai mocsári teknős
.
.'
.
.
.Az Egyeslil t ,Államo!rkeleti
felének déli' részeina..,~gy~:ttgyakori, az észak:!, részeken ritkább. Kicsiny állat,
t'elj es neasausága l5. cm. Éle~m6dja olyan, mlnt a' többi 'viziteknósöké.
A tél
beálltával
s,'moha alá bujik
é~ csak~ájusban
jelenik m~g ujr~~
,
..
.
"

l~.Cs~~~orru ~lligáto~
.
.
_
.
- "- -)~.Z~alligáteI'
-ha.záj a az Egyesült Áll~ok délkeleti· része a
Ri!l Grande torkolatátó:t
a 35. szélességi fokig. ~ellemzG rá,hógy_
o.rra' széles, 'lapos, hasonlit a ceukáéhoz ~..Szine .Qlaj zöld, .sbStétebb
foltokkal,
.hasa aaennye a világossárga.
Hosaza,a 4~5 m-t is. eléri.
A, szárazon nehézkeaen' ·es Lemhán moz eg , dea .Vizbenügyesen, -jól'
uszik. Fótápláiéka a hal, deaz inni járó juhokat, kecakéket', a
.vize-t átusz6 ku tyákat , ,$ot még a -szarvasokat és );()vakat is vizbefojtja
és felfalja.
T'ojásait júniúsban növényekből készitett
szilárdépitésü
fészekbe'rakja
le.'
.
IAl'!rt kép technik.ai ok~k miatt kimaradt/ •
18. Biberos szeraesenmadár
. - .:-A-seregélyféléknek.-közeli
rokona, amely egyedül az Egyeslilt
Államolcban, a Sziklás~hegységtől
kele'trefekvő
államaiban fordul
e Lő , ,Állandó madár', 'egész éven át. tal~lhat6
s eg'yike Észak-ADle-.
ri ka leggyakoribb maradainak" Igen kártékony állat,
mert a: táplálékban nem válogat, a gabonát','gyÜInölcsöt egyaránt pusztitja.
Több Le í.r-áaban e Lvaahat juk , hogy- a. szerecsenmararak ;megáta.lkodott
tolvajek.·.ég
a p1a~i süteményárusit6kat~ vagy mészárosb'dékat
is egY"egy óvatlan pillanatban
meglopják.
,

.

19. Gulyaj áró ..
.' :Észak-Amerika legnagyobb részén el vannak terjedve.
'Köl1;öz6madarak. S~ivesen követik a gulyát, csordákat ésszedegetik
'
a marl'lák hátából az é15sk5dóket,. aférgeke"t.
Érdekes, hogy ese k.
a madarak maguk 'nem kBltenek, hanem to'jásaikat
idegen' szülők'
gondjaira bí.z aák , akár:'csak nálunk ..a kakuk, s mint, ez, 'ók is töb1)'nejuségben élnek.
..

2o~ Fehér"torku 'verébsirmány
.
,·-Ezek .a pintyféle madarak Észak-Amerika összes keleti államaiban el vannak terjedve , de mig az északi vidékeken köl töz'ő, a
délieken 'csak mint téli vendégek jelennek meg. J6izü husa miatt
vadásszák is, da .mí.nt kali tkamadara1;_':is igen szeretik,
me.rtta-·
-vassz,al éjjelia
~n~kel~'
.
'.21'. Királyharkály
,
,- --, ---,.-ktlsz6,madarak k6zliJ, egyedül a királyharkály
foraul e15
Észak-, illetve·K6zép~AIDerikában. Az eléggé nagytermetü'madárnak
Iki terjesztett.
szárny mérete Bo cml' hazája, a Mississippi als6- .'
4
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folyása és Florida. Az emberek üldözik~ mert az a ~éves vélemény
róla, hogy rongálja a fákat.
22. Hollókeselyü
...
Az -EgyesUI t Államokban

Karolináig fordul elő, de a Kaliforniai-öböl körül fekvő országokban, Közép. és Dél-Amerikában a
legközönségesebb madarak közé tartozik~ Hirhedt dögevő madarak,
még hatósági védelemben- is részesülnek, mert a városok, utak minden szemétjét eltüntetik, felfalják. A tengerpart homokos sziklahátain fészkelnek, s a'j-4 tojáson a szülők felváltva kotlanak
8 kölcsönösen
etetik egymást a begyükbe felhalmozott és kihányt
döggel.

~3. Kétujja lajhár
-Hazája Gusyana, Columbia és Brazilia. Egész teste kb. ?Q
cm hossza.
24$ Mexikói sül
_
Az Egyesült Államok nyugati partvidékén, Mexikóban és Közép-Amerikában előforduló állat egész teste 95 cm, s ennek a
P08szuságnak kb. a harmadrésze a farkára esik. A nyugodtan ülő
állat tüakéiből nagyon keveset lehet látni, bundája simának,-puhának látszik, csak ha az állat felindul, mutatkoznak a szőrözet
alá rej tett tüskék. 'Leginkább nagyerdőségekben
, de cserj4~;tlbo- .
zótos vidékeken is előfordul, Mindig fákon tart6zkodik, m~lynek
ágai között nagyon ügyesen mozog. Gyümölccsel, rügyekkel, levelekkel és gyökerekkel táplálkozik.
25. Urzon

A kuaz sülfélékhez tartozik az Észak-Amerikai erdőségeibe-n
elég sürün előforduló urzon. Teste 80 cm hosszu. Tömött bundája
k5zé egész felső test~i 8 cm hosszu tüskék keverednek, amelyeket
a szőr legnagyobbrészt eltakar. Tápláléka a fiatal fák kérge. Egyetlin arzon egy télen át többszáz fiatal fát ugy megtud hámozni, mintha tüzvész pusztitotta volna el a kérget. Faodvakban
vagy sziklahasadékokban rakott fészkében 2~4 kőlyköt hoz világra..
Hosszu és kemény tüskéi j6 védófegyver az ellenségei ellen. Támadóját összeszurkáljaannyira,
hogya sérülésekbe kutyák, farkasok, sőt a pumák is belepusztulnak.
ő

26. Tasakos

egér
.-A-tasakos-rágcsáI6khoz
tartoz6taaakos
egér az Egyesült Ál=
lamok déli részénés
Mexikóban fordul eló~ Magvakka.l,.gyökerekkel és füvel táplálkozik. ÉletmÓdjáról még nincsenek konkret megfigyelések.
27~ Tasakos ~atkány
_
Az állat az-Egyesült Államokban fordul elő, ahol a föld alatt szerteágaz6 folyosókat ás és a vakondturáshoz hasonl6 földkupacokat hány fel. Termete valamivel kisebb, mint a mi hijrcsögünké, A tárolásra szánt eleséget pofazacskój ába gyüj ti össze s
ugy v~szi a föld.alá épitett "í,tackába.Az emberek kegyetlenül üldözik, mert azzal, hogy a hasznos fák gyökereit összerágja, vagy
266
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,

egész táblákon
rokat okoz.

kiirtja a

gumós

növényeket,

igen érzékeny

ká-

28. Fakó--pézsrnapocok.
A PQcOkféléknek egyetlen hasznos tagja. Nevét azért kapt~
mert erős pézsmaillatu nedvet képes kiyálasztani .•Bund áj a igen
ért'ékes prém~
29. -Társas prairi kutya
. E1ég-tekintélyes-nagyságu
rágcsáló. Nevét ugató hangja után
kapta, .mert külső alakja egyébként nem hasonlit a kutyához. ÉszakAmerikában mindenütt megtalálhat6. ,Ügyesen kiásott földalatti folyosókban tanyázik." Növényekkel táplá~k'ozik. A hideg idő beálltával téli álomba merül.,
30. Amerikai csikos mókus
A közönséges ~6kusná1 jóval kisebb és te~mete egetlenebb.
Teste ,"::'·a
farkán kivül •..csupán 15 em hosszu, vállmagassága -B cm.
~ Mexik6i-öbö1tól
kezdve az összes észak-amerikai államokban elterj edt. Magvakkal , bogyókka L , gabonaszemekkel , dióval tápl"álkozik, amelyekbólsokszor
5-8 kg-ot is .elraktároz téli, eleség gyanánt. "A"készletet pofazacskójában hordja haza a vackába~ Téli
álmot alszik.
.

•...
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