
 
 

 

JEDINEČNOSŤ AUSTRÁLSKEJ PRÍRODY 
 

Podivné správy nových osadníkov o Austrálskych zvieratách 
 
Podobný údiv ako u Cookových námorníkov vzbudili austrálske zvieratá aj u prvých 
osadníkov, ktorí prišli do Austrálie oveľa neskôr. Ich listom doma neverili a príbuzní si 
mysleli, že sa v tej ďalekej krajine zbláznili. Je vôbec možné, aby zvieratá, ktoré 
vyzerajú ako veľké chrty, skákali ako kobylky, aby labute, ktoré sú na celom svete 
snehobiele, boli v Austrálii čierne? Dá sa uveriť tomu, že austrálsky vtáci veľkí ako osol, 
nevedia lietať, ale zvieratá s hlavou líšky plachtia vzduchom ako orly? Vrcholom všetkého 
však bolo, keď osadníci tvrdili že v ich novej vlasti žije krtko, ktorý vyzerá ako kačica a 
dokonca sedí na vajciach. Ani veľkí odborníci vtedajšej doby neverili týmto tvrdeniam a 
prvé dovezené kožušiny a vypchaté zvieratá vyhadzovali ako falošné a vymyslené veci. 
A predsa boli listy pravdivé a kožušiny pravé. Podivné kanguru boli vlastne kengury, 
lietajúce líšky sú kaloni, nelietajúce vtáky – pštrosy emu a krtko, čo vyzerá ako kačica a 
sedí na vajciach, je vtákopysk. 
 

Prečo je austrálska príroda taká podivná 
 
Prečo sú zvieratá Austrálie také zvláštne a ojedinelé? Je to dôsledok dlhodobej 
odľahlosti od ostatného sveta. V druhohorách bola Austrália súčasťou veľkej 
južnej pevniny, ktorú vedci nazvali Gondwana. Jej živočíšstvo sa vyvíjalo 
spoločne. Ale ešte v druhohorách sa prapevnina polámala a postupne rozdrobila 
na viacero menších pevnín a ostrovov. Z jej zvyškov vznikla Južná Amerika, 
Afrika, Idia, Madagaskar a Austrália. Najskôr a najďalej sa oddelila práve 
Austrália. Jej živočíchy žijú najdlhšie oddelene od zvierat iných pevnín našej 
planéty, preto sa od nich tak veľmi odlišujú. O Austrálii a Oceánii môžeme 
povedať, že je žijúcim múzeom praveku. Podobne ako so živočíchmi je to aj s 
austrálskym rastlinstvom. V lesoch Austrálie dodnes rastú paprade, ktoré rástli v 
Európe pred miliónmi rokov a dnes ich ťažíme v podobe hnedého a čierneho 
uhlia.   
 1. Ktoré zvieratá Austrálie udivovali nových osadníkov? 

2. Ako sa nazýva zviera, čo vyzerá ako kačica a sedí na vajciach? 
3. Súčasťou, ktorej veľkej pevniny bola Austrália v druhohorách? 
4. Prečo sa odlišujú živočíchy od iných zvierat sveta? 
5. Aké rastliny rastú dodnes v Austrálii, čo rástli v Európe pred miliónmi   
    rokov? 
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