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„Les enfants du diable” или деца 
на дявола! С тази фраза 
католическият мисионер 
Габриел Сагард-Теодат ги 

описва в своята „История на Канада“ 
през 1636 г. Необичайно уголемените 
за разред Хищници жлези в основата на 
опашката на скункса, от които той из-
стрелва течност с непоносима миризма 
срещу потенциалните неприятели, са 
причина за неговата лоша слава. При 
Зурлестия скункс на Молина (Conepatus 
chinga) например този секрет има силен 
серен мирис (C4H7SH). 
Дълго време Скунксовите (Mephitidae) 
бяха считани за част от семейство По-
рови (Mustelidae). Последните ДНК 
анализи показват повече близост до 
Procyonidae (Енотови) и дори до мор-
ските хищници Phocidae (тюлени), 
Odobenidae (моржове) и Otariidae (мор-
ски лъвове). 
Семейството включва 2 подсемейства, 4 
рода, 12 съвременни вида и 60 подвида. 

1 вид е Уязвим, няма изчезнали от 1600 г. 
насам. Срещат се в почти цяла Америка 
от Патагония до Канада и в някой час-
ти на Югоизточна Азия (Миризливите 
язовци Mydaus). Обитават почти всички 
възможни хабитати в района си на раз-
пространение, с изключение на суро-
вите пустини и местата с много студен 
климат.

Mephitidae са сравнително дребни бо-
зайници. Най малкият представител 
е 300 грамовия, миниатюрен Петнист 
скункс джудже (Spilogale pygmaea), а 
най-едрият Северноамериканският 
зурлест скункс (Conepatus leuconotus), 4 
кг. Менюто им включва безгръбначни, 
дребни влечуги, плодове , като не се от-
казват и от мърша. 

Въпреки „миризливата“ си популярност, 
всъщност скунксовете са много чисти 
животни и щом им се отстранят жлезите 
стават дружелюбни домашни любимци.

БИОЛОГИЯ

Семейство Скунксови 
(Mephitidae) 
Повече тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=12089

Нова рубрика, в която ще ви запознаем с бозайниците.
Автор: Константин Йорданов
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Явански миризлив язовец (Mydaus javanensis)

Палавански миризлив язовец (Mydaus marchei)

БИОЛОГИЯ
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Северноамерикански зурлест скункс (Conepatus leuconotus)

Зурлест скункс на Молина (Conepatus chinga)

БИОЛОГИЯ
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Ивичест зурлест скункс (Conepatus semistriatus)

Зурлест скункс на Хумболт (Conepatus humboldtii)

БИОЛОГИЯ
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Качулат скункс (Mephitis macroura)

Ивичест скункс (Mephitis mephitis)

БИОЛОГИЯ



 http://nauka.bg 60

Петнист скункс джудже (Spilogale pygmaea)

Източен петнист скункс(Spilogale putorius)

БИОЛОГИЯ
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Западен петнист скункс(Spilogale gracilis)

Южен петнист скункс(Spilogale angustifrons)

БИОЛОГИЯ


