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Като малък бях голям почитател 
на приказките от различните 
краища на света. Спомням си 

как впечатление ми беше направила 
една приказка от Океания, където се 
разказваше за борбата на аборигенско 
племе срещу гигантска рептилия, на-
речена „Хови“:
“Твърде малко животни днес са останали 
на земята и всички те са малки. А някога 
били много и се срещали огромни - с ви-
сочината на дърво. Почти всички голе-
ми животни ядяха трева, но Хови ядеше 
хора. Хови беше по-дълъг от лежащо на 
земята дърво, а когато се изправял в цял 
ръст - главата му се издигаше над хълмо-
вете. Когато тичал, земята треперела, 
изпивал цялата вода от потоците, не ос-
тавяйки на хората нито капка. Хови бро-
дел из равнините търсейки храна и ако на 
пътя му попадало някое племе, той изяж-
дал всички хора до един и това племе за-
винаги изчезвало от лицето на земята...”
 
http://azku.ru/skazk...eanii/hovi.html
 
Когато поотраснах, научих че явно 
тази приказка си е имала своето осно-
вание, тъй като на австралийския кон-
тинент през плейстоцена живял ги-

гантски гущер, бих казал по-големият 
брат на Комодския варан, а именно 
Megalania prisca или Varanus priscus:

Кръстена така от Ричард Оуен /бащата 
на палеонтологията/, Мегалания при-
ска /може да се преведе като великият 
древен скитник/ всявала ужас сред 
фауната на ‘terra australis incognita’ 
допреди 40 000 години. 
По намерени скелети, които възсъзда-
ват около 80% от облика на влечугото, 
можем да съдим, че на дължина то дос-
тигало до 5-7 метра и тежало около 400 
кг. Мегаланията била суперхищникът 
на австралийските савани, ловяла ос-
таналите представители от мегафа-

Мегалания приска
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уната - дипротодонти, палохерсти, 
прокоптодони /гигантски кенгура/, 
моа, ему и пр.

Не е изключено да е налитала и на 
мърша, макар че масивната й челюст 
била пълна с остри зъби, които късали 
месото на жертвата и трошели костите 
й. Счита се, че имала и отровни жлези. 
За изчезването учените сочат изми-
рането на любимата й храна - дипро-
тодонтите /двуутробни тревопасни 
бозайници с размери на хипопотам/. 
Макар че нищо чудно пръст в това да 
имат и първите колонизатори на ав-
стралийския континент - аборигени-
те, които предали срещите си с тази 
страшна рептилия под формата на 
приказка на поколенията...

От горе ляво по часовниковата стрел-
ка: Genyornis /2,5 метра висока хищна 
нелетяща птица/; Diprotodon /гигант-

ският роднина на днешния вомбат/; 
Procoptodon /гигантско кенгуру/; 
Thylacine /измрелият през миналия 
век тасманийски вълк/; Thylacoleo /
торбест лъв/; Megalania.
За контактите на аборигените с ме-
гафауната говорят различни скални 
рисунки в северозападната част на 
Австралия (от където явно колониза-
торите са проникнали на континен-
та).
Счита се, че тази е на торбест лъв /
Thylacoleo carnifex/
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Toва вероятно е Гениорнис:

 Тук имаме лов на едро раирано жи-
вотно /може би торбест лъв/: Тилацин:

Повече информация тук:
http://antiquity.ac....all/akerman322/
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http://antiquity.ac.uk/projgall/akerman322/

