
    

ΚΟΑΛΑ!!!ΚΟΑΛΑ!!!

ΛΕΓΚΑ ΛΕΓΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



    

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

      Τα κοάλα, φυτοφάγα Τα κοάλα, φυτοφάγα 
και μαρσιποφόρα  και μαρσιποφόρα  
ζώα, ζούνε  σε ζώα, ζούνε  σε 
ολόκληρη την ολόκληρη την 
ανατολική ακτή της ανατολική ακτή της 
Αυστραλίας, από την Αυστραλίας, από την 
Αδελαΐδα μέχρι το Αδελαΐδα μέχρι το 
νότιο τμήμα της νότιο τμήμα της 
χερσονήσου Κέιπ χερσονήσου Κέιπ 
Γιορκ, σε βροχώδη  Γιορκ, σε βροχώδη  
δάση.δάση.



    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το κοάλα μοιάζει πολύ Το κοάλα μοιάζει πολύ 
στην εμφάνιση με το στην εμφάνιση με το 

γουόμπατγουόμπατ, που είναι ο πιο , που είναι ο πιο 
κοντινός του συγγενής. κοντινός του συγγενής. 

Σε γενικές γραμμές είναι Σε γενικές γραμμές είναι 
ζώο σιωπηλό, αλλά τα ζώο σιωπηλό, αλλά τα 
αρσενικά μπορούν να αρσενικά μπορούν να 

παράγουν κατά την εποχή παράγουν κατά την εποχή 
του ζευγαρώματος ένα του ζευγαρώματος ένα 

πολύ ηχηρό κάλεσμα που πολύ ηχηρό κάλεσμα που 
ακούγεται μέχρι ένα ακούγεται μέχρι ένα 

χιλιόμετρο μακριά. Δεν χιλιόμετρο μακριά. Δεν 
γνωρίζουμε πολλά για τη γνωρίζουμε πολλά για τη 
διάρκεια ζωής των κοάλα, διάρκεια ζωής των κοάλα, 

πάντως σε αιχμαλωσία πάντως σε αιχμαλωσία 
φτάνουν την ηλικία των 15 φτάνουν την ηλικία των 15 

ετώνετών..



    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  

Το κοάλα έχει παχύ κι απαλό τρίχωμα, πολύ Το κοάλα έχει παχύ κι απαλό τρίχωμα, πολύ 
μεγάλα αυτιά, και μακριά άκρα, τα οποία μεγάλα αυτιά, και μακριά άκρα, τα οποία 

έχουν πέντε δάχτυλα το καθένα με μεγάλα, έχουν πέντε δάχτυλα το καθένα με μεγάλα, 
κοφτερά νύχια για να το βοηθούν στο κοφτερά νύχια για να το βοηθούν στο 

σκαρφάλωμα. Ένα μεγάλο νότιο αρσενικό σκαρφάλωμα. Ένα μεγάλο νότιο αρσενικό 
μπορεί να ζυγίζει 14 κιλά, ενώ ένα μικρό μπορεί να ζυγίζει 14 κιλά, ενώ ένα μικρό 
βόρειο θηλυκό μπορεί να ζυγίζει 5 κιλά.βόρειο θηλυκό μπορεί να ζυγίζει 5 κιλά.

Το κοάλα έχει ασυνήθιστα μικρό εγκέφαλο. Το κοάλα έχει ασυνήθιστα μικρό εγκέφαλο. 
Είναι το μόνο ζώο στη γη με τόσο Είναι το μόνο ζώο στη γη με τόσο 

ελαττωμένο εγκέφαλο.ελαττωμένο εγκέφαλο.



    

ΤΡΟΦΗΤΡΟΦΗ

      Σε αυτά τα βροχώδη Σε αυτά τα βροχώδη 
δάση συντηρείται δάση συντηρείται 
ευκάλυπτος, η ευκάλυπτος, η 
βασική τροφή ενός βασική τροφή ενός 
κοάλα . Τα φύλλα κοάλα . Τα φύλλα 
ευκαλύπτου είναι ευκαλύπτου είναι 
μακριό και μυτεράμακριό και μυτερά

Φύλλα 
ευκαλύπτου
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