
KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN • 2017. március–április • IV. évfolyam 2. szám

F
Á

N
K

-M
T

T
M

49
5 

Ft

www.allatvilagmagazin.hu

ÁLLATI
TITOKZATOS

SZARVASOK

ÓCEÁNOK
VÁNDORAI

EGY „BOGARAS”

ÁLLATKERT

INVÁZIÓK



FÁNK–MTTM ÁLLATVILÁG – KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN
Megjelenik a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével.
Főszerkesztő: Kovács Zsolt • Tudományos tanácsadók: Prof. Dr. Persányi Miklós, Dr. Korsós Zoltán, Dr. Csorba Gábor, 
Dr. Dulai Alfréd, Hanga Zoltán, Dr. Sós Endre, Dr. Hangay György

Szerkesztőség címe: 1037 Budapest, Domoszló köz 10. • Telefon: +36 30 281-4498 • E-mail: info@allatvilagmagazin.hu • Web: www.allatvilagmagazin.hu 
• Kiadó: EX-BB Kiadói Kft. • E-mail: kiado@ex-bb.hu • Web: www.ex-bb.hu • Felelős kiadó: Simonits Erzsébet ügyvezető • Nyomdai előkészítés: 
Restyánszki Design Stúdió • Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest • Terjesztés gondozása: Hírvilág Press Kft. • Telefon: +36-1 411-0491 
• E-mail: hirvilag.press@hirvilagpress.com • Web: www.hirvilagpress.com • Árusításban terjeszti: Lapker Zrt. országos hálózata, a Magyar Posta Zrt. 
és egyéb alternatív terjesztők • Előfi zetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság (postacím: 1900 Budapest). 
Előfi zetési díj: 415 Ft/lapszám. Előfi zethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailben 
a hirlapelofi zetes@posta.hu címen és telefonon a +36-1-767-8262-es számon. Előfi zetési díj 1 évre (6 lapszám): 2.490 Ft

ISSN: 2064-5171

A címoldalon ázsiai hosszúcsápú cincér (Fotó: Shutterstock). Következő lapszámunkat április 27-től keresse az újságárusoknál!

A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

 3. EGY BOGARAS ÁLLATKERT – ROVARVILÁG AZ ÜVEG MÖGÖTT  8. BOTSWANAI 
BARANGOLÁS 2. – ÁLLATPARADICSOM A JAVÁBÓL  12. TITOKZATOS SZARVASOK A KÁRPÁT-

MEDENCÉBEN  16. A NAGY SZTYEPPE GYERMEKEI  19. FILMES FARKASOK 
 20. AZ ÓCEÁNOK VÁNDORAI  24. HÍRDZSUNGEL  26. AZ ÉV MADARA A TENGELIC 

 28. HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL  30. TÖRPÉK TÖRPÉJE 
 32. HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL  34. JÖTTEK, LÁTTAK – GYŐZTEK? – AZ ÁLLATI 

INVÁZIÓK ÉS HATÁSAIK  36. KÖNYVESPOLC  37. TÜSKÉS TÁRSÁLLATOK

TUDOMÁNYOS MÉRFÖLDKŐ 
A Magyar Természettudományi Múzeum kutatói nemzetközi 
együttműködés keretében különlegesen érzékeny módszert fej-
lesztettek ki, amely barlangokból gyűjtött vízmintákból is képes 
kimutatni a barlangi vakgőte (Proteus anguinus) jelenlétét. A bar-
langi vakgőte Európa egyetlen barlangi életmódot folytató gerin-
ces faja, kizárólag a Dinári-hegység alatt húzódó barlangrend-
szerben él. Ezt a szigorú védelem alatt álló gőtefajt hosszú élete 
(száz évnél is tovább élhet), különös életmódja, pigmenthiányos 
bőre, visszafejlődött szeme miatt már régóta intenzíven kutatják. 
Gátat szab azonban a faj védelmének, hogy nem ismert, ponto-
san mely barlangokban él, és hol húzódik elterjedésének határa. 
A vizsgálat azon alapul, hogy az állat DNS-molekulái oldott álla-
potban a vízbe kerülnek, így ha a barlangból kifolyó vízből merí-
tett mintát megfelelően steril körülmények között, laboratórium-
ban elemzik, akkor kimutatható belőle a faj jelenléte. (Forrás: Dr. 
Vörös Judit MTM) ÚJ MADÁRFAJ A HAZAI FAUNÁBAN 

A szibériai szürkebegy elterjedési területének nyugati széle Euró-
pa és Ázsia határára, az Ural-hegység térségére esik. A faj telelő-
területe Közép-Kínától Japánig terjed, de kóborló példányai 
gyakran előkerülnek Alaszkában és az USA-ban is.
Európai előfordulása ritka, 2015-ig csak 32 megfi gyelési adata 
volt, ezek több mint fele Svédországban és Finnországban. A ta-
valyi ősz azonban a faj eddig nem látott nagyságrendű „invázió-
ját” hozta Európa északabbi térségeinek 12 országában, ahol 2016. 
október 4–november 6. között 212 példány került távcső elé. Ma-
gyarországon – közelebbről a Szentendrei-szigeten – az első pél-
dányt 2017. január 18-án fi gyelték meg. (Forrás: mme.hu)F
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2017-BEN AZ ÉV HALA
Jelenleg a harcsa (Silurus glanis) ha-
zánk legnagyobb hala. Igaz, napjaink-
ban a mázsás példányok is ritkaságnak 
számítanak, ám a régebbi leírások 200 
kilogrammos, három méteres har-
csákról is beszámolnak. Rendkívül 
nagy szájában, több sorban apró, he-
gyes fogak ülnek, így áldozatának ke-
vés az esélye a menekülésre. Főképp 
halakkal táplálkozik, de elragadhatja a 
vízi szárnyasokat és kisebb emlősöket 
is. Gyökerek között, uszadékok mögött 
mozdulatlanul vár a zsákmányára.
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A 
Fővárosi Állat- és Növénykert egyike annak a kevés 

állatkertnek, ahol nagy hangsúlyt fektetnek az ízeltlá-

búak bemutatására is. Ez ugyan a látogatók számára 

talán nem mindig feltűnő, hisz más, népszerűbb állatcsopor-

tok képviselői jobban megragadhatják a fi gyelmüket. Főképp, 

hogy az intézmény ilyen állatokból, emlősökből, madarakból, 

hüllőkből és halakból is gazdag gyűjteménnyel rendelkezik. 

Ám az állatkerti világhálózat „rovarász” berkeiben a mi in-

tézményünk ízeltlábúakkal kapcsolatos szakmai munkáját is 

komolyan jegyzik.

HOL VANNAK MA AZ ÍZELTLÁBÚAK?
A Fővárosi Állat- és Növénykertben manapság 243 gerincte-

len állatfajjal foglalkozunk, amelyek nagy része az ízeltlábúak 

közé tartozik. Ha azonban megnézzük a kert térképét, nem 

EGY „BOGARAS” ÁLLATKERT

A legtöbb állatkert főként emlősöket és madarakat, esetleg, ha komolyabb terráriummal és 

akváriummal is rendelkezik, hüllőket és halakat mutat be a nagyközönségnek. Az ízeltlábúak 

azonban sok helyről teljesen hiányoznak, vagy ha vannak is, csak elenyészően kis számban. 

Pedig épp a rovarok, pókszabásúak, rákok és rokonaik alkotják az állatvilág fajokban 

leggazdagabb csoportját.

ROVARVILÁG
AZ ÜVEG MÖGÖTT

Bütykös csótány 
(Gromphsdorhina oblongonota)

Az óriás karéjossáska (Tropidacris collaris)  
különleges színeivel és bizarr megjelenésével 
kelti fel a látogatók érdeklődését.



Bár rovarok és más ízeltlábúak alkalmi állatkerti bemu-

tatására már korábban is sor került, az első állandó 

inszektáriumot, azaz rovarházat 1881-ben létesítették a 

Londoni Állatkertben. 1898-ban Amszterdam, 1904-ben 

Majna-Frankfurt, 1904-ben Köln, majd 1910-ben New 

York (Bronx) állatkertje is megnyitotta a maga ízeltlá-

bú-bemutatóját. 

Nálunk, a Fővárosi Állat- és Növénykertben már a 19. szá-

zad végén felmerültek rovarok, például selyemhernyók 

ROVARHÁZI HISTÓRIA

bemutatásával kapcsolatos elképzelések, de a létesítés fel-

tételei 1907 előtt nemigen voltak adottak. Ebben az évben 

a kert fenntartását a főváros vette át, s mindjárt el is ha-

tározta annak teljes újjáépítését. A szakmai programot a 

neves zoológus, Lendl Adolf dolgozta ki, s a koncepcióba 

az ízeltlábúak bemutatását is beillesztette. Különálló vivá-

rium vagy inszektárium ugyan ekkor még nem létesült, 

de az 1912-ben megnyílt Akvárium tengeri szárnyában 

különféle rákokat, illetve néhány kisebb terráriumban 

egypár rovarfajt már láthatott a nagyközönség. Sőt, az 

1920-as években létesült trópusi akvárium és terrárium is 

kiegészült néhány rovarfajjal.

A szó szoros értelmében vett rovarház szellemi atyja Bu-

dapesten Szalkay József volt. A neves rovarász és isme-

retterjesztő, aki az állatkert főelőadójaként dolgozott, 

minden követ igyekezett megmozgatni egy önálló ízeltlá-

bú-bemutató kialakítása érdekében. Egy kisebb bemuta-

tóhelyet már 1965 augusztusában kialakítottak az akkori 

Madárház központi látogatócsarnokában, majd két évvel 

később a használaton kívüli sziklavendéglő épületében 

létesült ideiglenes rovarház. Az ízeltlábúak bemutatását 

hosszabb távon is megoldó új Vivárium végül 1974. no-

vember 2-án nyílt meg a nagyközönség előtt.

Az egykori Vivárium központi csarnoka

Szalkay József, 
a Budapesti Állatkert 
ízeltlábú-gyűjtemé-
nyének alapítója

A régi Vivárium a Nagyszikla oldalában
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Az egykori Vivárium központi csarnoka

Szalkay József, 
a Budapesti Állatkert 
ízeltlábú-gyűjtemé-
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A régi Vivárium a Nagyszikla oldalában

találunk rajta viváriumot vagy rovarházat. A régi gyakorlat-

tal szemben ugyanis, amikor az összes ilyen típusú állatot 

egy helyen láthatta a közönség, napjainkban az állatkert több 

pontján is találkozhatunk velük. Egyes ausztrál rovarfajokat 

például az Ausztrálházban mutatunk be, számos afrikai faj 

pedig a Szavanna-komplexum terráriumaiban kapott helyet. 

Mi több, a nyári szezonban külön Lepkekert is működik a 

Pálma ház szomszédságában.

A legtöbb ízeltlábúval a Varázshegyben találkozhatunk. A 

Nagyszikla belsejében működő, 2012-ben átadott létesít-

ményben több olyan tematikus bemutatóhely is van, ahol a 

legfőbb látványosságot rovarok vagy épp pókok jelentik. A 

„Kolónia-galériában” például a szorgos levélvágó hangyákat 

csodálhatjuk meg, amint gyűjtik és szállítják a leveleket, sőt, 

megleshetjük gombakertjeiket is. Ezek az állatok tudniillik 

óriási munkával összehangolt „mezőgazdasági tevékenysé-

get” folytatnak. Mivel magukat a leveleket nem képesek meg-

emészteni, a világon sehol másutt elő nem forduló gombákat 

termesztenek rajtuk, melyeket viszont már könnyűszerrel el 

tudnak fogyasztani. A gombakertek normál esetben mélyen 

a föld alatt húzódnak, ám állatkertünkben – üvegfalon ke-

resztül – ezt is láthatóvá tehetjük a nagyközönség számára.

Egy fél emelettel följebb az ízeltlábúak óriásaival ismerked-

hetünk meg. Köztük a madárpókok számos különböző fajá-

val, amelyek között akadnak akkorák, mint egy felnőtt em-

ber tenyere az ujjakkal együtt. De van itt többféle botsáska 

is: ezek olyan kiválóan álcázzák magukat, hogy sokszor fél 

percig eltart, míg az ember meglátja őket, holott mindvégig 

a szeme előtt voltak. A gyűjteményben megtalálhatók a vi-

lág legnagyobbra növő botsáskái is: némelyikük hossza a 30 

centit is meghaladja.

ALIEN-DARÁZS
A Varázshegyben látható rovarok közül a legérdekesebb talán 

az ékes ősdarázs. E fajnak az a különlegessége, hogy utódai-

nak kikeltetésére eleven csótányokat használ gazdatestként. 

Módszere némileg emlékeztet az Alien-fi lmek kitalált ször-

nyetegének módszerére, így az ékes ősdarázs a rovarvilág 

„alienje”.

Peterakás előtt a darázs keres magának egy megfelelő méretű 

amerikai csótányt. Gyorsan lerohanja, s egy szúrással meg-

bénítja. A bénítás azonban ilyenkor még nem tökéletes, csu-

pán lelassítja kissé az áldozatot, lehetővé téve a darázsnak a 

második, precíziós szúrást, amellyel már a csótány idegrend-

szerének megfelelő központját blokkolja. Ezzel az állat 

teljesen magatehetetlenné válik, viszont egyéb élet-

funkciói továbbra is működnek.

Később a darázs egy üregbe vonszolja zsákmá-

nyát, illetve a csótány csápját a� éle póráz-

ként használva, terelgeti a prédát a megfe-

lelő irányba. Az üregben aztán egy petét 

rak rá – s végül kívülről kövekkel torla-

szolja el a bejáratot. 

A petéből kikelő lárva a teljesen maga-

tehetetlen, de továbbra is friss csótány-

ba mászik bele, és szép komótosan elfo-

gyasztja. A kevésbé fontos szervekkel kezdi, 

hogy a gazdatest minél tovább életben maradjon. 

Végül, amikor már teljesen felfalta belülről, a lárva bebábo-

zódik, s körülbelül két hétre rá ki is kel belőle a kifejlett ékes 

ősdarázs.F
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Denevérlepke (Caligo memnon)

Sávos bíborlepke (Myscelia cyaniris)
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E különleges szaporodási módot Állatkertünk látogatói a saját 

szemükkel is láthatják. Méghozzá minden folyamatát, mivel 

a természetben használt üregeket itt átlátszó kémcsövekkel 

helyettesítjük. A különleges látnivaló egyébként nemcsak a 

mi látogatóinkat szokta érdekelni, hanem felkeltette a BBC 

tekintélyes bristoli természetfi lmes műhelyének (ahol az 

Attenborough-fi lmek készülnek) érdeklődését is. Amikor a 

brit fi lmesek az ékes ősdarazsakról szerettek volna felvételt, 

egy kisebb tenyészetet mi bocsátottunk rendelkezésükre.

A JÉGHEGY CSÚCSA
Az ízeltlábúak, kivált a rovarok állatkerti bemutatására általá-

nosan jellemző, hogy a látogató csupán a „jéghegy csúcsát” 

láthatja. Ahhoz ugyanis, hogy a bemutatótereket látványos 

állatokkal töltsük meg, legalább ugyanekkora, sőt, rendsze-

rint jóval nagyobb háttértenyészetre van szükség. Akadnak 

például olyan bogárfajok, melyek akár éveket is eltöltenek a 

föld felszíne alatt lárvaállapotban, kifejlett, imágó állapotuk 

viszont csak néhány hétig, egy-két hónapig tart. Ilyenkor az 

állomány folyamatos utánpótlása kizárólag akkor lehetséges, 

ha van egy megfelelő kapacitású háttértenyészet is.

A legnagyobb ilyesféle háttértenyészet teljes egészében el-

foglalja a Zsiráfház pincéjét, de akad belőle a Varázshegyben 

és másutt is. Az itt található egyedek gondozása legalább 

annyi munkát ad „rovarászainknak”, mint azoké, melyeket a 

közönség a bemutatást szolgáló terráriumokban láthat.

Az egyik állatház padlásterében külön tücsöktenyészetet is 

létrehoztunk. Ez nem annyira a bemutatott populáció után-

pótlásához szolgál háttérként: elsősorban az a szerepe, hogy 

rovarokkal táplálkozó állataink számára tudjunk nap mint 

nap friss takarmányt biztosítani.

Takarmánycélú tücsöktenyészet

A levélvágó hangya (Acromyrmex 
octospinosus) csak nagyon kevés állat-
kertben látható.
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nyitják a bábszekrény ajtaját, hogy a frissen kikelt imágók 

kiröppenve csatlakozhassanak a Lepkekert légterében élő 

társaikhoz.

SZERETHETŐ CSÓTÁNY
A lepkék népszerűsége ellenére a legtöbb ízeltlábút – Schmidt 

Egon találó szavaival élve – a „nemszeretem állatok” kategóri-

ájába sorolja a széles nyilvánosság. Sok állatkert talán épp ezért 

sem fordít nagyobb fi gyelmet ezekre az állatokra. A Főváro-

si Állat- és Növénykertben azonban már évszázados hagyo-

mány, hogy a biodiverzitás, azaz az élővilág sokfé-

leségének minél szélesebb keresztmetszetét 

igyekszünk bemutatni, s ebből a 

rovarok, pókok, skorpiók és ro-

konaik sem maradhatnak ki. 

Ráadásul az ízeltlábúakkal 

szembeni ellenérzések sok 

tekintetben csupán előítéle-

tek. Az előítéletek ellen pedig 

úgy lehet leginkább harcolni, ha 

igyekszünk eloszlatni azokat a té-

vedéseket, amelyeken alapulnak. 

Ezért mutatunk be például két 

tucat különféle csótányfajt, hogy 

elmeséljük: e közel ötezer fajt szám-

láló állatcsoportban csak néhány ún. 

kultúrakövető faj akad, a többi anélkül él 

a természetben, hogy az embernek bármi-

lyen kényelmetlenséget okozna. Az egyik ilyen 

fajt, az óriás bütykös csótányt sokszor még kézbe is ad-

juk a különféle állatkerti foglalkozásokon. S ilyenkor öröm lát-

ni, hogy az emberek igenis le tudják vetkőzni az előítéleteiket.

HANGA ZOLTÁN

Narancs kéneslepke (Catopsilia scylla)

Borsos csótány 
(Archimandrita tesselata)
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N
agy volt az örömöm, hisz most találkozhattam elő-

ször ezzel az ugyancsak impozáns külsejű, nem túl 

gyakori állattal. Még aznap délután láttam egy másik 

példányt is; néhány nap múlva pedig Chobéban újra két-

tucatnyi fekete lóantilop került elénk.

Moremiből Savutiba utazva magas homoktengerben, kiszá-

radt bozótok és fák között autóztunk, amelyeket helyenként 

úgy borított be a világosszürke por, hogy elképzelhetetlennek 

tűnt ott bármiféle élet. Sátraink is egy kiszáradt folyómeder 

mentén álltak, de mégsem kellett nélkülöznünk az állatvilág 

közelségét. Nagy kuduk (Tragelaphus strepsiceros) jelentek 

meg esténként táborunk mellett, hogy lecsipegessék a bok-

rok aprócska leveleit, a közelben láttuk az előző részben már 

említett hím leopárdot, egyik este pedig először pillanthat-

tam meg szemtől szemben Afrika egyik legagresszívebb ál-

latát, egy portyára induló méhészborzot (Mellivora capensis).

Sátraink előtt két-két, vaslábakra szerelt vászonedény volt el-

helyezve vízzel, ami kéz- és arcmosásra szolgált. Egyik éjsza-

ka valami különös lefetyelésre ébredtem. Kilesve a sátorajtó 

szúnyoghálóján, két foltos hiénát pillantottam meg, amelyek 

ÁLLATPARADICSOM 
A JAVÁBÓL

Moremiben, már megérkezésünk másnapján, szép meglepetésben volt részem, mert nem kevesebb, 

mint 24 fekete lóantilop (Hippotragus niger) ügetett át előttünk az úton. E gyönyörű állatfaj 

legközelebbi rokonát, a hozzá nagyon hasonló Roosevelt-lóantilopot (Hippotragus roosevelti) a 

kenyai Shimba Hillsben láttam, s épp arról kezdtem beszélni útitársaimnak, milyen jó lenne az állat 

fajtársát, a fakó lóantilopot (Hippotragus equinus) is megpillantani, mikor – csodák csodájára! – 

a bozótosból előjött közülük kilenc példány. 

BOTSWANAI BARANGOLÁS 2.

Fekete lóantilopok
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BOTSWANAI BARANGOLÁS 2.

Fekete lóantilopok
– mint reggel kiderült – sorra járták a sátrak előtti víztartó-

kat, s fenékig kiürítették őket. Nem csodálkoztam az eseten: 

egy ilyen vidéken csábító dolog a víz, ami könnyen becsal-

hatta táborunkba az élelmes állatokat. Mindemellett persze 

egész utunk során részesülhettünk az éjszakai „oroszlánkon-

certekből” is, melyek néha úgy szóltak, mintha szólistáik a 

szomszéd sátorban tanyáztak volna.

KÍVÁNCSI GNÚK, SZERELMES NAGYMACSKÁK
Már az első nap feltűnt, milyen sok itt az oroszlán; akkor ösz-

szesen 19 példánnyal találkoztunk. Egyik legizgalmasabb 

élményünket is egy Savutiban tanyázó oroszlánfalkának kö-

szönhettük. Ebben 14 példányt számoltunk meg, s már a falka 

összetétele is furcsa volt. Nem azért, mert két hatalmas testű, 

fekete-sárga sörényű hím állt a csapat élén – ezek mindig 

testvérek, amelyek együtt küzdenek meg a falka nőstényeiért 

–, hanem mert mellettük olyan, kiserkedt sörényű, 2-2,5 éves 

fi atal hímek is voltak, melyeket szemlátomást megtűrtek ma-

guk mellett, s nem vertek ki a falkából, holott az lett volna tör-

vényszerű. Gondolom, a zsákmányállatok bősége lehetett az 

ok, amire az is utalt, hogy minden egyed jól tápláltnak tűnt, s 

az összes általunk látott falkában voltak egészséges kölykök. 

(Az oroszlánkölykök halandósága általában igen magas, elér-

heti a 80%-os szintet.)

Egy nőstény tüzelt, s az egyik hím rendszeresen – körülbelül 

5-10 percenként – párzott is vele, miként az e fajnál megszo-

kott. Egy-egy párzás nem tartott tovább fél percnél. A falká-

tól vagy 60-70 méternyire három csíkos gnú (Connochaetes 

taurinus) álldogált; belefeledkezve fi gyelték az oroszlánok 

Az oroszlán még gyakori Botswanában.

Az impalacsapatban a tehenek  mellett 
mindig csak egy bak van.

Az afrikai ollóscsőrű madár (Rynchops fl avirostris) különleges 
technikával halászik; a víz fölött repülve, csőrét nyitva tartja, 

s csak alsó csőrkáváját mártja a vízbe, hogy azzal merítse ki 
onnan a kishalakat.
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eléggé lármás szerelmi életét. Ráadásul az oroszlánok két 

vezérhímje is összekapott – nyilván a házastársi jogok gya-

korlásán –, s az erősebbik meglehetős szigorral utasította 

rendre a másodhegedűst, ami már szinte mennydörgéssze-

rű hangzavarral járt. Ám a gnúk, ahelyett hogy elmenekültek 

volna, továbbra is kíváncsiskodtak. Ez egyikükre nézve vég-

zetes következménnyel járt, mert egy élelmes nőstény – ki-

használva a ribillió okozta fi gyelmetlenségét – becserkészte 

és ráugrott. Némi birkózás következett a préda és a vadász 

között, de utóbbinak segítőtársai is akadtak, s rövidesen már 

két nőstény oroszlán lógott a gnú hátán, egy pedig a torkán. 

Közben két fi atal hím elállta a halálraítélt menekülésének út-

ját is. Egy perc sem telt el, s az áldozat a földre zuhant, ám 

égnek álló lábai kapálódzását még hosszú percekig láttuk. 

Mikor azok megszűntek mozogni, a gnút már javában ették 

az oroszlánok. Időközben a nagy hím mindenkit – köztük 

a zsákmányejtőket is – elzavart a zsákmány közeléből, kivéve 

kedvezményezett nőstényét és egy nagyobb kölyköt, amelyik 

nyilván a nőstényhez tartozott. Maga a fenséges vezér nem 

evett, de olyan büszkén állt a gnú teteme mellett, mintha ő 

ejtette volna el. Aztán komótosan meghágta a falatozó nős-

tényt, mely csak a csúcsra jutás pillanatában hördült fel vi-

csorogva, hogy aztán folytassa a táplálkozást.

EGY TÖKÉLETES RAGADOZÓ
Savutit elhagyva, a magas homokkal borított úton két kis 

szürkés madárra lettünk fi gyelmesek, amelyek úgy közle-

kedtek a homokban, mintha úsztak volna. Kétöves pusztai-

tyúkok (Pterocles bicinctus) voltak. De nicsak, gondoltam, a 

tojónak mintha négy vagy hat lába lenne!... Távcsővel jobban 

megnézve a madarat, kiderült, hogy fi ókáit rejtegeti a teste 

alatt. Míg az anyamadár kissé felemelkedve próbált távolod-

ni tőlünk az út széle felé, kitűntek hasa alól a fi ókák gyorsan 

tipegő apró lábacskái is. Két másik fi óka azonban ott maradt 

mozdulatlanul az autónk mellett, a homokban; róluk egészen 

jó fotókat tudtunk készíteni.

Aztán egy általam rég várt eseménynek lehettem részese. Az 

út menti ligetes erdőben két hiénakutya (Lycaon pictus) szi-

esztázott, s így végre találkozhattam ezzel az egyre ritkább 

ragadozóval, melyet én ugyanolyan tökéletes „konstrukció-

nak” tartok a kutyafélék között, mint amilyen a macskafélék 

közt a leopárd.

Még ugyanezen a napon, de már a Chobe Nemzeti Parkban, 

arra is alkalmunk nyílt, hogy vadászat közben fi gyelhessünk 

meg egy 11 példányból álló hiénakutya-falkát. Ezek a csak 

rájuk jellemző könnyed, szinte táncos ügetéssel haladtak 

látszólag céltalanul a Chobe folyó mentén, mígnem kide-

rült, hogy a távolban legelésző 3-4 zebrát szemelték ki. Azok 

Az oroszlánok nem félnek 
a víztől, és remekül úsznak.

A hiénakutyák ritkán támadják meg 
a keményen védekező zebrákat.
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felháborodott, ugató nyerítéssel fogadták az ismerkedési kí-

sérletet, s szembefordultak támadóikkal, mire a hiénakutyák, 

némi gondolkodás után, más zsákmányállatok után néztek, 

s eltűntek a part menti bozótosban. Másnap hallottuk egy ott 

szafarizó társaságtól, hogy impalákat zsákmányoltak.

E folyó menti, vizes-lápos területen, ahol esténként rendre 

megjelentek az elefántok csapatai, napközben is elképesztő 

mennyiségű ka� erbivaly (Syncerus ca� er) tanyázott. Szá-

mukat durva becsléssel legalább 3-500-ra teszem, de lehettek 

akár ezren is. Ugyanitt ismerkedtem meg két olyan antilop-

félével, amelyek jellemzőek a tájra, ám én még nem talál-

koztam velük. Ezek egyike a zambézi mocsáriantilop (Kobus 

leche), a másik pedig a puku mocsáriantilop (Kobus vardonii). 

Mint nevük is mutatja, mindkét faj a vizek közelében, ned-

ves pusztákon, ingoványok és folyók szegélyén él. Szőrzetük 

hosszú, szinte bozontos, színük pedig különböző árnyalatú 

sárgásbarna. A két antilopfaj abban különbözik egymástól, 

hogy az előbbi kissé nagyobb termetű, szarva hosszú, hátra-

hajló lant alakú, míg utóbbié rövidebb, vaskosabb és kevésbé 

lant alakú.

MIÉRT ÚSZIK AZ OROSZLÁN?
A Chobe folyó egyébként itt országhatár, amely Namíbiát 

választja el Botswanától (Becsuánaföldtől), s ez azt is jelenti, 

hogy a folyó két oldalán egészen más játékszabályok uralkod-

nak. Míg a botswanai oldalon nemzeti park van, addig a túl-

oldalon semmi nem szabályozza se a vadon élő állatok, se az 

ottani emberek életét. Namíbiában gyakorta láttunk bödön-

csónakjaikban halászó embereket és marhagulyákat terelő 

pásztorokat is. Természetesen Chobe oroszlánjai is jól tudták, 

mi a különbség a két part közt, s ahelyett hogy Botswana gyors 

lábú és kis termetű impaláit üldözték volna, át-átrándultak a 

folyó túloldalára, ahol a sokkal kevesebb energiát igénylő és 

nagyobb testű házi szarvasmarhák várták végzetüket. Egyik 

reggel láttuk is, amint néhány vadász visszatér a botswanai 

partra. Ez csak azért volt érdekes, mert – a legtöbb macskafé-

léhez hasonlóan – az oroszlán is viszolyog a víztől.

Bár a folyó itt nem túl széles (talán 30-40 méteres lehet), 

nyüzsög a krokodiloktól. Így némi izgalommal fi gyeltük 

a túloldalon feltűnő két nőstény oroszlánt, melyek az átke-

léshez készülődtek. Az első minden különösebb előkészület 

nélkül átúszott, de a második – egy öreg nőstény –, noha fél 

lábszárig is a vízbe gázolt, legalább húsz percig kivárt. Csak 

a Jóisten a megmondhatója, mit fi gyelt, vagy egyáltalán fi -

gyelt-e a krokodilokra, amelyek háta, szeme, orra fel-felbuk-

kant a folyó tükrén; ám úgy tűnt, mintha szerfölött koncent-

rált volna. Vagy csupán az átlagosnál is jobban viszolygott 

a víztől? Nem tudom. Végül aztán lassan beleereszkedett a 

folyóba, majd minden gond nélkül átúszott. Ezen az olda-

lon pedig egész fogadóbizottság várta, mert négy fi atal állat 

– mintha csak drukkolt volna neki – mindvégig őt fi gyelte, 

a part egyik kiemelkedő dombocskáján hasalva. Azután – 

ahogy már az oroszlánoknál szokás – dorombolva egymás-

hoz törleszkedtek, s üdvözölték a jövevényt.

SZEMADÁM GYÖRGY

A zsiráf iváskor kénytelen szétterpeszteni mellső lábait.

Lármás rétisas
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A 
dámszarvas vagy más néven dámvad (Dama dama) 

természetes, jégkorszak utáni elterjedéséről nagyon 

keveset tudunk. Annyi biztos, hogy a faj a legutób-

bi eljegesedés legzordabb időszakát Kis-Ázsiában és Európa 

déli vidékein, Szicíliában, Itália déli részén, valamint a Bal-

kán-félsziget déli területein vészelte át. Bár a dámszarvas a 

legutolsó eljegesedést megelőző meleg időszakban (legutol-

só interglaciális) kétségkívül tagja volt a Kárpát-medence ál-

latvilágának, sokáig vitatott volt, hogy a földtörténeti jelenkor 

(holocén) során is előfordult-e hazánk tájain. A kérdés tisztá-

zásában a régészeti feltárások során napvilágra került vadál-

latcsontok segítettek. 

A legkorábbi holocén korú dámszarvasmaradványok a Kár-

pát-medence déli pereméről, a Vaskapu-szoros közeléből is-

mertek. A középső kőkorból származó maradványokat erede-

tileg egy szokatlanul nagy őzbak csontjainak tulajdonították, 

később ismerték fel csupán, hogy dámszarvashoz taroznak. 

Ugyanezen a vidéken további dámmaradványok kerültek 

elő az újkőkor középső időszakából származó objektumok 

feltárása során. Az újkőkor késői időszakából Polgár közelé-

ből ismertek dámszarvasok maradványai, a rézkor középső 

szakaszából pedig Tiszalúc térségéből kerültek napvilágra 

dámcsontok. A bronzkorból két további helyszínről került 

elő a faj a Vajdaság, illetve Erdély területéről. Emellett a Kár-

TITOKZATOS

SZARVASOK 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A legtöbben alighanem úgy gondoljuk, hogy 

az állattan még megfejtetlen talányaiért az 

ismert világ végére, de legalábbis az érintetlen 

trópusi esőerdőkbe kell utazni. Ezért meglepő 

lehet, hogy hazánkban is él olyan nagy testű 

emlősállat, melynek eredete és múltja csupa 

talány és megfejtésre váró titok.  Pedig a Kárpát-

medence földtörténeti értelemben vett jelenkori 

faunájában találunk két olyan szarvasfajt, 

melynek előfordulása, elterjedése, eredete és 

története ma még alig ismert, s ebből kifolyólag 

több kérdést vet föl, mint amennyit meg 

tudnánk válaszolni. 

Dámszarvas ábrázolása egy makedón mozaikon 
(Pella, szarvasvadászat-mozaik)
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A dámszarvas a bronzkorig az erdőszéli bozótosok és ligetes erdők 
jellemző, őshonos vadja volt. Később a rómaiak ismét betelepítették.
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pát-medence délnyugati peremén, Bosznia északi részén is 

megtalálták bronzkori dámszarvasok csontjait. A bronzkort 

követően, úgy tűnik, hosszú időre nyoma vész térségünkből 

a dámszarvasnak, csupán a római korban és a középkorban 

bukkan fel ismét a hazai fauna tagjaként.

Mindezek alapján nem tűnik túl valószínűnek 

az a tudományos körökben meglehetősen 

gyakori vélekedés, miszerint a dámszarvas ter-

mészetes elterjedése a holocén során sohasem 

terjedt ki a Kárpát-medencére. A viszonylag nagy-

számú és több korszakot felölelő leletanyag alapján 

az sem túlzottan hihető, hogy a meg-

talált leletek mind délebbről importált 

egyedektől származtak volna. Így a 

rendelkezésre álló ismeretek alapján jog-

gal feltételezhető, hogy a dámszarvas a 

Kárpát-medence őshonos emlősállata.

HÁNYFÉLÉK A DÁMOK?
A középső rézkori leleteket megtalálásuk után 

keleti dámszarvasként (Dama mesopotamica) 

határozták meg. Tekintettel arra, hogy Euró-

pában nem ez az őshonos faj, a leletek szá-

mos kérdést és problémát vetnek fel. 

A dámszarvasoknak hagyományosan 

két formáját különböztetik meg, az 

európai dámszarvast (vagy rö-

viden csak dámszarvast) és a 

keleti dámszarvast, amelyet 

gyakran említenek perzsa vagy 

mezopotámiai dámszarvas néven 

is. A két formát olykor különálló alfajoknak, máskor önál-

ló fajoknak tartják a kutatók. A legutóbbi időkben elvégzett 

molekuláris genetikai vizsgálatok ugyanakkor azt mutatják, 

hogy a kétféle dámszarvas ősei már 400 ezer éve elkülönül-

tek egymástól, s azóta önálló fejlődési utat jártak be, ami ha-

tározottan az önálló fajokként való megkülönböztetés jogos-

ságát támasztja alá. A dámszarvas Kis-Ázsia nyugati részén 

és Európában őshonos, míg a keleti dámszarvas Kelet-Ana-

tólia és a Közel-Kelet vidékein terjedt el. A két dámszarvasfaj 

sehol nem fordul elő együtt, vagyis egyik jelenléte kizárja a 

másikét. Ám a nagymértékű genetikai elkülönültség ellenére 

a két faj külleme meglehetősen hasonlít. A keleti dám kissé 

nagyobb termetű, s az agancs felső részén nincs kiszélesedő 

„lapát”, míg a dámszarvas kisebb méretű és lapátos agancsú. 

A két faj elterjedési mintázatából adódóan kizárható, hogy a 

keleti dámszarvas előfordulhatott volna a Kárpát-medencé-

ben. De akkor mi az oka annak, hogy a Tiszalúcon előkerült 

maradványokat mégis ebbe a fajba sorol-

ták? A megtalált leletek agancs hiányá-

ban csupán a testméreti összehasonlítást 

teszik lehetővé. A csontok mérete alapján 

viszont azok valóban felülmúlják mind 

a római kori és középkori, mind pedig a 

napjainkban élő dámszarvasok méreteit. 

Sőt a megtalált csontmaradványok 

a jelenleg élő keleti dámok méretét 

is meghaladják. Pontosan annyival 

nagyobbak a keletidám-csontoknál, 

mint amennyivel a 

keleti dámszarvasok 

nagyobbak az euró-

paiaknál. Ezek alapján, 

ha a dámszarvasfajok kö-

zött fellelhető legfőbb különb-

séget a testméret jelenti, akkor az 

európai dámszarvasnak minimum 

egy önálló alfaja, de inkább ön-

álló faja élt a Kárpát-meden-

cében. Persze az elkülönítő 

bélyegek között szerepel 

még az agancs formája is. 

Azonban, miként hama-

rosan látni fogjuk, az 

agancsok alakja körül 

további problémák 

adódnak. Néhány 

távolabbi művé-

szeti ábrázo-

 Kárpát-medencei dámszarvasleletek 
megtalálási helyei

 a Kárpát-medence közvetlen közelében 
talált leletek
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Az európai dámszarvas 
jól ismert bélyege 

a tipikusan lapátos agancsa.
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lás ugyanis tovább gyarapítja a dámfajok körüli rejtélyek 

számát. Kétségtelen, hogy Görögországban az európai dám-

szarvas honos, mint ahogyan az is, hogy a Balkán legdélebbi 

vidékein az elmúlt több tízezer év során mindig és tartósan 

előfordult a faj. Mégis, az ókori makedón főváros, Pella rom-

jai között megtalált, csodálatosabbnál csodálatosabb moza-

ikok némelyike bizony fejvakarásra készteti a biológusokat. 

A híres szarvasvadászat-mozaikon például két emberalak 

egyértelműen dámszarvast ejt el, ám az ábrázolt dámszarvas, 

legalábbis az agancsa alapján, keleti dám benyomását kelti. 

De miért örökített volna meg az ókori művész egy több száz 

kilométerre élő dámszarvasfajt, mikor a környező erdőkben 

akkor még tömegével fordult elő az európai faj is? Bizony, 

nem tűnik túl valószínűnek. Akkor viszont valami gond lehet 

a dámszarvasok agancsformájával; lehetséges volna, hogy az 

idők során megváltozott?

KIVESZETT VAD HELYÉBE HÁZIÁLLAT?
Mint láthattuk, a dámszarvasfajok közötti elkülönítő bélyegek 

kapcsán mind a testméret, mind az agancsforma körül akad-

nak problémák. A testméret alapján ugyanis némely hazai 

dámszarvasmaradványt külön fajba kellene sorolni. Azonban, 

mint arra elsőként a régészeti állattan magyar úttörője, Bökönyi 

Sándor rámutatott, a dámszarvasok testmérete furcsán változik 

a múltból a jelen felé haladva. Kiderült ugyanis, hogy a prehis-

torikus időkben élt dámok, az elterjedési terület bármely részén 

vizsgálva, jóval nagyobbak voltak ma élő társaiknál. Ezt más 

kutatók számos további vizsgálata is megerősítette. A rendelke-

zésre álló eredményekből nemcsak az látható, hogy az őskori 

és ókori dámok nagyobbak voltak a ma ismert dámszarvasok-

nál, de az is, hogy az egyes régiók dámjai között nincs lényegi 

méretkülönbség. Ám a római korban hirtelen megváltozik a dá-

mok mérete: jóval kisebbek lettek. A római korban felbukkanó 

forma ugyanakkor változatlan marad egészen napjainkig. 

Ezen eredmények alapján mind több kutató véli úgy, hogy a 

dámszarvas természetes vad alakja a vaskorig előforduló na-

gyobb testű forma lehetett. A rómaiakról ugyanakkor köztu-

dott, hogy zárt parkokban és vadaskertekben tartották a dám-

szarvasokat, s széles körben telepítették be olyan helyekre is, 

ahol korábban nem fordultak elő, például a Brit-szigetekre. 

Egyes kutatók elképzelése szerint a római időkben a fajt szinte 

„háziasították”. Intenzíven tenyésztették és szelektálták egy, a 

kor divatjának és ízlésének megfelelő forma és megjelenés ki-

alakítása végett. Ennek eredménye lehet az európai dámra ma 

már jellemző többféle színváltozat megjelenése is, a testméret 

csökkenésén és az agancs formájának megváltozásán túl.

Roppant valószínű a fentiek ismeretében, hogy a jégkort köve-

tően, a kedvező klimatikus feltételek mellett, a déli menedék-

helyeikről kiszabaduló, észak felé terjeszkedő dámszarvasok 

elérték és benépesítették a Kárpát-medencét. E dámszarvasok 

még a faj természetes testméretével és jellemzőivel rendelkez-

tek, s egészen a bronzkorig szerves részét képezték a térsé-

günkre jellemző természetes élővilágnak. Azonban a bronzkor 

során, minden bizonnyal a réz- és a bronzkor között bekövet-

kező kihalási esemény részeként, kipusztultak a Kárpát-me-

dencéből. A mintegy kétezer évvel később érkező rómaiak 

pedig, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt birodalmuk más helyein 

is tették, betelepítették az általuk kedvelt, de a vad alaktól már 

jócskán különböző dámokat a térségbe. E „modern” forma pe-

dig a több hullámban megvalósuló későbbi rá- és betelepítések 

eredményeként, kisebb-nagyobb megszakításokkal, azóta is 

jelen van a Kárpát-medencében.

A keleti dámszarvas agancsa nem formáz lapátot.
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vizsgálva, jóval nagyobbak voltak ma élő társaiknál. Ezt más 

kutatók számos további vizsgálata is megerősítette. A rendelke-

zésre álló eredményekből nemcsak az látható, hogy az őskori 

és ókori dámok nagyobbak voltak a ma ismert dámszarvasok-

nál, de az is, hogy az egyes régiók dámjai között nincs lényegi 

méretkülönbség. Ám a római korban hirtelen megváltozik a dá-

mok mérete: jóval kisebbek lettek. A római korban felbukkanó 

forma ugyanakkor változatlan marad egészen napjainkig. 

Ezen eredmények alapján mind több kutató véli úgy, hogy a 

dámszarvas természetes vad alakja a vaskorig előforduló na-

gyobb testű forma lehetett. A rómaiakról ugyanakkor köztu-

dott, hogy zárt parkokban és vadaskertekben tartották a dám-

szarvasokat, s széles körben telepítették be olyan helyekre is, 

ahol korábban nem fordultak elő, például a Brit-szigetekre. 

Egyes kutatók elképzelése szerint a római időkben a fajt szinte 

„háziasították”. Intenzíven tenyésztették és szelektálták egy, a 

kor divatjának és ízlésének megfelelő forma és megjelenés ki-

alakítása végett. Ennek eredménye lehet az európai dámra ma 

már jellemző többféle színváltozat megjelenése is, a testméret 

csökkenésén és az agancs formájának megváltozásán túl.

Roppant valószínű a fentiek ismeretében, hogy a jégkort köve-

tően, a kedvező klimatikus feltételek mellett, a déli menedék-

helyeikről kiszabaduló, észak felé terjeszkedő dámszarvasok 

elérték és benépesítették a Kárpát-medencét. E dámszarvasok 

még a faj természetes testméretével és jellemzőivel rendelkez-

tek, s egészen a bronzkorig szerves részét képezték a térsé-

günkre jellemző természetes élővilágnak. Azonban a bronzkor 

során, minden bizonnyal a réz- és a bronzkor között bekövet-

kező kihalási esemény részeként, kipusztultak a Kárpát-me-

dencéből. A mintegy kétezer évvel később érkező rómaiak 

pedig, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt birodalmuk más helyein 

is tették, betelepítették az általuk kedvelt, de a vad alaktól már 

jócskán különböző dámokat a térségbe. E „modern” forma pe-

dig a több hullámban megvalósuló későbbi rá- és betelepítések 

eredményeként, kisebb-nagyobb megszakításokkal, azóta is 

jelen van a Kárpát-medencében.

A keleti dámszarvas agancsa nem formáz lapátot.
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A sarkvidéki tájakra 
jellemző rénszarvas 
7 000 éve talán még 
élt hazánkban.

A KÁRPÁT-MEDENCE HOLOCÉN 
ÁLLATVILÁGÁNAK SOSEMVOLT TAGJA?
Nem a dám azonban az egyetlen problémás szarvasféle a föld-

történeti jelenkor Kárpát-medencei vadjai között. Egyik roko-

nának ugyanis még a holocénbeli előfordulása is kétséges. 

Ha a rénszarvasról (Rangifer tarandus) beszélünk, minden-

kinek a messzi északi tájak élővilága jut eszébe. Bár a faj az 

észak-amerikai kontinensen jóval délebbre, az elegyes erdők 

zónájáig megtalálható, jellemzően mégis a tajga és a tundra 

világához kötjük ezt a szarvasfélét. 

A jégkor különböző hideg korszakaiban, például az utolsó 

eljegesedés hidegcsúcsának idején, a faj gyakori volt a Kár-

pát-medencében, mivel a rénszarvas a késő pleisztocén kori 

élővilág, az úgynevezett mamut-sztyepp ökoszisztéma 

jellegzetes képviselője volt. Ám 

a felmelegedéssel 

párhuzamosan korábbi 

elterjedési területének több 

mint 80%-áról eltűnt. Napja-

inkban csupán Skandináviában 

és Észak-Oroszországban fordul elő 

az európai kontinen-

sen. Azonban egyes leletek arra 

engednek következtetni, hogy a Kár-

pát-medencében a faj egészen a középső 

holocénig menedékre lelt. A középhegy-

ségi barlangokban felhalmozódó üledékréte-

gek vizsgálata során ugyanis több helyen 

találtak rénszarvasmaradványokat olyan 

rétegekben, melyek a feltételezések szerint a földtörté-

neti jelenkor során keletkeztek. Összesen három hazai 

barlang 4 rétegében bukkantak ilyen maradványokra a 

kutatók, melyek egy kivétellel jellemzően a holocén leg-

korábbi időszakaihoz köthetőek. Más kutatók ugyanak-

kor, érthető módon, kétségüket fejezik ki a leletek kapcsán. 

A jégkor végi felmelegedés időszakában a rénszarvas korán 

elkezdett visszahúzódni észak felé, s már évezredekkel a ho-

locén kezdete előtt is csupán Dánia és 

Dél-Skandinávia térségében volt meg-

található. Mindez igen izgalmassá teszi a 

hazai leleteket. Ugyanakkor, ha megnéz-

zük, hogy milyen fajokkal fordul elő a rénszar-

vas az említett rétegekben, a négyből három 

esetben tipikusan a jégkorszakra jellemző hideg-

tűrő emlősközösséget találunk. Nagyon valószínű, 

hogy ezekben az esetekben tévedés történt a 

rétegek kormeghatározása kapcsán, s va-

lójában pleisztocén korú rénszarvasokkal 

van dolgunk. Van azonban egy további 

réteg, ahol a rénszarvas tipikusan 

mérsékelt övi fajok társaságában 

fordul elő. Ez utóbbi kapcsán 

két magyarázat lehetsé-

ges. Csekély a valószínű-

sége, de elképzelhető, hogy 

a rénszarvas mégis menedék-

re talált a Kárpát-medence északi 

hegyvidékein, és sarkvidéki élőhelyeitől messze 

délre még évezredekig fenn tudott maradni. Ám jóval való-

színűbb, hogy e szarvasfaj jelenléte a szóban forgó réteg me-

legkedvelő, mérsékelt övi emlősfajai közt a rétegközi átkevere-

dés eredménye. Természetesen a kérdés további vizsgálatok, 

megbízható kormeghatározás és a fajmeghatározás moleku-

láris genetikai ellenőrzése nélkül nem dönthető el egyértel-

műen. Így a kutatóknak még biztosan lesz mit tenniük a ta-

lány megfejtése érdekében.

A fenti példák, a két szarvasfaj esete világosan mutatja, hogy 

még Közép-Európában is bőven akad kutatnivaló. A Föld leg-

régebben tanulmányozott ökoszisztémái a tudományos ku-

tatások révén leghosszabb ideje vizsgált kontinensen is szá-

mos titkot rejtenek. S az emlősökkel kapcsolatban is, melyek 

tagadhatatlanul a földi élővilág leginkább ismert csoportját 

képviselik, számos izgalmas kérdés vár még megfejtésre.

DR. NÉMETH ATTILA

 A Kárpát-medencéből előkerült rénszarvas 
leletek
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K
azakisztán (vagy az oroszos írásmódot követve Ka-

zahsztán) 2,7 millió négyzetkilométeres, Magyarország-

nál 29-szer nagyobb területével a világ kilencedik legna-

gyobb országa, és a legnagyobb olyan ország, melynek határa 

nem érintkezik nyílt tengerrel. Területét, amelynek túlnyomó 

részét a Turáni-alföld foglalja el, hatalmas kiterjedésű sztyep-

pék és félsivatagok borítják. Délkelet felől, Kirgizisztán és Kína 

irányából a Tien-san legészakibb vonulata, az Alatau nyúlik be 

az országba, legmagasabb csúcsa a 7010 méteres Han Tengri. 

Délnyugaton Kazakisztánt a lefolyástalan Kaszpi-tó (tengernek 

is nevezik) határolja, mellette található a kiszáradófélben lévő 

Aral-tó. Az 1991-ig a Szovjetunió egyik tagköztársaságaként 

létező, majd függetlenné vált óriási közép-ázsiai országban 

mintegy 17 milliónyian laknak. Fővárosa az újonnan épített 

Asztana, de a legnagyobb város az egykori Selyemút mentén 

fekvő régi székhely, a másfél milliós Alma-

ti (oroszul Alma-Ata). Ez magyarul annyit 

tesz: „almafák között”, mert a kazak és a 

magyar „alma” szónak – számos más közös 

kifejezéssel együtt – a jelentése is, kiejtése is 

megegyezik. Kazakisztán gazdaságának alap-

ja sokáig a mezőgazdaság, azon belül is az ál-

lattenyésztés volt, ám mai gazdagságát a bőséges 

olajmezők és a ritka ásványkincsek adják. 

HÉT NEMZETI PARK
Az ország hatalmas területén hét nemzeti parkot, természet-

védelmi területet létesítettek. Ezek közül a legnagyobb a Bal-

has-tótól délkeletre található, 500 ezer hektáros Altin-Emel 

Nemzeti Park, melyet az Ili folyó, a Kapcsagaj-tó és az Ak-

tau hegyvonulat határol. 1996-ban nyilvánították nemzeti 

parkká, s a területén található régészeti emlékek miatt felke-

rült az UNESCO világörökség-javaslatai közé is.

Almati felől a Kapcsagaj-tavat megkerülve az Altin-Emel 

hegyláncon át vezet az út a hatalmas kiterjedésű, ritkás nö-

vényzettel borított síkságra. Ahogy a földúton, maga után 

nagy port kavarva, száguld a terepjáró, az alacsony, száraz 

bokrok között fel-feltűnnek az autótól felzavarva szökellő ga-

zellák; némelyik percekig vágtat párhuzamosan a kocsival. 

A golyvás gazella vagy dzsejrán (Gazella subgutturosa) kiné-

zetre akár afrikai is lehetne, leginkább a dorkászgazellára vagy 

a dél-afrikai vándorantilopra hasonlít; és a táj is lehetne akár 

A NAGY SZTYEPPE
GYERMEKEI

„Uly Dala Rukhy” (A nagy sztyeppe gyermekei): 

kazakul ez volt a neve annak a lovas nomád 

hagyományőrző találkozónak, melyet 

Kazakisztán Talgar városa mellett, a Tien-san 

előhegyei hátterében tartottak tavaly augusztus 

végén. A rendezvény után meglátogattuk 

az Altin-Emel Nemzeti Parkot, ahol 

a hatalmas közép-ázsiai sztyeppe 

igazi élővilágával 

ismerkedhettünk meg.

Golyvás gazella

Fiatal pusztai sas 
(Aquila rapax)
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Golyvás gazella

Fiatal pusztai sas 
(Aquila rapax)

az afrikai szavanna. Közelebbről nézve persze teljesen más a 

növényzet, s amikor feltűnnek az első Przewalski-lovak, már 

biztosak lehetünk benne, hogy nem Afrikában járunk…

A párhuzam azonban mégis szembeszökő: száraz füves sík-

ság, forróság és vízhiány, antilopok és lófélék, mely utóbbi-

akat, ha csíkosak lennének, joggal hívhatnánk zebrának is. 

A Föld tágas, száraz, füves, természetes legelői mindenütt 

nagy testű élőlényeket, patásokat tartanak el, legyen az 

sztyeppe, szavanna, pampa vagy a Hortobágy. A közel egy-

forma fi zikai körülmények, a csapadék, a talaj, az éghajlat 

hasonló környezeti feltételeket teremt, amelyhez az állatok, 

leszármazási vonaluktól függetlenül, egyazon módon alkal-

mazkodnak, s így – legalábbis külsőleg – egymáshoz ha-

sonló alakokat, mozgásformákat hoznak létre. Közép-Ázsia 

nagy füves pusztája, a sztyeppe ráadásul egy olyan biom, 

élettér, mely az emberi civilizáció fejlődésének egyik fontos 

szakaszához is színpadul szolgált: tudniillik itt került sor az 

i. e. 4. évezred tájékán a ló háziasítására. Ennek az állatfaj-

nak az emberrel való közvetlen kapcsolata a sztyeppe nomád 

népeinek olyan fejlett társadalmi szervezettségét és kultúrá-

ját eredményezte, amely merőben eltér a más, vele egykorú, 

földművelésen alapuló egyiptomi, mezopotámiai vagy kínai 

kultúráktól. A lovakkal együtt állandóan mozgó, friss legelő-

ket kereső, vándorló, otthonaikat folyamatosan felépítő és le-

bontó, egymással hol háborúzó, hol törzsi szövetségre lépő 

népcsoportok életmódja új utakat nyitott az emberi civili-

záció fejlődéséhez. Az Altin-Emel Nemzeti Park erre is jó 

példával, világhírű látnivalóval szolgál. Az „Öt Sátor” (Besz 

Satir) régészeti leletegyüttes területén hatalmas, ember épí-

tette dombokat, temetkezési helyül szolgáló kurgánokat lá-

tunk. Egyet ki is bontottak belőlük, s utána a turisták szá-

mára látogatható módon visszaépítették. Ezek a sírdombok 

a magyar Alföldön található kunhalmokhoz hasonlítanak, 

s mind koruk, mind szerkezetük és a bennük talált tárgyi 

emlékek, pl. lószerszámok, bőrpáncélok díszei, íjak, nyilak 

és más fegyverek, szoros rokonságot mutatnak egymással. 

Az „Öt Sátor” méretük alapján ítélve valószínűleg vezérek te-

metkezési helye lehetett, hisz a sztyeppén vándorló törzsi né-

pek halottaikat amúgy vándorútvonalaik mentén temették 

el, különösebb megjelölés nélkül. A kazak pusztákon számta-

lan ilyen sírt tártak már fel a régészek, s a magyarság őstörté-

netéhez kapcsolódó kutatásokat ma is folytatják. 

VADLÓ ÉS VADSZAMÁR
A hajdan óriási, százezres csapatokban legelésző vadlovak-

ból, melyek közül a nomádok a háziállataikat kiválasztották, 

mára mindössze 1500 példány maradt az egész világon. Mai 

ismereteink szerint a lófélék hosszú törzsfejlődésének egyet-

len természetes túlélőjéből, az 1881-ben a tudomány számára 

is leírt Przewalski-lóból (Equus ferus przewalskii vagy Equus 

caballus przewalskii) 1945-ben már csak 31 példány létezett 

fogságban. Ezek körültekintő tenyésztésével sikerült a ma 

Kőkorszaki szentély

Az „Öt Sátor” régészeti leletegyüttes 
egyik temetkezési dombja
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alfajként ismert ázsiai vadlovat a kihalás széléről visszahoz-

ni, s egyes területeken, így Mongóliában és Kazakisztánban 

is, a természetes élőhelyükre visszatelepíteni. Az Altin-Emel 

Nemzeti Parkban mintegy tucatnyi Przewalski-ló él 2003 

óta, télen-nyáron gyakorlatilag teljesen szabadon, vadon, de 

persze gondos természetvédelmi felügyelet mellett.

A nemzeti park másik ritkasága, egyben büszkesége az ázsi-

ai vadszamár vagy kulán (Equus hemionus kulan), amely a 

mai Kazakisztán területéről 1935–36 táján teljesen eltűnt, s 

honosítása szintén egy sikeres visszatelepítési program ered-

ménye. Négy helyszínre hoztak a 2000-es években Türkme-

nisztánból származó példányokat, s a legnagyobb állomány, 

mintegy 700 egyed, az Altin-Emel Nemzeti Park pusztáin él. 

Nem könnyű velük találkozni, félénk, érzékeny állatok, ne-

künk egyetlenegy mutatta meg magát, amikor már esteledett.

AHOL A DŰNE ÉNEKEL
Azt hihetnénk, hogy az ilyen nagy füves sztyeppe unalmas, 

egyhangú tájkép. Ám a valóság az, hogy a talaj, a növényzet 

és az élővilág is rendkívül sokféle, autóval haladva is gyakran 

változik. Az Altin-Emel Nemzeti Park különleges tájképi ele-

me az a hegynyi homokdűne, amelyet „éneklő homoknak” 

is neveznek, mert a megfelelő irányból fújó szél hatására a 

dűne lejtőjén mozgó, egymáshoz súrlódó homokszemek 

zengő, dübörgő, néha repülőgépmotorhoz hasonló erejű 

hangot adnak. Az „éneklő dűnére” felmászni sem könnyű, 

magassága a Gellérthegyével vetekszik, s a laza homok ke-

gyetlenül visszatartja lépteinket. A két felfelé lépés és egy 

visszacsúszás közben olyan apróságok megfi gyelésére nyílik 

mód, mint amilyenek a homoklyukakban rejtőző – agáma-

féle – szakállas varangyfejűgyíkok vagy a felszínen sebesen 

futkározó gyászbogarak. 
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B
ár a farkasok viszonylag gyak-

ran szerepelnek fi lmekben, 

most mégis csak két kultikus 

magyar fi lmről ejtenék szót. Az egyik 

Homoki Nagy István 1953-ban bemu-

tatott világhírű alkotása, a Gyöngy-

virágtól lombhullásig, mely Velencében 

nagydíjat kapott. Mondhatnánk ter-

mészetfi lmnek is, de ahhoz túlságosan 

megrendezett volt.

A történet Gemencen játszódik. Itt egye-

bek mellett megjelenik egy farkas is, ame-

lyet „természetesen” ki kell irtani. A fi lm 

szerint kegyetlen vadállat, mérhetetlen ká-

rokat okoz a vadállományban.  Kéznél van 

egy szirti sas, mellyel Ázsiában még ma is szoktak farkasra 

vadászni. Az idomár-főszereplő Lelovich György bizonyára rá 

is tudta volna venni madarát a farkasvadászatra, de talán túl 

véresnek találtatott a jelenet. A fi lm legnegatívabbnak beállított 

szereplőjét, az egyébként szelíd farkast nemes egyszerűséggel 

lelőtték hát – vagy mégsem? Szidnai László neves vadászati 

szakember személyes közlése szerint nem a farkast lőtték le, 

hanem egy ordas színű, szerencsétlen kutyát.

A másik fi lm a Várkonyi Zoltán rendezésében készült Jó-

kai-adaptáció, A kőszívű ember fi ai. A híres farkastámadásos 

jelenethez a veszprémi állatkertből hozattak kölyköket, me-

lyeknek anyja egyébként Maugli, a Buda-

pesti Állatkertben született szuka volt. Ere-

detileg mind a hat kicsit szerették volna 

elvinni, ám amikor eljöttek értük, a va-

cokban csak ötre leltek. Mint később ki-

derült, Maugli az egyik kölykét elrejtette. 

A kis farkasokat a kor talán legnagyobb, 

de legalábbis legismertebb állatidomár-

ja, Szigethy Kálmán idomította be. Ösz-

szeszoktatta őket vagy harminc német 

juhászkutyával, s ezek együtt képvisel-

ték azt a „farkasfalkát”, amely a fi lmbéli 

szánra rátámadott. A rendező azért, 

hogy hitelesebb legyen a jelenet, a far-

kasokat valóban megölette. Egy részü-

ket lelőtték, de volt egy emlékezetes jelenet, amelyben az egyik 

állatot a főszereplő jelmezébe öltözött Szigethy maga szúrta le.

Mivel a Gödöllő környékén fi lmre vett támadáskor a farkasok 

nem akartak üvölteni, az utószinkronnál a kor neves komi-

kus-színésze, Alfonzó utánozta a farkasok hangját. Az persze 

más kérdés, hogy a támadó farkasok miért is üvöltenének fo-

lyamatosan?

Érdemes még annyit megjegyezni, hogy ha a farkasok a va-

lóságban lovas szánra vagy kocsira támadnak, akkor nem a 

rajta ülők, hanem a lovak érdeklik őket.

KOVÁCS ZSOLT

FILMES FARKASOK
A Fővárosi Állat- és Növénykert Állatkerti Kötetek a Természetért című könyvsorozatának 

részeként rövidesen megjelenik a FARKASOK ÉS KUTYÁK. A könyv egyaránt foglalkozik a farkas 

életmódjával, vadgazdálkodási jelentőségével és kultúrtörténeti vonatkozásaival. Ehhez nyújt 

kiegészítő adalékot a könyvből végül helyszűke miatt kimaradt alábbi cikk.



ELKÁRHOZOTT LELKEK VAGY VÉSZMADARAK?
Ezek a megtermett galambnál alig nagyobb, sötétbarna tol-

lazatú szárnyasok a viharmadárfélék (Procellariidae) család-

jába tartoznak. A család rendszerezése egyelőre nem tisztá-

zott, a szakértők véleménye bizonyos fajok hovatartozását 

illetően még nem tekinthető véglegesnek. A Lord Howe-

szigeten mintegy 16 900 pár piroslábú vészmadár költ. An-

nak ellenére, hogy a legtöbb vészmadárfajra jellemzően egy 

tojó egyetlen tojást rak, s a fészkeket a szigeten túlszaporo-

dott, környezetidegen patkányok gyakran megdézsmálják, a 

faj jelenleg csak mérsékelten veszélyeztetett Ausztráliában, 

noha az ország egyes államaiban már veszélyeztetett vagy rit-

ka. Lord Howe-on kívül Dél-Ausztráliában (1800 pár), Észak-

Új-Zélandon (13 ezer pár), Nyugat-Ausztrália 42 szigetén 

(36 ezer pár) és az Indiai-óceán St. Paul (Szent Pál) szigetén 

még további 500 pár költ. Feltehetőleg az Arab-tenger Astola 

szigetén is megtalálható a faj, de ez még megerősítésre szo-

Ezen az éjjelen nehezen jött álom a szemünkre, s ha a fáradtságtól el is bóbiskoltunk, hamarosan 

ismét felriadtunk. A koromsötét, holdtalan éjszaka csak úgy zengett a fel-felharsanó, kísértetiesen 

hangzó visongástól. A hazajáró lelkek kórusa hangozhat így, gondoltuk, pedig tudtuk, hogy nem 

szellemektől, hanem egy nagyon is eleven madártömegtől származott. Sok ezer kilométeres utazás 

után megérkeztek a piroslábú, vagy más néven barna vészmadarak (Ardenna carneipes), 

hogy megtalálják a házunk feletti hegyoldalba vájt fészekodúikat, azt a költőterületet, 

ahol ők is kikeltek a tojásból.

rul. A piroslábú elnevezés az angol „húslábú” (fl esh-footed) 

név magyarosított formája, mely a madár rózsaszín (hús-

színű) lábára utal, megkülönböztetve a legtöbb, szürkésbarna 

lábú vész-, illetve viharmadárétól.

NORFOLK SZIGETÉN MINDET MEGETTÉK
A piroslábú nem az egyetlen viharmadárfaj Lord Howe szi-

getén. Egy másik faj is él itt, mégpedig jóval nagyobb szám-

ban: a Solander-viharmadár (Pterodroma solandri).

E madárnak viszontagságos, de érdekes története van. 

A 18. század végén Anglia büntetőtelepet létesített Norfolk

szigetén. Mivel itt mezőgazdaságot és állattenyésztést a sem-

mihez sem értő, mihaszna fegyencekkel nem tudtak lét-

rehozni, a telepen hamarosan éhínség ütött ki. A rabok és 

felügyelőik pusztán a szigeten nagy számban fészkelő vihar-

madaraknak köszönhetően maradtak életben, egész addig, 

mígnem majdnem egy év múlva újabb élelmiszerkészletek 

ÓCEÁNOK AZ 

VÁNDORAI

A piroslábú vészmadár (Ardenna carneipes) hatalmas 
távolságokat tesz meg vándorlásai során, minden évben. 
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érkeztek Sydney-ből. Mivel a szárnyasok mentették meg őket 

az éhhaláltól, a gondviselés madarainak nevezték el őket. Jó-

formán az utolsó szálig megették a szigeten található vihar-

madarakat, oly alaposan kipusztítva a faj képviselőit, hogy 

azóta még hírmondójuk sem maradt ott. Az utóbbi két évti-

zedben néhány egyedet ugyan megfi gyeltek a szomszédos, 

lakatlan Philip-szigeten, ahol én magam is láthattam őket, 

s így feltételezhetjük, hogy ha lassan is, de talán elkezdtek 

visszaszállingózni hajdani költőterületükre. Ezzel szemben a 

Lord Howe-i népesség, mely mintegy 64 ezer párból áll, és 

a sziget két hegyének legmagasabb részein fészkel, szépen 

prosperál. A szóban forgó szigeten sohasem létesült büntető-

kolónia, s túlnépesedés sem következett be – de volt és van 

más veszély is, főleg a fent említett fészekrabló patkányok. E 

rendkívül szapora, mindenevő kártevők 1918-ban, a sziget 

egyik zátonyán megfeneklett Makambo nevű kereskedel-

mi hajóról úsztak partra, s őshonos ragadozók híján néhány 

éven belül úgy elszaporodtak, hogy öt endemikus madárfajt 

és mintegy tucatnyi ízeltlábút kiirtottak. A sors iróniája, hogy 

az egyik, csaknem kipusztult madárfaj, a Lord Howe-szige-

ti barna bozótguvat (Gallirallus sylvestris), melyet gondos és 

kitartó természetvédelmi munkával sikerült visszahozni az 

elmúlásból, ma jelentős veszélyeztetője, fészekrablója a szi-

geten fészkelő Solander-viharmadaraknak.

ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL A SZELEK SZÁRNYÁN
Az itt említett viharmadarakon kívül még sok más faj is tar-

tozik a családba, melyek benépesítik az óceánok végtelen 

Ékfarkú viharmadár (Ardenna pacifi ca) fi óka a fészkelőodúban. A vékonycsőrű vészmadarat (Ardenna tenuirostris) 
régebben rövidfarkú vészmadárnak hívták.

Az úgynevezett „gondviselés” madár, azaz a Solander-viharmadár 
(Pterodroma solandri) még szép számban fészkel Lord Howe szigetén. 
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térségeit. A fajok java része a hűvösebb vagy a kimondottan 

hideg éghajlatot kedveli, habár vándorlásaik során gyakran 

elkerülnek a trópusi övezetbe is.

Legtöbbjük jóformán csak költeni jön ki a partra, lehetőleg 

az ember nem járta és ragadozómentes, elhagyatott szigetek 

kopár, terméketlen hegyoldalaira, lankáira, ahová fészek-

odúikat vájják. Vándorlási szokásaik szinte érthetetlenek, 

mert évente olyan óriási utakat tesznek meg, melyhez fog-

hatókat alig találhatunk a madárvilágban. Sok fajnak különös 

szokása, hogy egész életén át szinte állandó jelleggel az óceá-

nok vizén él. A szelet, de még az enyhe szellőket is pompásan 

kihasználva, erőfeszítés nélkül vitorláznak a habok felett. Az 

apró halakra, tengeri ízeltlábúakra vagy fejlábúakra vadászva, 

szárnyuk hegyével néha-néha egy kicsit beleszántanak a víz 

felszínébe, s így angol nevük – „shearwater” (vizet nyíró) – is 

innen származik. Alkalmanként természetesen meg-meg-

pihennek a vízen, feltehetően szélcsendes időben, amikor a 

nagy, tarajos hullámok nem veszélyeztetik őket. Néha azon-

ban a vad viharok hatalmas károkat okozhatnak az állomá-

nyokban. Két évvel ezelőtt tanúja lehettem egy ilyen szomorú 

eseménynek: az észak-sydney-i parton, a Long Reef föve-

nyére több száz elhullott vékonycsőrű vészmadár (Pu�  nus 

tenuirostris) tetemét sodorta ki a tajtékzó hullámverés. Kinn 

a nyílt óceánon szokatlanul vad vihar tombolt, s nyilván ez 

okozta a madarak tömeges pusztulását.

ÖRÖKÖS VÁNDORLÁS: A HOSSZÚ ÉLET TITKA?
Holott a viharmadárfélék sokáig elélnek, ha nem éri őket va-

lami balszerencse. A bizonyítottan legöregebb madár az az 

atlanti vagy feketecsőrű vészmadár (Pu�  nus pu�  nus), mely-

nek egy kb. ötéves példányát 1957-ben gyűrűzték, s amikor 

ismét kézre került 2002-ben, még mindig jó egészségnek 

örvendett és költött a walesi Bardsey szigetén. Ez a faj az 

északi féltekén költ, főleg az Atlanti-óceán szigetein és part-

vidékein, de júliusban útra kel, s megkezdi évente ismétlődő 

vándorlását. Csak a következő év márciusának vége felé tér 

vissza, hogy kezdetét vegye a párzás és azt követően a köl-

tés. Júniustól márciusig több mint 10 ezer km-t jár be, elrepül 

egészen Dél-Amerika déli részéig, majd vissza. Így hát egy 50 

éves madár Chris Mead, az elismert ornitológus véleménye 

szerint több mint 8 millió km-t is megtehet élete során. Más 

fajok még hosszabb vándorutakat is tesznek – akad olyan vi-

harmadárféle, mely 20-30 ezer km-t repül évente!

A LEGNAGYOBB VESZÉLY AZ EMBER!
De nem minden viharmadár (vészmadár) él ilyen sokáig! 

Ennek oka nem más, mint az ember telhetetlen kapzsisá-

ga. A vészmadarak néhány faját tudniillik rendszeresen va-

dásszák, mégpedig állami engedéllyel úgy Ausztráliában 

– főként a Furneaux-szigetcsoporton –, mint az új-zélandi 

Stewart-on és a vele szomszédos szigeteken. Itt találhatók 

a vékonycsőrű és a szürke vészmadarak nagy költőtelepei, 

ahová hosszú vándorlás (e fajok esetében kb. 30 ezer km) 

után minden évben visszatérnek a madarak. Igyekeznek 

A szürke vészmadár (Ardenna grisea) minden évben 
30 ezer km-es vándorlás után tér vissza szülőhelyére. 
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Legtöbbjük jóformán csak költeni jön ki a partra, lehetőleg 

az ember nem járta és ragadozómentes, elhagyatott szigetek 

kopár, terméketlen hegyoldalaira, lankáira, ahová fészek-

odúikat vájják. Vándorlási szokásaik szinte érthetetlenek, 

mert évente olyan óriási utakat tesznek meg, melyhez fog-

hatókat alig találhatunk a madárvilágban. Sok fajnak különös 

szokása, hogy egész életén át szinte állandó jelleggel az óceá-

nok vizén él. A szelet, de még az enyhe szellőket is pompásan 

kihasználva, erőfeszítés nélkül vitorláznak a habok felett. Az 

apró halakra, tengeri ízeltlábúakra vagy fejlábúakra vadászva, 

szárnyuk hegyével néha-néha egy kicsit beleszántanak a víz 

felszínébe, s így angol nevük – „shearwater” (vizet nyíró) – is 

innen származik. Alkalmanként természetesen meg-meg-

pihennek a vízen, feltehetően szélcsendes időben, amikor a 

nagy, tarajos hullámok nem veszélyeztetik őket. Néha azon-

ban a vad viharok hatalmas károkat okozhatnak az állomá-

nyokban. Két évvel ezelőtt tanúja lehettem egy ilyen szomorú 

eseménynek: az észak-sydney-i parton, a Long Reef föve-

nyére több száz elhullott vékonycsőrű vészmadár (Pu�  nus 

tenuirostris) tetemét sodorta ki a tajtékzó hullámverés. Kinn 

a nyílt óceánon szokatlanul vad vihar tombolt, s nyilván ez 

okozta a madarak tömeges pusztulását.

ÖRÖKÖS VÁNDORLÁS: A HOSSZÚ ÉLET TITKA?
Holott a viharmadárfélék sokáig elélnek, ha nem éri őket va-

lami balszerencse. A bizonyítottan legöregebb madár az az 

atlanti vagy feketecsőrű vészmadár (Pu�  nus pu�  nus), mely-

nek egy kb. ötéves példányát 1957-ben gyűrűzték, s amikor 

ismét kézre került 2002-ben, még mindig jó egészségnek 

örvendett és költött a walesi Bardsey szigetén. Ez a faj az 

északi féltekén költ, főleg az Atlanti-óceán szigetein és part-

vidékein, de júliusban útra kel, s megkezdi évente ismétlődő 

vándorlását. Csak a következő év márciusának vége felé tér 

vissza, hogy kezdetét vegye a párzás és azt követően a köl-

tés. Júniustól márciusig több mint 10 ezer km-t jár be, elrepül 

egészen Dél-Amerika déli részéig, majd vissza. Így hát egy 50 

éves madár Chris Mead, az elismert ornitológus véleménye 

szerint több mint 8 millió km-t is megtehet élete során. Más 

fajok még hosszabb vándorutakat is tesznek – akad olyan vi-

harmadárféle, mely 20-30 ezer km-t repül évente!

A LEGNAGYOBB VESZÉLY AZ EMBER!
De nem minden viharmadár (vészmadár) él ilyen sokáig! 

Ennek oka nem más, mint az ember telhetetlen kapzsisá-

ga. A vészmadarak néhány faját tudniillik rendszeresen va-

dásszák, mégpedig állami engedéllyel úgy Ausztráliában 

– főként a Furneaux-szigetcsoporton –, mint az új-zélandi 

Stewart-on és a vele szomszédos szigeteken. Itt találhatók 

a vékonycsőrű és a szürke vészmadarak nagy költőtelepei, 

ahová hosszú vándorlás (e fajok esetében kb. 30 ezer km) 

után minden évben visszatérnek a madarak. Igyekeznek 

A szürke vészmadár (Ardenna grisea) minden évben 
30 ezer km-es vándorlás után tér vissza szülőhelyére. 
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megtalálni régi odúikat, melybe csak egy-egy tojást raknak. 

A csibék március végére már majdnem röpképesek, ám még 

nem hagyják el a fészküket – legalábbis nem jó szántukból! 

A madáraratás ekkor kezdődik. A szigeteket megszállják a va-

dászok, s a fészekodúkból mintegy 100 ezer példányt rángat-

nak ki és gyilkolnak le. A hivatásos vadászatra jogosító állami 

engedélyt kizárólag a magukat aboriginalnak valló személyek 

kapják meg, mondván, hogy nekik ez különösen fontos, mert 

így kulturális (!) kapcsolatban maradhatnak őseikkel – akik 

szintén viharmadárvadászok voltak. A begyűjthető egyedek 

száma nincs engedélyhez kötve: a szezon végéig (április 30.) 

ki-ki annyit harácsol össze, amennyit csak bír. Amatőr – aki 

„sportból” öldösi a madarakat – jószerével bárki lehet, 

de csupán 15-25 példányt zsákmányolhat naponta. 

Egy-egy alkalmi vadász össz teljesítménye még 

így is elérheti a 400-at a szezon alatt. S mind-

ez miért? Ausztráliában és Új-Zélandon, 

ahol élelmiszer-túltermelés van, semmi 

szükség a vadon élő fajok pusztítására. 

A vészmadarakat, melyeket népiesen 

birkamadaraknak is neveznek, mert 

egyesek szerint ízük hasonlít a birka-

húséhoz, lesózva vagy fagyasztva árulják, 

nem is olcsón. Egy fagyasztott madár 

áráért két szép csirkét lehet kapni 

akármelyik élelmiszerüzletben. 

Ráadásul az igazság az, hogy 

Ausztrália keleti partjaitól 600 km-re fekszik a parányi, alig 
14,55 négyzetkilométer területű sziget, melyet 1788-ban Lord Howe 

admirálisról nevezett el fölfedezője, Henry Lidgbird Ball, a Supply 
hajó parancsnoka. E szigeten feleségemmel a helyi kis 

természetrajzi múzeum felújításán dolgoztunk.

csemegének egyáltalán nem nevezhető a romlott halszagot 

árasztó madarak húsa. 

Az ilyen méretű pusztításnak több káros hatása is van. Ezek 

közül a leglényegesebb az állományok huzamos, természet-

ellenes csökkentése, a fészekodúk kiásása, beomlasztása és 

a környezet évről évre ismétlődő rombolása. A „vadászat” 

brutális módja – a fészkükből kirángatott csibéket ugyanis 

megfojtják – pedig már önmagában elítélendő. A jóérzésű, 

természetszerető emberek évente rendeznek tüntetéseket, 

adnak be petíciókat az államnak, kérik a „birkamadár-vadá-

szatok” beszüntetését – ám eddig sajnos eredménytelenül.

DR. HANGAY GYÖRGY

A vékonycsőrű vészmadár (Ardenna tenuirostris) gyakori 
látogatója a sydneyi tengerpartoknak. 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS BALÁZS

Legörvendetesebb hírünk, hogy Kína 2017 végéig teljes tilalmat vezet be 
az elefántcsont belföldi kereskedelmére és feldolgozására. Hszi Csin-
ping, a népköztársaság elnöke már korábban megpendítette a lehetősé-
gét, hogy szigorítanak a szabályozáson, ami néhány hónap múlva be is 
következett. E történelmi lépés közelebb hozhatja az orvvadászat jelen-
tette válság megoldását, s visszahozhatja a kipusztulás széléről az afrikai 
elefántokat. (wcs.org)

A hibernáció nem feltétlenül jár emlékezetvesz-
téssel. Habár az emlősök agyának szinaptikus 
aktivitása ilyenkor csökken – így részben törlő-
dik a memóriájuk –, a téli álmukból felébresztett 
foltos szalamandrák ugyanolyan könnyen meg-
találják a tesztlabirintusból kivezető utat, mint 
elvermelésük előtt. (nature.com)

Egy, a TRAFFIC Southeast Asia által kez-
deményezett ellenőrzés kimutatta, hogy 
az indonéziai állatexportőrök és a hollan-
diai állatimportőrök bevallásai között ég 
és föld a különbség. Nemcsak a megadott 
egyedszámok, de a fajok és a kereskedők 
nevei sem egyeznek. A szakértők kizárt-
nak tartják, hogy az állítólagos tenyész-
farmok rentábilisan működhetnének, 
így a szaporulatként elkönyvelt hüllők 
többségükben vadon befogott állatok. 
(portals.iucn.org/library)

Az Alphen aan den Rijn-i Vogelpark Avifauna 2013-ban, egy 
kobzásból kifolyólag jutott hozzá óriásturákó-tenyészcsapatá-
hoz. A madarak azóta többször is szaporodtak, de az utódok saj-
nos sosem élték meg a kirepülést. Ám egy tavaly, Antwerpenből 
érkezett tojó új lendületet adott a programnak, kétszer is sikerrel 
költött, s végre a fi ókák is életben maradtak. Az óriásturákó 
(Corythaeola cristata) a legnagyobb turákóféle, átlagos test-
hossza megközelíti a 75 centimétert. (eaza.net)
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(Corythaeola cristata) a legnagyobb turákóféle, átlagos test-
hossza megközelíti a 75 centimétert. (eaza.net)

Zsirá� al majdnem minden állatkertben találkozhatunk. 
Az orvvadászat és az élőhelyek zsugorodása azonban 

roppant súlyosan érinti e toronymagasra növő patásokat. 
Állományuk az elmúlt három évtizedben 40 százalékkal 

csökkent, s ma már százezer példányt sem számlál. Noha 
a legnépesebb populációk nemzeti parkokban vagy 

rezervátumokban élnek, teljes fi gyelmet ott sem kapnak, 
mert a vadőrök az elefántok és az orrszarvúak megóvásával 

vannak elfoglalva. (wcs.org)

A leggyorsabb szárazföldi emlősök rövidesen kihalhatnak, ha nem 
születnek azonnali, átfogó intézkedések a megmentésükre. Egy, a 
Proceedings of the National Academy of Sciences című szakfolyóiratban 
megjelent tanulmány szerint a Természetvédelmi Világszövetségnek 
(IUCN) haladéktalanul át kellene minősítenie sebezhetőről veszélyez-
tetetté a gepárdot, mert így globálisan jóval több forrás juthatna a meg -
őrzésére. Mivel e macskaféle titkos életet él, csak nagy sokára tűnt 
fel, hogy a faj egyedszáma mindenütt drasztikusan visszaesett. Meg-
ritkulásának legfőbb oka, hogy a rendelkezésére álló tér nagysága a 
töredékére zsugorodott. (wcs.org)

A retinában elhelyezkedő fotoreceptorok 
dolga, hogy a látható fényt idegi impul-
zusokká alakítsák. A beérkező fotonokat 
egy fehérjékből és kromofórákból álló 
pigment, a rodopszin nyeli el. A vízitek-
nősök színlátása az édesvízhez történő 
alkalmazkodás részeként romlott le, hisz 
a rövid hullámhosszú fény úgysem terjed 
jól ebben a sűrű közegben. Ahogy fejtetői 
szemük fokozatosan eltűnt, a parietopszint 
és a parapinopszint kódoló génjeik is szép 
lassan elaludtak. A páncélos hüllők viszont 
az éjszakai életmódra áttérve veszítették 
el több, a fényérzékelést segítő anatómiai 
sajátosságukat. Az UV-védelmet biztosító 
génjeik kikapcsoltak, némely pálcika-spe-
cifi kus opszinjaik pedig csap-specifi kusak 
lettek, így már nem tudnak különbséget 
tenni vörös és zöld között. 
(mbe.oxfordjournals.com)

Jóllehet a ragadozókat elrettenti, a globális felmelegedés ellen sajnos mit 
sem ér a toxikus bőrváladék. Sőt, egy új tanulmány szerint minél mérge-
zőbb egy kétéltű, annál nehezebben tud alkalmazkodni a változásokhoz. 
Mert igaz, hogy az állománycsökkenéssel a kompetíció is mérséklődik, 
ám e fajok jellemzően alacsony eltartóképességű szegélyélőhelyeket né-
pesítenek be, s az egyedfejlődésük is lassúbb az átlagosnál. (phys.org)
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2017 MADARA A

TENGELIC
A Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület (MME) 1979-ben indította el az 

„Év madara” nevet viselő programját, 

mellyel egy-egy arra érdemes madárfaj 

megóvásának és fennmaradásának 

szükségességére kívánja felhívni a fi gyelmet.

A
z idei esztendőben is – a korszellemnek megfele-

lően – internetes szavazás döntött az év madará-

ról. Némiképp persze irányított volt e választás: az 

érdeklődők három közismert faj, az erdei fülesbagoly, a házi 

veréb és a tengelic közül választhattak. A végeredmény ez 

utóbbinak kedvezett, így egy esztendőre sikerül ráirányítani 

a fi gyelmet e bohókás külsejű magevőre.

ITTHON OTTHON VAN
A tengelic (Carduelis carduelis) tudományos neve a bo-

gáncsra (Carduus) utalva jelzi, hogy madarunk előszeretettel 

szedegeti a szóban forgó útszéli gyom magvait. Bár nem ki-

zárólagos magevő – hisz a fi ókanevelési időben utódait apró 

rovarokkal, illetve lárvákkal, hernyókkal is eteti –, fő táplálé-

kát mégis a magvak jelentik, így a zord időszakban sem kell 

elvonulnia költőterületéről. A magas hótakaró a legtöbb ma-

dár számára táplálékban szűk időszakot jelent, ám a tenge-

lic ilyenkor sem „jön zavarba”: csapatokba verődve látogatja 

a magasra nőtt gyomokat vagy épp a földeken meghagyott 

napraforgók tányérjait.

A vonulási kényszer kihagyása óriási előnyt jelent, hiszen a 

hosszú út számos veszedelmet rejt, egyszersmind erősen ve-

szélyezteti vagy lecsökkenti egy-egy faj állományát. A prob-

lémák zöme emberi hatásokból ered, elég csak a hatalmas 

élőhely-átalakulásokra vagy a klimatikus változásokból szár-

mazó nehézségekre gondolni. A helyben maradó magevők 

e nehézségeket elkerülik, ugyanakkor egyszerű tartásuk és 

nem mellesleg szépségük okozza a vesztüket, mert a – ha-

zánkban illegális – madártartás elsődleges célpontjai.

Mivel az egyik legmutatósabb fajról van szó, a tengelic is 

számos esetben végezte (és végzi ma is) kalitkában. A közis-

mert „stiglic” név a német hangutánzó Stieglitz név ferdítése, 

mely a sváb madarászoktól (rapsicoktól) ered. A németeknél 

használatos még a Distelfi nk, ami szó szerint bogáncspintyet 

jelent. Kevésbé ismert neve a palócoktól származó „töklinc”, 

valamint a fi atal madarak hangját utánzó, így azokra hasz-

nálatos „cibebek” név.

ÁRULKODÓ VÖRÖS ARCFOLT
A fi atal madarak küllemben is némiképp eltérnek az öregek-

től, hisz rajtuk még nem található meg az amúgy olyannyira 

A VIRTUÁLIS TENGELIC
A tengelicnek önálló honlapja is van, ami a www.tengelic.
hu címen elérhető.
Természetesen itt alapvetően nem a madár bemutatá-
sát találjuk, hanem a Tolna megyében, Szekszárdtól alig 
25 km-re fekvő település életéről szóló híreket.
Akárhogy is van, a település címeré-
ben az év madara is szerepel – ami-
től a tengeliciek most joggal várják, 
hogy falujuk több fi gyelmet kapjon.
Ami az év madarát illeti: a tengelic 
védelméhez kapcsolódó kampány-
ról a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) hon-
lapján – www.mme.hu – találhatók 
további részletek.
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hosszú út számos veszedelmet rejt, egyszersmind erősen ve-

szélyezteti vagy lecsökkenti egy-egy faj állományát. A prob-

lémák zöme emberi hatásokból ered, elég csak a hatalmas 

élőhely-átalakulásokra vagy a klimatikus változásokból szár-

mazó nehézségekre gondolni. A helyben maradó magevők 

e nehézségeket elkerülik, ugyanakkor egyszerű tartásuk és 

nem mellesleg szépségük okozza a vesztüket, mert a – ha-

zánkban illegális – madártartás elsődleges célpontjai.

Mivel az egyik legmutatósabb fajról van szó, a tengelic is 

számos esetben végezte (és végzi ma is) kalitkában. A közis-

mert „stiglic” név a német hangutánzó Stieglitz név ferdítése, 

mely a sváb madarászoktól (rapsicoktól) ered. A németeknél 

használatos még a Distelfi nk, ami szó szerint bogáncspintyet 

jelent. Kevésbé ismert neve a palócoktól származó „töklinc”, 

valamint a fi atal madarak hangját utánzó, így azokra hasz-

nálatos „cibebek” név.

ÁRULKODÓ VÖRÖS ARCFOLT
A fi atal madarak küllemben is némiképp eltérnek az öregek-

től, hisz rajtuk még nem található meg az amúgy olyannyira 

A VIRTUÁLIS TENGELIC
A tengelicnek önálló honlapja is van, ami a www.tengelic.
hu címen elérhető.
Természetesen itt alapvetően nem a madár bemutatá-
sát találjuk, hanem a Tolna megyében, Szekszárdtól alig 
25 km-re fekvő település életéről szóló híreket.
Akárhogy is van, a település címeré-
ben az év madara is szerepel – ami-
től a tengeliciek most joggal várják, 
hogy falujuk több fi gyelmet kapjon.
Ami az év madarát illeti: a tengelic 
védelméhez kapcsolódó kampány-
ról a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) hon-
lapján – www.mme.hu – találhatók 
további részletek.
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jellemző piros arcfolt. Ugyanakkor szárnyuk napsárga sávja 

– melyről angol nevüket (Goldfi nch, azaz aranypinty) is kap-

ták – egyértelműsíti a hovatartozásukat.

A feltűnő arcfoltnak különös szerepe van a tengelic párvá-

lasztásában. Az erőteljes piros színt a táplálékon keresztül 

felvett karotinoidok (amelyek egyúttal fontos immunserken-

tők) adják. Az arcfolt színezetét a tengelic információközlésre 

használja, gyakorlatilag „adatokat szolgáltat” társai felé saját 

egészségi állapotáról. Ennek nyilvánvalóan a párválasztás-

Ennek köszönhetően igen gyakori faj, de hatalmas – a leg-

frissebb adatok szerint közel 30 millió km2-es! – elterjedési 

területe miatt pontos világállománya nem ismert. Létszá-

mát a szakmai becslések 50-80 millió párra teszik, melynek 

mintegy a fele Európában költ. Hazánk egyik leggyakoribb 

fészkelője: enyhén növekvő populációja a felmérések és szá-

mítások szerint 6-800 ezer pár lehet.

A jogszabályok alapján ugyan természetvédelmi oltalmat él-

vez, mégis sok tengelic esik áldozatul a nem megfelelő, azaz a 

TENGELICDAL VERSBE SZEDVE 
A tengelic egyszerű, de kellemes éneke ihletőleg hatott 
Nemes Nagy Ágnesre is, akinek „Mit beszél a tengelice?” 
című költeménye hűen adja vissza e kis madár termé-
szetét és hangját:
Mit beszél a tengelice? / Azt mondja a tengelice:
cipity Lőrinc, cipity Lőrinc. / Tyaf, tyaf, tyaf.
– Tengelice, fönn a fán, / ilyen pici dal után
mért mondod, hogy: / tyaf, tyaf, tyaf?
– Pici madár vagyok én, / pici nótát tudok én,
cipity Lőrinc, meg egy pici / tyaf, tyaf, tyaf!

ban és a szaporodásban van szerepe. Az élénk, megfelelő 

színezetű arcfolttal rendelkező egyedek sikerrel állnak párba, 

míg a halvány vagy kopott arcfolt azt jelzi, hogy az adott pél-

dány egészségi állapota nem teljesen megfelelő, így kevésbé 

vonzó, sőt kerülendő partner.

KIS MADÁR, DE NAGYKÖVET
A tengelic emberkövető, és ez viszonos: amúgy is jelentős 

méretű természetes elterjedési területén kívül (mely felöleli a 

Palearktisz – azaz Eurázsia – jelentős részét) a korabeli ha-

jósok betelepítették Dél-Amerikába és Ausztráliába, valamint 

számos szigetre is.

költési időszakban végzett fakivágásoknak. Emellett az inten-

zív mezőgazdaság, illetve a települések zöld felületének csök-

kenése és minőségromlása is veszélyezteti a táplálékbázisát.

Közismertsége és közkedveltsége miatt a tengelicet a rossz-

kor történő – a természetvédelmi mellett az állatvédelmi tör-

vényt is megsértő – fakivágások elleni küzdelem nagykövet 

fajának tekinthetjük. E törvénysértő fakivágások legtöbbször 

olyan, éveken át tartó (tehát jól tervezhető) munkálatokhoz 

köthetők, amelyek megfelelő szervezéssel – kis odafi gyelés-

sel – könnyedén elvégezhetőek lennének a vegetációs időn 

kívüli őszi-téli periódusban is.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Tengelicek és fenyőpintyek asztalközössége napraforgón
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL
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BOGÁRCSEMEGÉK VIETNAMBÓL

A napokban befejező-

dött legfrissebb eg-

zotikus anyagunk 

tudományos feldol-

gozásra való előkészí-

tése. Grabant Aran-

ka kolléganőnk 2343 

bogarat preparált ki és 

cédulázott fel mintegy 

3 hónap alatt. Az állatokat 

2016. szeptember-októberben 

gyűjtöttem Vietnam északi részén.

Három magyar denevérkutató (köztük Görföl Tamás, múze-

umunk Emlősgyűjteményének vezetője) egy pályázat kereté-

ben utazott el az ázsiai országba. Hozzájuk csatlakozhattam 

én is. A vietnami kollégák által mintaszerűen megszervezett 

gyűjtésre Észak-Vietnam hegyeiben került sor. Először Hoa 

Binh tartomány 6–700 méteres magasságban fekvő szubtró-

pusi mészkővidékét kerestük fel. A terület egy nemzeti park 

része, de ez nem jelenti azt, hogy minden része érintetlen. Va-

lójában megművelt földekkel és falvakkal mozaikos erdőkről 

MERÜLJ ALÁ A TERMÉSZETBÚVÁR-TEREMBEN!
Nem számít, hány éves vagy, fedezd fel és vizsgáld meg a tüskés gömbhalat, a bálna 
állkapcsát, a daru légcsövét, az emberi koponyát és még temérdek tárgyat a termé-
szetből. Mikroszkópok, UV-lámpa, nagyítók segítenek az élményszerzésben. Aki ke-
vésbé szeret magára hagyva bolyongani a felfedezőúton, előadásba, játékba, feladvá-
nyokba, drámapedagógiába csomagolva ismerheti meg az élővilág tárgyiasult titkait, 
biológiai folyamatait. Kollégáink az életkornak megfelelő módon és részletességgel 
segítenek a látnivalók vizsgálatában, rendszerezésében. Rendet tesznek a neten vagy 
a tévéműsorokban szerzett ismeretek között, eloszlatják a félreértéseket, tévhiteket, ki-
gyomlálják a féligazságokat, valótlanságokat. 
A Természetbúvár-terem ötéves kor felett mindenkinek felfedezhető egyénileg, csalá-
di program keretében, illetve csoportosan.
A csoportos foglalkozások időtartama egy óra, a résztvevők ajánlott maximális létszá-
ma 20 fő.
A családi vagy egyéni látogatás hétvégén nincs időhöz kötve, ám a születésnapi ren-
dezvények korlátot szabnak az egyéni vagy családi látogatók számára.
A születésnapi természetbúvár-programunk időtartama egy óra.
A terem felfedezhető önállóan vagy irányított módon, múzeumpedagógus vagy mú-
zeumi animátor vezetésével.  

Belépődíjak: 
csoporttal érkezőknek 
6 éves kor alatt 500 Ft/fő, 
6 éves kor felett 900 Ft/fő, 
egyéni jeggyel 300 Ft/fő. 
Egyéni jegy csak az állandó kiállításra meg-
váltott belépőjeggyel együtt vehető igénybe.
Bővebb információ: 
www.nhmus.hu

Közkedvelt méretes 
barnamedvénk: Kázmér

beszélhetünk, ahol az erdők leginkább a karsztkúpok szinte 

megmászhatatlanul meredek oldalain maradtak meg. Bár az 

ősz Vietnamban is ősz, azért sok olyan bogárcsoport tagjait 

sikerült gyűjteni, amelyeknek Magyarországon szeptemberre 

már hírmondójuk sem marad; itt még rajzottak például a nagy 

testű cincérek és szarvasbogarak.

Egész nap gyűjtöttem. Nappal az erdőt és a tisztásokat jártam, 

a roppant ügyes, tanulékony és a bogárcsaládokat meglepő-

en jól ismerő fi atal bogarász, Phu Pham Van társaságában. 

A nehezen járható, szárazföldi piócáktól hemzsegő erdőben Gyászbogár 
(Artactes cyaneolimbatus)

Orrosbogár 
(Anthribidae család)

Preparált tüskés 
gömbhal
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már hírmondójuk sem marad; itt még rajzottak például a nagy 

testű cincérek és szarvasbogarak.
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MAGYARORSZÁG ŐSMARADVÁNYAI 15.
Pannoniasaurus inexpectatus Makádi, Caldwell, Ősi, 2012

(Iharkút, felső kréta, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Őslénytani és Földtani 
Tárának gyűjteménye)

Az iharkúti ősgerinces-lelőhely számos érdekes 
és váratlan lelettel örvendeztette meg a hazai 
paleontológusokat. Az itt bemutatott marad-
vány annyira meglepte még a kutatókat is, hogy 
e tényt a faj nevében is megörökítették (inex-
pectatus = váratlan). A 84 millió éves mosza-
szauroidea leletei ugyanis a régóta ismert tenge-
ri hüllőcsoport első édesvízben élt képviselőjét 
jelentették. A pikkelyes hüllőknek mindössze néhány csoportja alkalmazkodott a vízi életmódhoz. A moszaszauroi-
deáknál ez az alkalmazkodás jól megfi gyelhető a maradványokon is (evezőszerű végtagok, módosult csípőcsontok, 
az úszást elősegítő, oldalirányban összenyomott és lefelé hajló farok, a középfül módosulásai). A Pannoniasaurus kü-
lönböző korú egyedei kerültek elő, a fi ataloktól a kifejlett felnőttekig. A legnagyobb elérhette a 6 métert; ugyanakkor 
a legkisebb csigolyák tulajdonosai körülbelül 70 cm-esek voltak, amikor elpusztultak. Ez arra utal, hogy valószínűleg 
a teljes populáció a folyórendszerben élt, nem pedig szezonálisan vándoroltak oda a tengerből, táplálékszerzés vagy 
szaporodás céljából. Méretei alapján a Pannoniasaurus az eddig ismert legnagyobb vízi ragadozó az egykori iharkúti 
szigeten. A krokodilszerű lapított koponya is hasznos alkalmazkodás volt, hogy az állat a vízszint közelében elrejtőz-
ve csapjon le szárazföldi és sekély vízi áldozataira. A Pannoniasaurus maradványai a többi iharkúti lelettel együtt az 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteményét gyarapítják. A képen az állat csontvázának rekonstrukciója látható a Magyar 
Természettudományi Múzeum kiállításán.              DULAI ALFRÉD

Ebben a magassági zónában az állatvilág sokban hasonlít az 

északi mérsékelt öv – és benne Európa – faunájához. Persze 

a fajok azért zömében mások; de itt is találtunk nagy futrin-

kákat (Carabus), sőt még a mi szeretett hétpettyes katicánk is 

előkerült. A terület rendkívül meredek, ezért nem volt épp ve-

szélytelen a hegyoldalakon éjszaka leereszkedni a kidőlt óriási 

fatörzsekhez.

A gyűjtött anyag azonosítása éppen csak elkezdődött, a cincé-

reket Székely Kálmán önkéntes kollégánk már meghatározta. 

Ám a legtöbb állat esetében egyelőre csak a családot, esetleg a 

genuszt tudom biztosan megállapítani.            MERKL OTTÓ

Tarbogár 
(Erotylidae család)

Levélsodró 
(Attelabidae család)

nem volt könnyű közlekedni, de ez semmiségnek bizonyult 

az éjszakához képest. Olyankor visszamentünk az erdőbe, s a 

fülledt hőségben az elhalt fatörzseket kerestük. Ez a módszer 

a legalkalmasabb a gyászbogarak (Tenebrionidae) gyűjtésé-

re, melyek nappal elbújnak, és a halott fatörzseken vagy az 

ugyanott élő taplógombákon csak éjszaka jönnek elő. Az er-

dőből visszatérve az éjszakában felfénylő higanygőzlámpánál 

folytattuk a gyűjtést.

Később átköltöztünk a Himalája keleti nyúlványának számí-

tó Hoang Lien Son hegységbe, 2000 méteres magasságba. 

Az őshonos erdők itt is szigetszerű foltokra szorultak vissza. 
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A 
karmosmajmok származása még ma is kérdé-

ses. Az egyik elmélet szerint e főemlősök fej-

lődési ága már korán elkülönült Dél-Amerika 

Afrikából kiinduló benépesítése során, s a kis méretű 

ősöktől eredő családjuk (Callithricidae) párhuzamo-

san fejlődött a többi újvilági majoméval. Mások sze-

rint azonban ez a méretcsökkenés később következett 

be, tehát a karmosmajmok ősei nagyobb méretűek vol-

tak, a csoportjukat pedig alcsaládként (Callithricinae) 

tüntetik fel a csuklyásmajmok (Cebidae) családján belül. 

A helyzetet bonyolítja, hogy a törpe selyemmajom beso-

rolásában is voltak változások, korábban a Callithrix nembe 

sorolták, ma már egy közeli rokon, de különálló nemzetség, a 

Cebuella egyetlen élő fajaként határozzák meg. 

KAROM A KÉZEN
Maga a karmosmajom elnevezés is magyarázatra szorul, főleg annak 

ismeretében, hogy a főemlősökre általában a köröm jellemző. Ám kis 

méretű kezükkel a szóban forgó majmok nem tudják az ágakat megragad-

ni a kapaszkodáshoz, ezért karmukkal kapaszkodnak a fákon. 

A törpe selyemmajom – a többi karmosmajomhoz viszonyítva – nagy terüle-

ten terjedt el az Amazonas nyugati medencéjében, Bolívia, Brazília, Kolumbia, 

Ecuador és Peru esőerdeiben. Két alfaja ismert, a keleti elterjedésű C. p. nivei-

ventris és a nyugati C. p. pygmaea. Elsősorban esőerdők folyóparti szélein él, a 

fák alsó lomkoronaszintjén mozog, a talajszintet és a 18 méteren felüli részeket 

elkerülve. A faj alkalmazkodóképességét mutatja, hogy a másodlagos, vagyis 

az irtásokon növő erdőkben is megtalálható.

FANEDV, GYÜMÖLCS, ROVAR
A karmosmajmok táplálkozása talán a legspeciálisabb a főemlősök körében. 

A fák nedvei nagyon fontos részét képezik a törpe selyemmajmok étrendjé-

nek, a többi selyemmajomhoz hasonlóan képesek megnyúlt alsó metszőfo-

gaikkal tökéletes kör alakú lyukakat fúrni a fatörzseken. Ahogy a csapat egy 

fán elkezd táplálkozni, alulról kezdik a lyukat fúrását, majd lentről felfelé ha-

ladnak. A tamarinok nem tudnak ilyen lyukakat vájni a fába, ők inkább rájárnak 

azokra, melyeket a selyemmajmok készítenek. Megfi gyelték ezt ott is, ahol a törpe 

selyemmajmok és a nyergeshátú tamarinok (Saguinus fuscicollis) élőhelye átfedi 

egymást. A fanedveken kívül gyümölcsöket, virágokat és rovarokat, esetleg náluk 

is kisebb gerinceseket fogyasztanak. Az állatkertben a fanedvek pótlása jelenti a 

legnagyobb kihívást, ezért egy speciális keveréket fejlesztettek ki az idők folyamán. 

Például a Szegedi Vadasparkban egyszerűen csak „dzsadzsának” nevezett mixtúrát 

már nagyon régóta készítik változatlanul, a helyben kikísérletezett és bevált recept 

szerint.

TÖRPÉK 
TÖRPÉJE

A törpe selyemmajom (Cebuella pygmaea) a 

világ legkisebb majma, ezért nem meglepő, 

hogy az állatkerti szakzsargonban is 

egyszerűen csak „pigminek” nevezik. 
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A törpe selyemmajmok átlagos testhossza mindössze 13 cen-

timéter (a 20 centiméteres farkat leszámítva), átlagos súlyuk 

124 gramm. A nőstények kicsit nagyobbak a hímeknél. E 

„minimajom” lassú, megfontolt mozgása meghökkenti azo-

kat, akik a majmokra inkább örökmozgó, fürge állatokként 

gondolnak. Persze ők is fel tudnak pörögni hirtelen, s nagy 

ugrásokra is képesek, ha erre szükség van, ám elsősorban a 

rejtőzködésre építik védelmi stratégiájukat. Lassú mozgásuk 

mellett az egyáltalán nem feltűnő, zöldessárga színezetük ré-

vén jól beolvadnak az erdei környezetbe. Kell is, hiszen törpe-

ségük okán több ragadozóval kell számolniuk, mint nagyobb 

méretű rokonaiknak.

PÉLDÁS CSALÁDI ÉLET
A törpe selyemmajomcsaládok általában egy-egy felnőtt 

hímből és nőstényből, valamint utódaikból állnak. Ritkábban, 

mint a rokon fajoknál, de náluk is előfordulhat a poliandria, 

vagyis az, hogy egy nőstényhez több hím is csatlakozik. A 

2–6 egyed birtokol egy territóriumot, amelynek határait il-

latanyagukkal jelölik meg. Az említett erős szag hatásáról 

meggyőződhetünk az állatkertekben is, ha belépünk abba az 

A HÍM SZÍNVAK, A NŐSTÉNY NEM
Az újvilági majmok egy kevésbé ismert jellegzetessége 
a színlátásukhoz kapcsolódik. A bőgőmajmok kivételé-
vel a hímek ugyanis színvakok, s csak egyes nőstények 
látnak színeket. Hogyan lehet ez? Az említett állatoknál 
a színlátásért felelős gének közül azok, amelyek a vörös 
és zöld csapokért felelnek, az X kromoszómához kötőd-
nek. A hímek tehát, miután egyetlen X kromoszómával 
rendelkeznek, az autoszómához (nem ivari kromoszó-
mához) köthető kék mellett csak vagy vöröset, vagy zöl-
det kapnak, így dikromatikus a látásuk; gyakorlatilag 
színvakok. Azok a nőstények viszont, melyek mindkét 
szín alléljával rendelkeznek, trikromatikus látásúak, így 
jól érzékelik a színeket. 

állatházba, ahol e kis majmok élnek. Kommunikációjukban 

jelentős szerepet játszik a hang, mely az emberi fül számára 

madárcsicsergésre emlékeztet, sőt énekük az ultrahangtar-

tományra is kiterjed, amelyet viszont mi már nem hallunk.  

Bár kis méretűek, saját testtömegükhöz képest a kicsinye-

ik viszonylag nagy mérettel születnek. A kb. 120 grammos 

nőstény újszülött utódainak – rendszerint kettő van – súlya 

egyenként 16 gramm, vagyis több mint 10%-a az anya test-

súlyának. Ez a teher magyarázhatja a karmosmajmok szoci-

ális viselkedésének egyik fő jellegzetességét, a hímeknek a 

legtöbb főemlősnél nagyobb mértékű részvételét a kölykök 

nevelésében. Példás családi élet jellemző rájuk, a csapat min-

den tagja részt vesz az utódok nevelésében. Sőt a hímek a 

leggondosabbak közülük, jobbára ők szokták cipelni és óvni 

a kicsiket.

A nőstények többnyire 125 nap vemhesség után hozzák a vi-

lágra utódaikat. Az anya a kicsik születése után 3 héttel már 

fogamzóképes, így biztosított, hogy akár 5-6 havonta is gya-

rapodhat a család. Picinyeiket 3 hónapos korukig dajkálják, 

a fi atalok 1-1,5 évesen válnak ivaréretté. A törpe selyemmaj-

mok vadon 11-12, állatkertekben akár 18 évig is élhetnek. 

MÉG NEM VESZÉLYEZTETETT
A Természetvédelmi Világszövetség vörös listája (IUCN Red 

List) szerint a törpe selyemmajom nem került a veszélyezte-

tett főemlősök közé, de némi aggodalomra adhat okot, hogy 

a kutatások szerint a vad populációk egyedszáma folyama-

tosan csökken. A legfőbb veszélyt a vadászat és az illegális 

állatkereskedelem jelenti; nagy a kereslet irántuk, hogy házi 

kedvencként tartsák őket. 

Kontinensünk állatkertjeiben nem számít ritka fajnak, csak 

Európában több mint 630 egyede él az állatkertek nemzetkö-

zi adatbázisa, a ZIMS (Zoological Information Management 

System) szerint. Magyarországon négy város állatkertjében 

láthatók: Budapesten (érkezésükről 2017/1. számunkban ír-

tunk), Győrben, Pécsett és Szegeden. 

ENDRÉDI LAJOS
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A törpe selyemmajom  zöldessárga 
színével jól beleolvad természetes, 
erdei környezetébe.



 HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL

AZ ÉV ELSŐ ÚJSZÜLÖTTJE
Nem kellett sokáig várni a 2017-es esztendő első újszülött-

jére. Zsiráfcsapatunk legidősebb tagja, a 21 éves Santana 

ugyanis mindjárt az év első napján világra hozott egy életerős 

zsiráfborjút. 

A csaknem 180 cm magas „apróság” az első napokat a 

zsiráfok számára kialakított komplexum egyik elkülö-

nített istállórészében töltötte, január 18. óta pedig már 

együtt van a csapattal.

A zsiráfborjúról néhány nappal a születése után már 

tudni lehetett, hogy kislány. A zsiráfoknál (és sok 

más állatunknál) is bevett hagyomány szerint az utód 

és az anyaállat nevének megegyezik a kezdőbetűje. Mivel 

az anyaállatot Santanának hívják, S betűs, illetve Sz betűs neveket kezdtünk keresni. 

Több javaslatot megfontolva végül három név került a döntőbe: Sauda, Szavanna és 

Semeni. Ezek közül a nagyközönség segítségével választottuk ki a „befutót”. A hon-

lapunkon meghirdetett szavazáson végül a Sauda név kapta a legtöbb voksot, egész 

pontosan a szavazatok 39%-át. A Sauda jelentését nagyjából úgy fordíthatnánk, hogy 

„jó szerencsével megáldott”; de Kenyában és Tanzániában az átlagosnál sötétebb bőrre 

vagy arcszínre utaló jelentése is van.

TÍZÉVES VILÁGSZTÁR
Épp tíz esztendeje, 2007. január 23-án jött világra állatkertünk-

ben Layla, a szélesszájú orrszarvú, aki világhírét annak köszön-

hette, hogy ő a világ első mesterséges termékenyítésből szüle-

tett orrszarvúja. Az óriási jelentőségű szakmai eredményre a 

berlini Állatkerti és Vadállatkutató Intézet (IZW) szaporodásbio-

lógiai kutatócsoportjával való együttműködés nyomán, német, 

osztrák és magyar szakemberek közös munkájának gyümöl-

cseként kerülhetett sor. 

Később a második „mesterséges orrszarvú” is Budapesten 

jött világra 2008 októberében, majd 2009-ben Madridban 

és Colchesterben, 2010-ben Cincinnatiben, 2013-ban pedig 

Montgomeryben sikerült hasonló eredményeket elérni, utóbbi 

két esetben már nem szélesszájú, hanem indiai orrszarvúaknál.

Layla hétéves korára elérte az ivarérettséget is, manapság pedig 

azzal próbálkoznak az állatorvosok, hogy nála is vemhességet 

érjenek el, ugyancsak mesterséges termékenyítés segítségével.
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Írta: HANGA ZOLTÁN Fotó: BAGOSI ZOLTÁN 

VOBARA EMLÉKÉRE
A jó hírek mellett sajnos akad egy szo-
morú is. Január 11-én ugyanis elpusz-
tult egyik kedvencünk, a nagyközönség 
körében is igen népszerű koalák egyike. 
Vobara egyik pillanatról a másikra került 
válságos állapotba, anélkül hogy ennek 
bármilyen különösebb előzménye lett 
volna. A gondozók és az állatorvosok 
napokon át küzdöttek az életéért. Sőt, az 
ilyen esetekre vonatkozó gyakorlatnak 
megfelelően nemzetközi konzíliumot is 
tartottak több európai és ausztrál társin-
tézmény bevonásával. Ám erőfeszítése-
ink dacára sem sikerült Vobarát életben 
tartani.
Az állat pusztulása után haladéktalanul 
elvégeztük a boncolást, melyből kiderült, 
hogy a halál közvetlen oka a tápcsatorna 
jelentős részére kiterjedő, hirtelen kiala-
kult bélgyulladás, illetve bélcsavarodás 
volt, amely végül a keringés összeomlá-
sához vezetett. Ez a kórkép sajnos nem 
ismeretlen a koalák körében, több más ál-
latkertben is előfordult már hasonló eset.
Állatkertünk látogatói Vobara pusztulá-
sával sem maradnak koala nélkül. A má-
sik hím állatot, Nur-Nuru-Bint továbbra 
is láthatja a nagyközönség.

VISSZATEKINTÉS 
Az új esztendő kezdete mindig alkalmat teremt arra, hogy értékeljük 

az előző év történéseit. Nincs ez másként a Fővárosi Állat- és Növény-

kertben sem, ahol az elmúlt évben összesen 1.019.481 fő tisztelt meg 

bennünket látogatásával, így továbbra is az ország leglátogatottabb kul-

turális intézményének számítunk. A közönség összesen 868 különféle 

állatfajjal találkozhatott nálunk. Az év végi adatok szerint magában az 

állatkertben az emlősállatokat 120 faj 1248 egyede, a madarakat 141 faj 

1248 egyede, a hüllőket 110 faj 728 egyede, a kétéltűeket 27 faj 321 egye-

de, a halakat pedig 221 faj 4796 egyede képviselte. A gerinctelenek köré-

ből összesen 243 fajjal foglalkoztunk, amelyek közül 102 faj 654 egyede 

szerepel egyedi nyilvántartásban. További 141 gerinctelenfaj esetében 

– elsősorban a rovaroknál – viszont tenyészetekről beszélünk. A mi ke-

zelésünkbe tartozó Margitszigeti Kisállatkertben 3 emlősfaj 25 egyedét, 

illetve 22 madárfaj 121 egyedét láthatta a nagyközönség. Ezek közül 19 

fajt a városligeti állatkertben is bemutattunk.

Összesítettük a 2016-os esztendő legfontosabb szaporulatait is. Újra volt 

vombatkölyök, a Bennett-kenguruknál öt, a nyugati szürke óriásken-

guruknál pedig két apróság cseperedett fel a múlt évben. A gyűrűsfarkú 

makiknál három, az ázsiai vadkutyáknál hét, a szurikátáknál tizenegy, 

a Lyle-repülőkutyáknál két kölyök jött világra, de szaporulat volt a laj-

hároknál és a sörényes hangyászoknál, az ormányosmedvéknél, illetve 

a kis pandáknál is. A patások közül a mufl onoknál egy bárány, a nya-

láknál ugyancsak egy borjú, a muntyákszarvasoknál pedig két gida 

jött a világra, nem is beszélve a ritka cebui disznóknál született három 

kismalacról. A csupasz turkálóknál négy, a nagy maráknál kettő, a lu-

zoni kéregpatkányoknál pedig egy kölyök született. A tavaly kelt ma-

dárfi ókák közül külön is említést érdemel a két skarlátszárnyú papagáj, 

a bronzszárnyú és a sörényes galamb, a ka� er szarvasvarjú, az öt borzas 

és öt rózsás gödény, a két batla, a pápaszemes pingvin és a nyolc chilei 

fütyülőréce, valamint a koronásdaru-fi ókák. 

A Magyarországon őshonos, emberi segítségre szoruló állatok mentésé-

ben minden korábbi évet meghaladó rekordot értünk el. Az elmúlt esz-

tendő során munkatársaink 108 faj 2024 egyedének nyújtottak segítsé-

get. A mentett állatok nagy része az elmúlt évekhez hasonlóan madár volt 

(89 faj 1019 egyede), ám idén is szép számmal akadtak köztük kisemlősök 

(11 faj 796 egyede), továbbá hüllők és kétéltűek (9 faj 209 egyede).
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P
edig ennél jóval többről van szó, hisz az Európai Parla-

ment és Tanács 2014-ben már rendeletet fogalmazott 

meg a nem a mi kontinensünkön honos, inváziós fajok 

betelepítésének, behurcolásának és terjedésének megelőzé-

séről és kezeléséről. Tavaly jelent meg az említett jogszabály 

végrehajtási rendelete. Ez tartalmazza azon fajok jegyzékét 

is, melyek negatív hatást gyakorolhatnak a biológiai sokfé-

leségre, valamint más káros társadalmi és gazdasági folya-

matok okozói lehetnek. A jogszabály rendelkezései szerint az 

itt felsorolt élőlényeket immár tilos az EU területére behozni, 

rajta átszállítani, a tagországokban tartani, tenyészteni, for-

galomba hozni, felhasználni, bemutatni vagy a környezetbe 

kibocsátani. 

VILÁGMÉRETŰ PROBLÉMA
Ám nemcsak Európában, hanem a földgolyón másutt is a 

biológiai invázió számos riasztó példájával találkozhatunk. 

Ezt jelzi, hogy az IUCN (Természetvédelmi Világszövetség) 

is közzétett egy jegyzéket, amelyben meghatározta azt a 100 

állat- és növényfajt, melyek a legnagyobb veszélyt jelentik 

bolygónk élővilágára, mezőgazdaságára és más humán ér-

tékeire. A felsorolásban minden nemből/nemzetségből csak 

egy-egy faj képviseltetheti magát, hogy változatos példákat 

mutassanak be. A listára jelenleg 2 mikroorganizmus, 42 nö-

vény- és 56 állatfaj (26 gerinctelen-, 8 hal-, 5 kétéltű és hüllő-, 

3 madár- és 14 emlősfaj) került fel.

A biológiai invázió azt jelenti, hogy egy faj rendkívül nagy-

mértékben terjed el egy olyan ökoszisztémában, ahol erede-

tileg nem volt őshonos, és ahová az ember közvetlen vagy 

közvetett segítsége nélkül nem juthatott volna el. Európában 

a becslések szerint mintegy 12 ezer idegenhonos növény- és 

állatfaj található meg, s ezeknek hozzávetőleg 10-15%-át ne-

vezzük idegenhonos inváziós fajoknak.

KÍGYÓK, MACSKÁK, EGEREK
Ha az állati invázió súlyos következményeire gondolunk, ál-

talában a távoli vidékeket sújtó csapások jutnak eszünkbe. 

A klasszikus példák közé tartoznak az amerikai Everglades 

mocsaraiban megtelepedett, Délkelet-Ázsiában honos tigris-

pitonok (Python molurus), illetve az Afrikából származó szik-

lapitonok (Python sebae) is. E nagy testű kígyókat a környé-

ken lakó gazdáik egy bizonyos méret elérése után már nem 

tudták tovább tartani, s inkább elengedték őket a közeli lápvi-

lágban. De említenek olyan esetet is, amikor egy helyi kígyó-

tenyésztő házát a hurrikán pusztította el, s így mintegy ezer 

óriáskígyó jutott ki az Evergladesbe. A kígyók megtelepedtek, 

majd szaporodó populációkat képeztek a mocsárban, s jelen-

AZ ÁLLATI INVÁZIÓK ÉS HATÁSAIK

Bár a hazai városlakók mind gyakrabban 

találkoznak harlekinkaticákkal 

(Harmonia axyridis), zöld vándorpoloskákkal 

(Nezara viridula) vagy márványos 

poloskákkal (Halyomorpha halys), 

a legtöbben mégis úgy vélik, hogy 

ezek az invazív fajok csupán 

kellemetlenkedő idegenek. 

JÖTTEK, LÁTTAK

– GYŐZTEK?

Az Afrikában honos sziklapiton mára már megtelepedett 
az Everglades mocsaraiban is.
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edig ennél jóval többről van szó, hisz az Európai Parla-
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vény- és 56 állatfaj (26 gerinctelen-, 8 hal-, 5 kétéltű és hüllő-, 

3 madár- és 14 emlősfaj) került fel.

A biológiai invázió azt jelenti, hogy egy faj rendkívül nagy-

mértékben terjed el egy olyan ökoszisztémában, ahol erede-

tileg nem volt őshonos, és ahová az ember közvetlen vagy 
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a becslések szerint mintegy 12 ezer idegenhonos növény- és 

állatfaj található meg, s ezeknek hozzávetőleg 10-15%-át ne-

vezzük idegenhonos inváziós fajoknak.

KÍGYÓK, MACSKÁK, EGEREK
Ha az állati invázió súlyos következményeire gondolunk, ál-

talában a távoli vidékeket sújtó csapások jutnak eszünkbe. 

A klasszikus példák közé tartoznak az amerikai Everglades 

mocsaraiban megtelepedett, Délkelet-Ázsiában honos tigris-

pitonok (Python molurus), illetve az Afrikából származó szik-

lapitonok (Python sebae) is. E nagy testű kígyókat a környé-

ken lakó gazdáik egy bizonyos méret elérése után már nem 

tudták tovább tartani, s inkább elengedték őket a közeli lápvi-

lágban. De említenek olyan esetet is, amikor egy helyi kígyó-

tenyésztő házát a hurrikán pusztította el, s így mintegy ezer 

óriáskígyó jutott ki az Evergladesbe. A kígyók megtelepedtek, 

majd szaporodó populációkat képeztek a mocsárban, s jelen-

AZ ÁLLATI INVÁZIÓK ÉS HATÁSAIK

Bár a hazai városlakók mind gyakrabban 

találkoznak harlekinkaticákkal 

(Harmonia axyridis), zöld vándorpoloskákkal 

(Nezara viridula) vagy márványos 

poloskákkal (Halyomorpha halys), 

a legtöbben mégis úgy vélik, hogy 

ezek az invazív fajok csupán 

kellemetlenkedő idegenek. 

JÖTTEK, LÁTTAK

– GYŐZTEK?

Az Afrikában honos sziklapiton mára már megtelepedett 
az Everglades mocsaraiban is.
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sek szerint, két év alatt elérte a 12 millió egyedet. Hasonló 

tömegben képes egy-egy életteret elfoglalni az amur, avagy 

ázsiai kagyló (Potamocorbula amurensis), mely eljutott töb-

bek közt a San Francisco-öbölbe is. A helyenként tömegesen 

megjelenő zoo- és fi toplanktont fogyasztó állat drámai vál-

tozásokat okozhat a lágy üledékben. Tud-

niillik a fenéklakók miatta nem jut-

nak elegendő táplálékhoz, így 

csökken a biodiverzitás, sőt 

hovatovább tönkremehet a 

kereskedelmi halászat is. 

Az említett öböl egyes 

részein a biomasszának 

akár 95%-át is e faj tehe-

ti ki! Szintén Amerikát 

sújtja a tajvani termesz 

(Coptotermes formosa-

nus), melynek kártétele 

gyakran a játékfi lmekben 

vagy a házfelújító doku-

mentumfi lmekben is meg-

jelenik. Ez a sokáig észrevétlen 

kis kártevő eljutott a világ számos 

vidékére, ahol az élő és holt fákat, valamint 

minden cellulóztartalmú anyagot egyaránt elfogyaszt. Képes 

tönkretenni az épületek faszerkezetét, vagy akár a padlót is 

pépesre rágni. Az Egyesült Államokban évente mintegy egy-

milliárd dollárt költenek a károk megelőzésére és a helyre-

állításra.  

tős veszélyt jelentenek ma is a környező őshonos állatvilágra, 

a háziállatokra, sőt akár az utóbbiak gazdáival is összetűzés-

be keveredhetnek. Még nagyobb gondot jelent Ausztráliá-

ban az agavarangy (Bufo marinus), amelynek első példányait 

1935-ben telepítették be a cukornádültetvényekre, a nádbogár 

kár okozásának visszaszorítására. (Róla 2016/5. számunkban 

írtunk.) E hallatlanul káros kétéltű ausztráliai kiirtása éppoly 

reménytelen vállalkozás, mint az elszabadult óriáskígyóké az 

Evergladesben. A számos negatív példa közül érdemes még 

kiemelni a gímszarvas betelepítését Új-Zélandra, az üregi nyúl 

és a teve térhódítását Ausztráliában, vagy a házi- és a vaddisz-

nó megtelepedését az amerikai kontinensen. A problémák 

mértékét jelzi, hogy a sertések napjainkra már az USA 23 tag-

államában megtalálhatók, s az általuk okozott kár megközelíti 

az évi egymilliárd dollárt. Az IUCN „százas listáján” föllelhető 

továbbá a házi kecske, a házi egér és a házi macska is; a becs-

lések szerint utóbbiból egyedül Nagy-Britanniában közel tíz-

millió elvadult egyed él szabadon. Ami pedig a házi egér invá-

ziószerű megjelenését illeti, úgy a legnagyobb videómegosztó 

portálon számos döbbenetes és elképzelhetetlen felvételt lehet 

találni e rágcsálók inváziójáról, elsősorban Ausztráliában... 

KICSIK ÉS KÁROSAK
Ami a gerincteleneket illeti, ha lehet, ott még riasztóbb a 

helyzet, mint a gerinceseknél. Az agresszív terjeszkedés 

egyik jó példája a japán tengericsillag (Asterias amu rensis), 

mely elsősorban a hajók ballasztvizével jutott el ázsiai hazá-

jából Délkelet-Ausztráliába és Tasmaniába, ahol megtalálta 

életfeltételeit. Ennek a tengeri állatnak egyetlen példánya 

akár 20 millió petét is rakhat évente, így nem csoda, hogy 

az ausztráliai Port Philip-öbölben a faj létszáma, a becslé-

A márványos poloska az USA egyes régióiban 
az almatermés 20%-át is elpusztítja.

 A japán 
tengeri csillag hatalmas 

szaporodási rátája miatt gyorsan 
elterjedt az ausztrál partvidéken.
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KONTINENSÜNK ÚJ KÁRTEVŐI
Ám riasztó adatokért sajnos nem kell feltétlenül távoli földré-

szekig menni, hisz Európa sem mentes az invazív gerinctelen-

fajok támadásától. Az egyik ilyen az ázsiai hosszúcsápú vagy 

csillagos cincér (Anoplophora glabripennis), amelynek lárvája 

járatokat készít az élő fákban, csökkentve azok stabilitását és 

zavart okozva anyagcseréjükben. Ugyanakkor az imágók a 

leveleket károsítják. Az Ázsiában honos faj Kínában a nyárül-

tetvények 40%-át fertőzte meg 2,3 millió hektáron, de további 

rossz hír, hogy észlelték már Amerikában és Európa több álla-

mában, s úgy tűnik, hogy Franciaországban meg is telepedett. 

Ennél a fajnál nem kevésbé káros az Indiában honos dohány-

molytetű vagy -liszteske (Bemisia tabaci), mely több mint száz 

növényi vírus hordozója. Ráadásul a kis állat lárvája mézhar-

matot termel, amelyen penészgombák nőnek, s ez csökkenti 

a fotoszintézist, ami súlyos esetben lombvesztéshez és levél-

satnyuláshoz vezethet. A dohányliszteskét dísznövényekkel 

hurcolják szét világszerte, így 1987-ben Nagy-Britanniába is 

a mikulásvirág dugványával került be. A fentieknél talán még 

ijesztőbb az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus), mely szá-

mos humán betegség hordozója és terjesztője is. Közéjük tar-

tozik egyebek mellett az észak-nílusi vírus, a sárgaláz vírusa, 

a dengue-láz és más betegségek, de a szóban forgó faj képes 

fonálférgekkel is megfertőzni áldozatát. Ez a kis vérszívó egy 

vizsgálat szerint 33–48 alkalommal szúrhat óránként. Ma már 

azt is igazolták, hogy az ázsiai tigrisszúnyogot leginkább a 

szerencsebambusz iszapjával terjesztették el a földgolyó szá-

mos pontján. Ezzel szemben Albániába egy autógumikat szál-

lító teherhajón érkeztek meg lárvái, amelyek az abroncsokban 

megálló pangó vízben vészelték át az utazást. A faj egyes prog-

nózisok szerint 2030–2050 között Európa legtöbb országában 

meg fogja találni életfeltételeit! 

A méhekre, sőt emberekre is veszélyes ázsiai lódarázs már 

megjelent kontinensünkön, s aligha kétséges, hogy előbb-

utóbb hazánkban is feltűnik majd.

(Az invazív fajok bemutatását egy későbbi számunkban foly-

tatjuk.)

TÓTH TAMÁS

A tigrisszúnyog lehet 
az Európai Unió invazív 
fajokkal szembeni 
fellépésének egyik 
legnagyobb 
kihívása.

A vándorpoloska nem csak tönkreteszi a zöldségeket és 
gyümölcsöket, de ürülékével és váladékával élvezhetetlenné 
is teszi a termést.

MŰVÉSZETI ÁLLATISMERET
Meszlényi Attila könyve egyszer-
re szól azokhoz, akik állatokat sze-
retnének festeni, és azokhoz, akik 
egyszerűen „csak” gyönyörköd-
nének a művészi állatképekben. A 
kép anyag ugyanis magáért beszél, 
megragadó rajzok és festmények 
sorakoznak az oldalakon. A kötet 
bevezetőjében ez olvasható: „Aki ál-
latokat kíván ábrázolni, annak meg 

kell ismerkednie testfelépítésükkel, arányaikkal, s va-
lamelyest a mozgásukkal, szokásaikkal, viselkedésük-
kel.” A szerzőnek pedig láthatóan a kisujjában van e tu-
dás. Bizonyítják ezt az eredetileg önálló műnek készült 
tanulmánylapok is. A kötetet lapozgatva azonnal lát-
ható, hogy a szerző és a kiadó az ismeretterjesztésen 
túl főképp gyönyörködtetni kívánt.
(Meszlényi Attila: Művészeti állatismeret. Madarak, em-
lősök, CSER Kiadó, 2016)

MADARAK - LÉGI AKROBATÁK
Az i� ú természetbarátok számára 
remek olvasmány került nemrég a 
könyvesboltokba. A Madarak – Légi 
akrobaták című kötet a Mi Micso-
da sorozat hagyományaihoz híven 
sok-sok képpel, továbbá érdekes le-
írásokkal vezet be a szárnyasok le-
nyűgöző világába. Egyebek mellett 
képet kaphatunk a madarak szár-

mazásáról, megtudhatjuk, miért és hogyan tudnak 
repülni, mire jó a madárdal, s milyen extrém helye-
ken költenek időnként. Természetesen nem marad ki 
a madárvonulás kérdése és a természetvédelem fon-
tossága sem. Különösen hasznosak azok a fejezetek, 
amelyek a gyakorlati madárvédelemről – odúkészítés, 
téli madáretetés – szólnak. 
(Alexandra Werdes: Madarak – Légi akrobaták, Babilon 
2016)

HERMAN OTTÓ 1888-AS 
NORVÉGIAI ÚTJÁNAK NAPLÓJA 
Herman Ottó és Lendl Adolf 1888 
nyarán Norvégiába utaztak, hogy 
tanulmányozzák az ottani élővilá-
got. Útjukról később Herman tollá-
ból vaskos könyv is íródott, Az északi 
madárhegyek tájáról címmel. Nem-
rég azonban előkerült az eredeti nap-
ló, melyben számos olyan érdekes le-
írás található, amely nem szerepel a 

könyvben. Emellett megismerhetjük a 19. század kiváló 
kutatóinak munkáját, gondolkodását, etikai vonatkozá-
sú töprengéseit. Köszönet Vásárhelyi Tamásnak, hogy 
közkinccsé tette a naplót, s aprólékos lábjegyzeteivel 
és kiegészítő fejezeteivel a mai kor természetvizsgálója 
számára is közelebb hozta az értékes forrásanyagot.
(Vásárhelyi Tamás: Herman Ottó 1888-as norvégiai út-
jának naplója, Magyar Természettudományi Múzeum – 
Herman Ottó Intézet, 2016)
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KONTINENSÜNK ÚJ KÁRTEVŐI
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megálló pangó vízben vészelték át az utazást. A faj egyes prog-

nózisok szerint 2030–2050 között Európa legtöbb országában 

meg fogja találni életfeltételeit! 

A méhekre, sőt emberekre is veszélyes ázsiai lódarázs már 

megjelent kontinensünkön, s aligha kétséges, hogy előbb-

utóbb hazánkban is feltűnik majd.

(Az invazív fajok bemutatását egy későbbi számunkban foly-

tatjuk.)

TÓTH TAMÁS

A tigrisszúnyog lehet 
az Európai Unió invazív 
fajokkal szembeni 
fellépésének egyik 
legnagyobb 
kihívása.

A vándorpoloska nem csak tönkreteszi a zöldségeket és 
gyümölcsöket, de ürülékével és váladékával élvezhetetlenné 
is teszi a termést.

MŰVÉSZETI ÁLLATISMERET
Meszlényi Attila könyve egyszer-
re szól azokhoz, akik állatokat sze-
retnének festeni, és azokhoz, akik 
egyszerűen „csak” gyönyörköd-
nének a művészi állatképekben. A 
kép anyag ugyanis magáért beszél, 
megragadó rajzok és festmények 
sorakoznak az oldalakon. A kötet 
bevezetőjében ez olvasható: „Aki ál-
latokat kíván ábrázolni, annak meg 

kell ismerkednie testfelépítésükkel, arányaikkal, s va-
lamelyest a mozgásukkal, szokásaikkal, viselkedésük-
kel.” A szerzőnek pedig láthatóan a kisujjában van e tu-
dás. Bizonyítják ezt az eredetileg önálló műnek készült 
tanulmánylapok is. A kötetet lapozgatva azonnal lát-
ható, hogy a szerző és a kiadó az ismeretterjesztésen 
túl főképp gyönyörködtetni kívánt.
(Meszlényi Attila: Művészeti állatismeret. Madarak, em-
lősök, CSER Kiadó, 2016)

MADARAK - LÉGI AKROBATÁK
Az i� ú természetbarátok számára 
remek olvasmány került nemrég a 
könyvesboltokba. A Madarak – Légi 
akrobaták című kötet a Mi Micso-
da sorozat hagyományaihoz híven 
sok-sok képpel, továbbá érdekes le-
írásokkal vezet be a szárnyasok le-
nyűgöző világába. Egyebek mellett 
képet kaphatunk a madarak szár-

mazásáról, megtudhatjuk, miért és hogyan tudnak 
repülni, mire jó a madárdal, s milyen extrém helye-
ken költenek időnként. Természetesen nem marad ki 
a madárvonulás kérdése és a természetvédelem fon-
tossága sem. Különösen hasznosak azok a fejezetek, 
amelyek a gyakorlati madárvédelemről – odúkészítés, 
téli madáretetés – szólnak. 
(Alexandra Werdes: Madarak – Légi akrobaták, Babilon 
2016)

HERMAN OTTÓ 1888-AS 
NORVÉGIAI ÚTJÁNAK NAPLÓJA 
Herman Ottó és Lendl Adolf 1888 
nyarán Norvégiába utaztak, hogy 
tanulmányozzák az ottani élővilá-
got. Útjukról később Herman tollá-
ból vaskos könyv is íródott, Az északi 
madárhegyek tájáról címmel. Nem-
rég azonban előkerült az eredeti nap-
ló, melyben számos olyan érdekes le-
írás található, amely nem szerepel a 

könyvben. Emellett megismerhetjük a 19. század kiváló 
kutatóinak munkáját, gondolkodását, etikai vonatkozá-
sú töprengéseit. Köszönet Vásárhelyi Tamásnak, hogy 
közkinccsé tette a naplót, s aprólékos lábjegyzeteivel 
és kiegészítő fejezeteivel a mai kor természetvizsgálója 
számára is közelebb hozta az értékes forrásanyagot.
(Vásárhelyi Tamás: Herman Ottó 1888-as norvégiai út-
jának naplója, Magyar Természettudományi Múzeum – 
Herman Ottó Intézet, 2016)

A 
hazánkban élő keleti sünöket (Erinaceus roumanicus), 

mivel védettek, nem foghatjuk be és nem tarthatjuk, 

ezért a 20. század második felében egyre inkább meg-

fogalmazódott az igény az egzotikus fajok tartására. 

AFRIKA, ÁZSIA, EURÓPA
A sünök Afrika, Ázsia és Európa hatal-

mas területeit népesítik be. A lomb-

hullató erdőktől kezdve a sivatago-

kon át egészen a trópusi erdőkig 

megtalálhatók. Hét nemzet-

ségüknek 23 faja ismeretes. 

Ebbe a számba azonban 

beletartozik a szőrös 

sünök hét faja is, me-

lyeket szinte alig is-

merünk, s úgy a 

hobbiállattartók kö-

rében, mint az állat-

kertekben, csak el-

vétve fordulnak elő. 

Ám a többi, azaz a 

klasszikus sünök 16 

faja gyakorta kerül 

szem elé, s közülük 

jellemzően azokat ismerik jobban, melyek az emberi telepü-

lések környékén is előfordulnak. Tehát a száraz sztyeppéken, 

sivatagokban élő fajokról jóval kevesebb az ismeretünk. 

Nemcsak Európában, hanem a világ sok más orszá-

gában is kedvelt állatok a sünök – olyannyira, 

hogy például Európából Új-Zélandra be-

telepítették őket. Igaz, ott faunaidegen 

fajként már gondokat is okoznak.

Magyarországra a rendszerváltá-

sig nemigen érkeztek egzotikus 

sünök, de amikor megnyíltak 

a határok, e tüskés rovar-

evők is szabad utat kaptak. 

TÖRPESÜNÖK 
SOHA NEM LÁTOTT 
SZÍNEKBEN
Az ezredforduló első 

évei ben már egyre töb-

ben hoztak magukkal 

nyugat-európai bör-

zék ről afrikai fehér-

hasú törpesünöket, 

melyek tartása lénye-

gesen egyszerűbb és 
A bájos sün tartása komoly lemondással is jár, 
az alomtálcáját naponta szükséges takarítani.

A sünök Európában 

kétségkívül a leg-

gyakrabban szem 

elé kerülő vadon élő 

emlősök közé 

tartoznak, melyek 

kedves látványukkal 

mindenki szívébe 

belopják magukat. 

EGZOTIKUS SÜNÖK OTTHONUNKBAN

TÜSKÉS TÁRSÁLLATOK
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természetvédelmi szem pontból is kívánatosabb, mint a va-

donból kiragadott példányoké. A 80-as években nagyobb te-

nyészetek is kialakultak az USA-ban, ahol kézhez szoktatott 

sünkölyköket „állítottak elő”. A tenyészanyagot elsősorban 

az Afrikából importált fehérhasú törpe- (Atelerix albiventris), 

valamint az Észak-Afrikában és Európa déli részein honos 

fehér, más néven algériai (Atelerix algirus) sünök alkották. 

Feltehetőleg a ma már szinte domesztikált állatnak tekint-

hető „afrikai fehérhasú törpesün” felmenői között e két faj 

egyedei fordultak elő. Az immár mintegy száz különböző 

színváltozatban ismeretes állat színvariációinak kitenyészté-

séhez jó genetikai alapot adott az, hogy a fehérhasú sünnek 

jókora elterjedési területe van: Szenegáltól Szudánig, illetve 

Mozambikig rendkívül változatos körülmények közt fordul 

elő a vadonban. Az állatok színezete alkalmazkodott az adott 

viszonyokhoz, így lényegében a feketétől a fehérig, a krém-

színűtől a barnáig igen nagy változatosságot mutatnak. Ezt 

használták ki a hozzáértő, leleményes tenyésztők, s ma már 

munkájuknak köszönhetően rendre előfordulnak a különle-

ges színűeken kívül különböző rajzolatúak is. Napjainkban is 

rendre jelennek meg soha nem látott színvariánsok, melyek 

árai kezdetben az egekbe szöknek, de ahogy mind több pél-

dányt kínálnak eladásra, értékük úgy zuhan egyre lejjebb. 

S bár az említett két faj a leggyakoribb a hazánkban tartott 

sünök között, érdemes még megemlíteni a hosszúfülű sünt 

(Hemiechinus auritus), amely szintén nagy kedvenc.  

Nálunk leggyakrabban az afrikai fehérhasú törpesünt egy-

szerűen csak törpesünként említik. Nem véletlen a megne-

vezés, hisz a mi vadon élő sününknél lényegesen kisebb. 

Testhossza 14–24 centiméter, tömege pedig negyed és fél ki-

logramm között változik. S ami hosszúfülű rokonával szem-

ben feltétlenül versenyképessé teszi a kisállattartók körében, 

az lényegesen kisebb férőhelyigénye. Ezek az állatok ugyan-

is már jól tarthatók akár 1 négyzetméteres terráriumban 

vagy ketrecben is. Mindennek ellenére a törpesün sose 

lesz olyan elterjedt és kedvelt hobbiállat, mint példá-

ul a tengerimalac vagy a törpenyúl. Lássuk, 

vajon miért!

VÁLTOZATOS SÜNMENÜ
Hangsúlyozandó, hogy a sün rovarevő 

állat, s nem rágcsáló, de nem is ragadozó. 

Ez azzal jár, hogy – bár sokan jó minő-

ségű macska-, kutya- vagy görénytápra 

alapozzák takarmányozását – mégsem 

úszható meg az ízeltlábúak adagolása. 

Ma már tenyésztett lisztkukacot, tücs-

köt, csótányt vagy épp gyászbogár-

lárvát viszonylag egyszerűen besze-

rezhetünk, ám ezek ára hosszú távon 

komolyabb summát tesz ki. Ráadásul 

rendszeresen el kell menni értük sze-

mélyesen a szakboltokba. Emellett né-

melyekben visszatetszést keltenek az 

ízeltlábúak, különösen, ha egyik-másik 

példány elszökik a lakásban etetéskor. 

A sünök a törzsfejlődés alacsony fokán álló 

emlősök, értelmi képességeik az erszénye-

sekéihez hasonlatosak, így természetesen nem 

lehet őket sok mindenre megtanítani. Például a ne-

vüket sosem fogják megjegyezni. A sünök lényegében 

magányos állatok, hisz fajtársaikkal szinte csak a párzási 

időben találkoznak; nem igénylik gazdájuk jelen-

létét sem. Egyedfüggő a szelídíthetőségük. Igaz, 

hogy a nálunk élő törpesünöket már jó néhány 

A sünök szín- és rajzolatváltozatainak száma 
évről évre számottevően növekszik.

Bár a törpesünök is csupaszon születnek, a tüskék igen 
hamar megjelennek.
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melyekben visszatetszést keltenek az 

ízeltlábúak, különösen, ha egyik-másik 

példány elszökik a lakásban etetéskor. 

A sünök a törzsfejlődés alacsony fokán álló 

emlősök, értelmi képességeik az erszénye-

sekéihez hasonlatosak, így természetesen nem 

lehet őket sok mindenre megtanítani. Például a ne-

vüket sosem fogják megjegyezni. A sünök lényegében 

magányos állatok, hisz fajtársaikkal szinte csak a párzási 

időben találkoznak; nem igénylik gazdájuk jelen-

létét sem. Egyedfüggő a szelídíthetőségük. Igaz, 

hogy a nálunk élő törpesünöket már jó néhány 

A sünök szín- és rajzolatváltozatainak száma 
évről évre számottevően növekszik.
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generáció óta fogságban szaporítják, s a tenyésztők igyekeznek 

belső tulajdonságokra is szelektálni, de még ma is gyakorta elő-

fordulnak olyan példányok, melyek nemigen szelídíthetők. Sőt, 

elvétve kifejezetten harapósak is akadnak. 

ÉJSZAKÁK ÉS NAPPALOK
A legtöbb ember általában azért vásárol hobbiállatot, mert 

napközben, amikor ráér, szeretné viselkedésüket megfi gyel-

ni, szeretne velük barátkozni. Nos, a sünök erre kevésbé al-

kalmasak: tőrőlmetszett éjszakai állatok, nappali életmódra 

nem szoktathatók át. Mivel éjszaka aktívak, ez azzal is jár, 

hogy alkonyattól pirkadatig folyamatosan motoszkálnak, 

futkároznak, épp akkor, mikor az emberek többsége aludni 

szeretne. Viszont gondozásuk szempontjából mindez kifeje-

zett előny, hisz legtöbbünk munka után, estefelé ér rá iga-

zán az állataival foglalkozni. A sünnek pedig pontosan ekkor 

szükséges betenni a takarmányt. Csak a romlandó maradé-

kot kell reggelente kivenni a férőhelyéről. 

tartásuk kiadásai, a takarmányköltségek meghaladják az ál-

lat árát, legalábbis a gyakoribb színváltozatokét. De akármi-

lyen színű vagy belső tulajdonságú sünt is vásárolunk, sem-

miképp ne kisebb gyerekeknek szánjuk, hiszen a sün nem 

vágyik simogatásra, nem lehet vele úgy játszani, mint egy 

macskával vagy tengerimalaccal. 

ELHELYEZÉS ÉS TENYÉSZTÉS
Ne feledjük, hogy a törpesünök is gyakran szenvednek „civi-

lizációs betegségben”, melyet a mozgásszegény életmód okoz. 

A kellő mozgást futókerékkel biztosíthatjuk legegyszerűbben, 

ügyelve arra, hogy a futófelület megfelelő legyen, nehogy a 

sün lába beszoruljon. Ideális lehet számukra egy kétszintes 

terrárium vagy ketrec, így lakásunkból kisebb helyet foglal el a 

sünlak. Akár mi magunk is elkészíthetjük fából a férőhelyüket. 

Ha egyetlen példány tartására vállalkozunk, teljesen mind-

egy a szelídíthetőség és a szag szempontjából, hogy milyen 

neműre teszünk szert. Ha két állatot szeretnénk együtt tar-

tani, két nőstényt vásároljunk. Ha szaporítani szeretnénk, 

akkor is csak pároztatás idején, maximum két hétig célsze-

rű együtt tartani a hímet a nősténnyel, s aranyszabály, hogy 

mindig a nőstényt kell a hímhez tenni. 

Átlag 35 napi vemhesség után 4-6 csupasz és vak törpesün-

kölyök látja meg a napvilágot, melyek háromhetesen hagyják 

el a fészket, és hathetesen már önállóak. Megfelelő tartás ese-

tén 5-6 évig élnek velünk az afrikai fehérhasú törpesünök, 

bár akadt már olyan példány is, mely megélte a tíz esztendőt. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

SÜNÖK A KERTBEN
A kiskertek ismert lakója a keleti sün, amely hazánk egész 
területén előforduló, gyakori faj. A kertekben farakások alatt, 
sűrű bokrok tövében, kőrakásokban vagy akár fáskamrák-
ban is megtelepszik. Jelenlétére leginkább éjszakai motosz-
kálása utal. Rendkívül hasznos: felfalja a káros ízeltlábúakat, 
férgeket, csigákat, s ha teheti, az egereket is. Ugyanakkor a 

kutyáknak-macskáknak kitett tápot is elfogyasztja. Főleg 
nyáron, nagy melegben tegyünk ki egy lapos tálkában vizet 
számára. A legtöbb kutya nem foglalkozik vele, ám sajnos 
néhány vérmes eb elpusztíthatja. Ma már tilos az avarége-
tés, de régebben gyakran alkalmazták, s emiatt sok avarba 
bújt, telelésre készülő sün pusztult el.

Vonzó tulajdonság, hogy a törpesün nem ad ki hangot – nem 

ugat, nem nyávog –, így a szomszédoknak sem gyűlik meg 

vele a bajuk. Kevésbé kellemes viszont, hogy mivel rovar evő 

állatról van szó, férőhelyének takarítása igen nagy odafi gye-

lést igényel. Szerencsére a legtöbb sünt rá lehet szoktatni 

arra, hogy egy helyre, alomtálcára járjon, s csupán ezt kell 

naponta kitakarítani. Továbbá hetente egyszer illik alaposan 

átsikálni tüskés lakótársunk egész férőhelyét is. 

Mikor az első törpesünök hazánkba érkeztek, áruk sokak szá-

mára megfi zethetetlen volt, ám ma már az, aki igazán akarja, 

meg tudja őket vásárolni. Rendszerint azonban az egyéves 

Az albínó sünöknek kicsi az esélyük 
az életben maradásra, hiszen a ragadozók 

hamar felfi gyelnek rájuk.
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A Budapesti Állatkert könyvsorozata 

a ritka és veszélyeztetett állatfajokról

ÁLLATKERTI KÖTETEK 

A TERMÉSZETÉRT 

A könyvek megrendelhetők: 

www.zoobudapest.com és www.allatkertialapitvany.hu

A könyvsorozat a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával jelenik meg.

Színes, tartalmas könyvek az állatvilág titkairól

Etológia – ökológia – természetvédelem

Az állatkertek szerepe a fajmegőrzésben


