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KÖNYVBEMUTATÓ A MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
MÚZEUMBAN 
A Magyar Természettudományi Múzeum 
Semsey-termében 2017. május 30-án, 15 
órakor kerül sor Szemadám György: Állati 
tények és talányok című könyvének bemu-
tatására. Az EX-BB Kiadó új könyvét a mú-
zeum főigazgatója, dr. Korsós Zoltán mél-
tatja. 
A gazdagon illusztrált kötet a kipusztított, 
az újrafelfedezett, valamint a „még fel 
nem fedezett” állatokról szól a szerzőtől 
megszokott könnyed, olvasmányos stí-
lusban.

SZERENCSÉS FÖLDIKUTYÁK 
A délvidéki földikutya (Nannospalax [leu-
codon] montanosyrmiensis) bajai élőhe-
lyét a földművelésügyi miniszter március 
8-án hatályba lépett rendeletével nyilvání-
totta védetté. A 114 hektár kiterjedésű terü-
leten a jelen állapot megőrzése a cél, az 
értékes gyep és a különböző állományal-
kotó fajok megőrzése. A legritkább emlős-
fajok közé tartozó délvidéki földikutya a 
világon összesen három helyen fordul elő; 
ebből kettő a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság területén található, Baján és 
részben Kelebia-Ásotthalom térségében, a 
harmadik pedig a szerbiai Vajdaságban.
A bajai helyszín jelentőségét elsősorban az 
adja, hogy ez a világ egyetlen olyan védett 
területe, amit kifejezetten a délvidéki földi-
kutya megmentésére és védelmére hoztak 
létre. A bajai állomány életképességét bi-
zonyítja, hogy egyedszáma már a felfede-
zése óta is jelentősen gyarapodott.
A délvidéki földikutya világállománya 
mintegy 500 példány, és a három ismert 
populációja közül a 321 példányos bajai ál-
lomány a legnagyobb. (Forrás: Origo, MTI)

40 ÉV – 4 ÉV 
Épp negyven éve, 1977 áprilisában 
jelent meg „szellemi” elődünk, az 
akkor még szerény külsejű, feke-
te-fehér Állatvilág első száma. Mi is 
magunkénak valljuk a hajdani, 
Veress István szerkesztette folyóirat 
nyitó számában olvasható sorokat: 
„… az ÁLLATVILÁG közművelődési, 
szemléletformáló és ismeretter-
jesztő célokat tűzött ki maga elé. 
Közérthetően és magyarul, nem 
pedig tudományos fontoskodással 
akar az állatokról szólni. (…) Úgy, 
hogy amit leírtunk, mindenki szí-
vesen olvassa és megértse.” 
A lap 14 évig szolgálta a zoológiai 
ismeretterjesztés ügyét, majd nem 
sokkal a rendszerváltás után, 1991-
ben megszűnt. Éppen négy esz-
tendeje, 2014 áprilisában pedig 
napvilágot látott színes magazi-

nunk első száma. „Örömteli, de ugyanakkor felettébb nehéz feladat egy ilyen 
neves magazin örökébe lépni” – írtuk akkor. Úgy érezzük, az idő minket igazolt. 
Sikerült.

Tisztálkodó délvidéki földikutya

2



E
zek közül látogattunk meg néhányat ez év januárjában, 

hogy az értékes és endemikus fajokban gazdag fl órát és 

faunát tanulmányozzuk. Utunk során külön fi gyelmet 

szenteltünk az ökoturizmus hatásainak. Az utat Németh La-

jos szervezte, s annak további résztvevői Lóránt Miklós, Ta-

kács Noémi és Szabó Gergely voltak. 

KÁROS KALANDTURIZMUS
Colombótól mintegy 40 km-re keletre, erdő fedte meredek 

hegyoldalak között kanyarog a széles, köves medrű Kelani 

folyó. Ez volt első helyszínünk. Késő este érkeztünk meg it-

teni szállásunkra, s elfoglalván szobáinkat a tágas bungaló-

ban – mely, mint reggel kiderült, a folyóra nézett – élvezettel 

hallgattuk a közeli víz harsogó zúgását. Kitűnő alvás esett 

a folyó természetes morajlása mellett. Csak reggel láttam, 

amint kimentem a teraszra, hogy milyen széles mederben 

robajlik lefelé a víz, s valóban milyen sekély és kőgörgeteges 

ez a folyó szakasz. 

Nem is véletlen, hogy az első madár, amelyet reggel meglát-

tunk, a hegyi billegető (Motacilla cinerea) volt, mellyel hegyi 

TEAÜLTETVÉNYEK KÖZÖTT, SRÍ LANKÁN

PÁRDUCOK ÉS 
TURISTÁK

Ceylon (a mai Srí Lanka) híres teaültetvényei ma 

is ott zöldellnek rendezett soraikkal a magas 

hegyhátakon, bár értékük és hírnevük már nem 

a régi. Miattuk irtották ki az eredeti esőerdők 

nagy részét, még az angol gyarmati időkben. 

Alig maradt fenn némi természetes vegetáció, 

ám ahol mégis megmaradt valamennyi, ott 

nemzeti parkokat, rezervátumokat létesítettek.

patakjaink mellett itthon is sokfelé találkozhatunk. De meg-

jelent rövidesen egy jégmadár (Alcedo atthis), majd még egy. 

Később egymás mellett ültek ugyanazon az ágon, jeléül an-

nak, hogy hamarosan kezdődik a költési időszak. Tudvalé-

vő, hogy a mi jégmadarunk a legnagyobb elterjedésű a több 

mint 80 fajt számláló családban. Elterjedése felöleli Európán 

kívül csaknem egész Ázsiát. 

Rövidesen trópusi madarak is előtűntek. A folyó túlsó szélén 

egy tátogatócsőrű gólya (Anastomus oscitans) ereszkedett 

le. Kotorászott pár percig a köves mederben, majd továbbállt. 

Távolról nézve színezetével a mi fehér gólyánkra emlékeztet, 

ám fehér színei szürkésen árnyaltak. Összezárt csőre mellett 

is marad egy rés csőrkávái között, innen a neve. A papagájok 

ricsaja is hamarosan elkezdődött, s ahogy melegedett a reg-

gel, a majmok is előmerészkedtek. Egy nőstény ceyloni ma-

kákó (Macaca sinica) ült ki az egyik nyílt ágra, apró kölykét 

szorongatva, mely azonban pár méterre már maga is elmász-

hatott az ágon. 

Egy szingaléz látogató szambárszarvast etet 
a Horton Plains Nemzeti Parkban.
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Nos, mára ez a terület is része lett a tömeges ökoturizmusnak, 

bár itt inkább „kalandturizmusról” beszélhetnénk. Az egymás 

után elhaladó turistacsoportok rendszeresen felzavarják a víz 

szélén táplálékra leső vízimadarakat vagy a parti bokrokon 

fészkelő énekesmadarakat, akár meg is hiúsítva költésüket. 

A turizmus nagyüzeme pedig jól megy, s ebből a helyi lakos-

ság is profi tál. Szálláshelyünkön is épp bővítések folytak, új 

épületek létesültek a növekvő számú raftingolók fogadására. 

De hol van e természeti károkozás ahhoz a tervhez képest, 

mely ma egyes hatóságok fejében jár? Vízi erőművet szeret-

nének építeni ezen a szakaszon, mely elárasztaná az egész 

völgyet, elsöpörve a vadvízi evezés lehetőségét is, telje-

sen megváltoztatva a folyóvölgy jelenlegi élővilágát. Bár az 

erőmű tervezői ígérik, hogy időnként elengedik majd a fo-

lyót, hogy raftingolni lehessen. Nos, ez az ötlet aztán vég-

képp tönkretenné az új környezetben még alakulóban lévő, 

megváltozott élővilágot is! 

MAGASHEGYI TÁJ SRÍ LANKÁN
A változatos, mozaikszerű mikroélőlények eredeti állapotban 

való megőrzését – a hozzájuk kötődő, azaz ott létrejött fl ó-

ra és fauna fenntartásával együtt – a Horton Plains Nemzeti 

Park a legfőbb jövőbeni feladatának tekinti. Továbbá fontos 

célkitűzése a geomorfológiai jellemzőivel egyedülálló ma-

gashegységi tájnak és unikális élővilágának „zavarásmentes” 

bemutatása is a nagyközönség számára, hisz alig 32 kilomé-

A szambár szarvas a Horton Plains Nemzeti Park füves 
fennsíkjának gyakori nagyemlőse. 

A pettyescsőrű pelikán a Srí Lanka-i vizek jellegzetes lakója.

A pásztormejnó január közepén már párkapcsolatát 
alakította  a Victoria Parkban.

Fo
tó

k: B
an

ko
vic

s A
ttila

4



terre épült innen Ceylon egykori fővárosa, Nuwara Eliya, s 

megvan az igény a kirándulásra. Valóban nem csak a külföl-

di turisták keresik fel a területet: jóval nagyobb számban 

érkeznek belföldi természetjárók is. Családok 

jönnek, hogy megcsodálják Srí Lanka védett 

tájait, iskolák irányítják ide kirándulásai-

kat, hogy a diákok lássák hazájuk civi-

lizációtól szinte érintetlen, gyönyörű 

vidékeit. 

A tömeges turizmus ellenére úgy 

látszik, a táj és a hozzá tartozó 

élővilág állapota most is válto-

zatlan. Mindez a jól szerveze-

tett bemutatásnak köszönhető, 

s ehhez az infrastruktúra „nem 

eltúlzott” kiépítése is hozzájárul. 

Megfelelő szélességben kiépített 

gyalogutak – melyeken adott eset-

ben még a szolgálati járművek is köz-

lekedhetnek – vezetnek a főbb földrajzi 

látványosságok irányába. A naponta a nem-

zeti parkba érkező 3-400 terepjáró és mikrobusz 

utastömegének nagy része ezeket látni is szeretné, s vé-

gigmegy gyalog a 9–14 km-es túraútvonalon. Mindez az ér-

tékes élővilágot nem zavarja, hiszen az utakról letérni tilos. 

A szabályokat az élő és élettelen természetet egyaránt tisztelő 

KAMBODZSÁTÓL A KISKUNSÁGIG
Kambodzsában az óriásíbiszek és a fehérvállú ibiszek be-

mutatása a legnagyobb körültekintéssel folyik. Az óriás íbisz 

(Pseudibis gigantea) a család legnagyobb faja, groteszk meg-

jelenésével mintha csak az ősvilágból került volna elénk. 

Szerencsés véletlen, hogy Kambodzsa alig járt, elzárt vidé-

kein az utóbbi években egy új élőhelyen megint felfedeztek 

néhány egyedet. Évente mindössze egy-két fi ókát nevelnek, 

szaporodásuk tehát lassú. Mindezek ellenére a szigorú véde-

lem hatására az állomány enyhe növekedést mutat, 2012-ben 

a BirdLife International 400 egyedre becsülte a szinte csak 

Kambodzsára szorítkozó világpopulációt.

A védelem érdekében a táplálkozóhelyeken mutatják be a 

féltve őrzött madarakat, így a fészkelőterületen elkerülik az 

emberi zavarást, a költés háborgatását. A táplálkozóhelye-

ken is jól szervezett, zavarásmentes a bemutatás. Még haj-

nalban, az éj sötétjében el kell érniük a turistacsoportoknak 

a madarak táplálkozóhelyéül szolgáló holt medreket. Ott kell 

megvárniuk, míg az ibiszek alvóhelyükről megérkeznek, 

hogy hosszú és lefelé görbülő csőrükkel a sekély tócsákban, 

kiszáradó tavacskákban vízi organizmusok, békák, ebihalak 

vagy földigiliszták után kotorásszanak. Az ökoturizmus be-

vételeiből a helyi lakosság itt is részesedik. A környező száraz 

erdőket eredeti állapotukban tartják, benne csak keskeny ös-

vények vannak, sétányokat nem építenek.

Ez az a helyzet, amikor sokkal nagyobb és speciálisabb ér-

tékeket őriz a természetvédelem egy területen, semmint azt 

egy felkészületlen, tájékozatlan látogató megérthetné. Kö-

vetkezésképp nem érdemes tömegeket irányítani egy olyan 

térségbe, melynek aprólékos védelmét a kizárólag szórako-

zásra és kalandra számító látogatók aligha érthetnék meg. Ha 

kiépítjük a területet a megfelelő infrastruktúrával, hogy ott 

mindenki jól érezze magát, akkor pedig magát a védendő ter-

mészetet tesszük tönkre, legalábbis részben, s az emberi za-

varásra érzékenyebb fajok állománya sínyli meg a „fejlesztést”.  

Ezzel a problémával már az 1970-es években, a Kiskunsági 

Nemzeti Park kialakításának kezdeti esztendeiben is talál-

kozhattunk. A szórakozásra vágyó német turistacsoportokat 

Bugacon nem irányítottuk rá a háborításra érzékeny közeli 

Ősborókásra: a bemutatóhoz csupán a Bugaci-pusztán ren-

dezett lovas program megtekintése is elegendő volt. Toldi 

Miklós pusztai ötöse, a hagyományos pásztorépítmények és 

a lovas program megtekintése, a felszolgált helyi ételek-italok 

messze kielégítették az igényeket, anélkül hogy a környező 

(szigorúan védett) természeti értékek – például a rákosi vipe-

ra – megsínylették volna. A védett területek mélyén rejlő, ott 

megbúvó legféltettebb természeti kincsek tömegeknek való 

bemutatása nem szolgálja a valódi védelmet. 

buddhista vallású szingaléz lakosság, de ugyanígy a hindu 

tamilok java része is messzemenően betartja. Néha már túl-

zásba is viszik a természet szeretetét. Emberhez szokta-

tott szambárszarvasok (Rusa unicolor) ácsorog-

nak az út mentén, várva a megálló autókból 

kiszálló utasokat, akik kézből etetik a 

jámborrá vált állatokat. 

Vannak azonban, akik kevésnek 

tartják a Horton Plains NP szolgál-

tatásait Srí Lankán. Igaz, ők való-

színűleg nem is tudják, mi ott a 

legfontosabb védett természeti 

érték; miért is jöttek létre elsőd-

legesen ezek a védett területek. A 

magas fokú endemizmusról, ál-

lat- és növényfajok százairól, me-

lyek a világon csak azon a néhány 

négyzetkilométeres területen élnek, 

nyilvánvalóan fogalmuk sincs. Akad, 

aki arról panaszkodik az interneten, 

hogy felmotorozva a magashegyi fennsíkra, 

leküzdve a gyenge minőségű útburkolat kátyúit, 

odafenn csak füves pusztát lát kilométereken át, s még 

csak meg sem tud pihenni, hogy egy jót egyen, vagy vásárol-

jon valamit. Ezeknek a turistáknak az a válasz, hogy egy ilyen 

– a civilizáció által alig érintett – területet azért nyilvánítottak 

Pirosorrú mongúzzal 
(Herpestes vitticollis) is 

találkoztunk.
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védetté, majd minősítettek át nemzeti parkká, hogy az ott élő 

őshonos élővilágot, melynek nagy része bennszülött fajokból 

áll, megvédjék a jelen és a jövő humán generációi számára. 

(Nem beszélve arról, hogy bolygónknak az állatok és növé-

nyek is ugyanolyan jogú lakói, mint mi magunk.)

Nem véletlen, hogy a nemzeti park nagy gondot fordít a te-

rület tisztán tartására is. Védenek mindenféle szemeteléstől, 

szennyezéstől. A szemétgyűjtő hordók tetejét lefedve tart-

ják, mert egyébként az itt élő vastagcsőrű varjak (Corvus 

macrorhynchos) kihuzigálják a hordókból az ételmaradé-

kos nejlonzacskókat, kieszik belőlük a maradékot, s aztán a 

meghagyott zacskókat szabadon kergeti a szél mindenfelé. 

A központnál a több km-es túrára induló csoportok vizespa-

lackjairól az oda beosztott személyzet leszedi a kupakot bur-

koló apró fóliazárat, hogy meggondolatlanul ne dobhassák el 

őket a terepen a turisták. Hogy az üres palackokat vissza kell 

hozni, azt már szinte mindenki tudja a világon. (Jó lenne, ha 

e minimumot végre a mi pásztoraink, horgászaink vagy er-

dei gombagyűjtőink is megtanulnák és betartanák!)

Sok ember valami kalandot vár el egy nemzeti parki program-

tól. S ha csak a természetes élővilág és a nem túl látványos táj 

valóságát kapja – civilizációs kiszolgáló létesítmények nélkül 

–, kiábrándul. Nos, az e� ajta szórakoztatásnak nem a szigorú-

an őrzött részeken van a helye. Ha szükség van ilyesmire, azt a 

terület egy kijelölt pontjára kell koncentrálni.

HORTON PLAINS TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
Két kígyófaj él a köderdők és a gyepterület határán. Egyik 

sem mérges. Gyakoribb az egyöntetű szürke színű Aspidu-

ra trachiprocta. Srí Lanka 220 fészkelő madárfajának 26%-a 

itt is előfordul, köztük sok endemikus fajjal. Ezek közül leg-

fontosabb a ceyloni galamb (Columba torringtoni), a szin-

galéz fütyülőrigó (Myophonus blighi), a sötétkék légykapó 

(Eumyias sordida) és a ceyloni cserjebújó (Elaphrornis palli-

seri). Megfi gyelésükre a madárles kedvelőinek a világ minden 

részéről ide kell elutazniuk. Más endemikus fajok a sziget-

ország alacsonyabb fekvésű területein is előfordulnak, mint 

a kékszárnyú kitta (Urocissa ornata), a ceyloni pápaszemes-

madár (Zosterops ceylonensis) vagy a ceyloni tyúk (Gallus 

lafayetti). Természetesen a nagy elterjedésű dél-ázsiai fajok 

őshonos populációi is megtalálhatók itt, mint a kormos csuk 

(Saxicola caprata) vagy a tűzpiros sáfránymadár (Pericro-

cotus fl ammeus). A gyepterületek felett rója cittegő köreit a 

Dél-Európából is jól ismert szuharbújó (Cisticola juncidis). 

A mi széncinegénk ma már önálló fajként leválasztott rokona, 

a szürke cinege (Parus cinereus) is ott él a köderdők szegélyén. 

Az emlősök világából szembetűnő fajok a már említett szam-

bárszarvas, valamint három mongúzfaj, köztük a nagy mé-

retű pirosorrú mongúz (Herpestes vitticollis). A füves térsé-

gek lakója a feketenyakú nyúl (Lepus nigricollis) is. 

TOVÁBB A YALÁBA – PÁRDUCNÉZŐBE
A Srí Lanka délkeleti partja közelében elterülő Yala Nemzeti 

Parkban hasonló ismereteket szerezhettünk. A síksági terület 

szavannáin számos nagyemlős is él, hasonlóan Kelet-Afriká-

Pihenő ázsiai vadbivaly, a közelben bakcsók

A vastagcsőrű varjú a szemételtakarító fajok közé tartozik, 
bár a nejlonzacskók szétszórásával maga is szemetel.

Bokrok alatt megbújó bengál varánusz a Yala Nemzeti Parkban

6



hoz, de annál sokkal kisebb arányban. Megtalál-

ható itt az ázsiai elefánt (Elephas maximus), a 

pettyes szarvas (Axis axis), az ázsiai vadbivaly 

(Bubalus arnee migoma) és a mi vaddisznónk 

egyik alfaja (Sus scrofa cristata). Egy érdekes 

hüllővel is találkoztunk, a bengáli varánusszal 

(Varanus bengalensis), amely ízletes húsa miatt 

a lakosság étrendjén is szerepel; különösen az 

őslakos veddák kedvelik.

A tömegturizmus területén itt is a szokásos 

visszásságokat tapasztalhattuk. Naponta 

százával indulnak a terepjárók és mik-

robuszok a fajgazdag élővilág, de főleg 

a leopárd megfi gyelésére. Talán már 

túlzott is az ideirányuló forgalom. 

A leopárd pihenőfájához például 

hosszú sorokban kígyóznak a te-

repjárók, s csak lassú araszolással 

haladhatnak előre. Kb. fél perce 

van egy autónak, hogy utasai 

szemrevételezhessék a faágon 

elnyúlva pihenő ragadozót, s 

haladni kell tovább… A mi leo-

párdunk épp a pár méterre alatta 

álldogáló két vadbivalyra vicsor-

gott, nemtetszését nyilvánítva. 

Az összes alfaj közül egyébként a 

ceyloni párduc (Panthera pardus ko-

tiya) az egyik legkisebb. A látogatók jó 

része – főként iskolás csoportok – nem 

is igen fi gyel az autókból (többségük a mo-

biljával van elfoglalva) a mindkét oldalon folyamatosan elő-

tűnő látnivalókra, madarakra, emlősökre, s csak épp föl emeli 

fejét, mikor a leopárdhoz ér, hogy arra egy pillantást vessen.

A turistanyomás túl nagy a területre, bár a legelésző álla-

tok megszokták, hogy az átvezető földúton folyvást jönnek, 

mennek és porolnak a keresztülhaladó autók, reggel 6-tól 

este 6-ig. Mindenesetre feldúltnak és erősen zavartnak tűnt 

számunkra a terület.

DR. BANKOVICS ATTILA

Sri Lankán még nagy számban  élnek elefántok.

Sri Lankán él a párduc 
egyik legkisebb alfaja.
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A
mit Oroszországban csak egy legyintéssel nyugtáz-

nak („hát hideg van!”), az egy ilyen kemény tél után 

talán számunkra sem tűnik kivételesnek, de a mínusz 

28 azért nem szokványos! Márpedig ezt a tiszteletet paran-

csoló számot mutatta a hőmérő a Przewalski-lovak (Equus 

ferus przewalskii) szállításának első reggelén, miután az éj-

szaka során szerencsésesen kiengedtünk 14 lovat az orosz-

országi Orenburgban. Orenburg az Urálon túl, épp Európa 

és Ázsia határán fekszik. A vadlovas helyszín egész pontosan 

már Ázsiában van, mert át kellett kelnünk az Urál folyón is, 

és mintegy két óra autókázás után érkeztünk meg arra a hat 

Hortobágyot kitevő füves területre, mely az itteni visszatelepí-

tés központját jelenti majd. 

LOVAT A LÁDÁBA
De ne szaladjunk ennyire előre a történettel, mert ez már azt a 

boldog pillanatot eleveníti fel, mikor a lovaink vidáman nyar-

galászva éppen felmérik új lakhelyüket (ahol persze jóval hi-

degebb volt, mint előző nap a Hortobágyon). Szóval ennek a 14 

egyednek az áttelepítése, ami a Hortobágyi Nemzeti Park részét 

képező Pentezugi Vadlórezervátum és az Orenburgi Termé-

szetvédelmi Park között zajlott le, az évek óta folyó, Európából 

ÁLLATKERTI ÁLLATORVOSOK HATÁROK NÉLKÜL

A VADLOVAK 
ÚTRA KELNEK

A Fővárosi Állat- és Növénykert és a Hortobágyi Nemzeti Park közötti évtizedes természetvédelmi 

munkakapcsolatban kivételes dátum volt 2016. november 22–23-a. Ekkor került sor a vadló-

visszatelepítések történetének legnagyobb létszámú légi szállítására. Mind a földi, mind a légi 

személyzet kiválóan vizsgázott. A nem mindennapi eseményről első kézből az egyik főszereplő, 

a „repülő állatorvos” számol be.

Ázsiába (túlnyomóan Mongóliába) történő vadlószállítások kö-

zül eddig a legnagyobb, egy időben lebonyolított szállítás volt. 

Kezdődött azzal, hogy az állatokat be kellett fogni, s egy előre 

kialakított karám- és karanténrendszerbe vinni a Hortobágyi 

Nemzeti Parkon belül. A befogás nem tartozik a rutinművele-

tek közé, meghatározott állatokat kell kifogni a ménesből és az 

azon belüli háremekből vagy csődörcsapatokból. Az egyedeket 

a velünk dolgozó terepbiológusok ismerik fel, különböző kül-

ső jegyek alapján (pl. szín, sörényhossz, láb sávozottsága stb.). 

A kiválasztás egyébként már korábban megtörténik, mert a 

hortobágyi vadlovak részei az EEP-nek, az állatkertek által 

fenntartott európai zárttéri tenyészprogramnak is (European 

Endangered Species Program). 

Tehát adott egy ló, egy altatópuska, illetve azon speciális sze-

rek, melyek az állatbefogáshoz kellenek. Tavaly – a szűrő-

vizsgálatokat, kétszeri megfogást, tartalék egyedeket és más 

transzlokációkat is beleértve – közel 40 vadlóaltatást végez-

tünk, ami korábban nagyjából négyévnyi mennyiségnek fe-

lelt meg. Egyetlen kockázatos altatásunk sem akadt, az összes 

állat biztonságosan ébredt, bár voltak nyugodtabb és mozgal-

masabb felocsúdások is.

Beládázás előtt a karanténban ismét el kellett 
kábítani az állatokat.

Nagyon sáros, nagyon vizes, de a miénk.
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TÖBB MINT 500 KISCSIKÓ
A Hortobágyi Nemzeti Parkban 1997-ben kialakított rezervátumban él ma bolygónk legnagyobb létszámú, ellenőrzött szár-

mazású Przewalski-ló-állománya. Az ott eddig született csikók (535 példány) közel természetes körülmények között felnőve – 

2500 hektáros területen, szabad párválasztással, önállóan építkező szociális rendszerben – kitűnő „alapanyagot” jelentenek az 

Ázsia belsejében (Kína, Mongólia, Oroszország, Kazakisztán/Kazahsztán) folyó visszatelepítési projektekhez. Egyrészt a kiváló 

terepi tapasztalatokkal és kellő erőnléttel rendelkező egyedek, másrészt a megfelelő létszám, valamint a tökéletesen ismert 

genetikai háttér miatt szívesen látják az innen származó példányokat. A Hortobágy eurázsiai vadlovai mindezek mellett – fő-

foglalkozásként – fontos részt vállalnak a puszta legféltettebb részének természetvédelmi kezelésében is.

SÁNDOR ISTVÁN

Még trükkösebb volt a ténylegesen elszállított példányok 

ébresztése, mert ők szállítóládában utaztak Oroszországba. 

A szállítóláda se nem túl tágas, se nem túl szűk, kialakítását 

szigorúan megszabják az IATA (International Air Transport 

Association) kézikönyvében leírt szabályok és rajzok. Egy 

ilyen ládába nem lehet a lovat csak úgy fekve behúzni (mint 

ahogyan ezt tesszük egy ponyván a lószállítóba), hanem az 

állatnak saját lábon kell oda bemennie. Mi a Prágai Állatkert 

által kifejlesztett technikát követtük (ők koordinálják az egyik 

mongóliai visszatelepítési programot, így évente 4-6 lovat 

szállítanak ki katonai repülőgépek segítségével). Szóval, ha 

már ott tartunk, hogy a „végy egy lovat” után az „ébreszd a 

lovat” rész következik, akkor a ládát stabilan letesszük, az alvó 

állatot elé visszük, egy ember felmászik a láda tetejére, hogy 

kellő pillanatban zárhassa a felülről lecsúszó ajtót, majd te-

relőkkel vesszük körbe az akció helyszínét. Indul az ébresz-

tés, lovunk 1-2 percen belül feláll, s értelemszerűen nem a 

sötét ládába, hanem a hívogató pusztába szeretne távozni. 

Ekkor összehangolt módon a terelők segítségével benyomjuk 

a szállítóládába, és lecsúsztatjuk mögötte az ajtót. Ez 14-szer 

sikerült tavaly novemberben, bár az oroszok 15 lovat szeret-

tek volna. Az utolsó állat – aki Ravasz névre hallgatott – úgy 

gondolta, hogy neki nincs szüksége egy orosz kirándulásra. 

Kitört a késlekedő (akkorra már holtfáradt) beszorító emberek 

közül, s büszkén elvágtázott…

KIENGEDÉS PUTYIN NÉLKÜL
Ettől a kis epizódtól eltekintve az út állategészségügyi szem-

pontból zökkenőmentesen zajlott. A vadlovak LAN (long-ac-

ting neuroleptics) kezelést is kaptak, rövid és elnyújtott ha-

tású nyugtatók kombinációja segítette az utazási stressz 

csökkentését, illetve az új környezetbe való könnyebb átállást. 

Egy néhány hónappal korábbi, ugyanerre a helyre történő 

francia lótranszport során több egyed is elpusztult, ami még 

inkább indokolta a nagyfokú elővigyázatosságot. Ha min-

dent egybevetünk, a kirakodást egy hosszú nap előzte meg…

A Hortobágyon szombat reggel 7 órakor kezdtünk altatni, 

s délután 2-ig kellett feltenni annyi lovat, amennyit sikerül 

(aki bújt, aki nem alapon majdnem maximális programot fu-

tottunk, és 14 ló + 1 szökött Ravasznál megálltunk). Majd fel -

autóztunk Ferihegyre, ahol az este 9 órás, orosz teherszállító 

magángép indulásából a beládázás elhúzódása miatt hajnali 

4 óra lett. A négyórás repülőút után hosszas orosz bürokrácia, 

farkasordító hideg, ZIL teherautók és egy csomó kamera várt 

ránk, sőt Putyin elnök is hivatalos lett volna az érkezésre, de 

ő végül még előttünk meglátogatta a helyszínt. A vadlova-

kat vasárnap, már a sötétség beállta után engedtük ki. Hétfőn 

napközben a mínusz 17 fok szinte nyári kánikulának tűnt, 

így a lovaknak meg se kottyant a hideg; nem mondta volna 

meg róluk senki, hogy milyen megpróbáltatásokon mentek 

keresztül az előző két napban…

DR. SÓS ENDRE

A különjáratban közlekedő tehergép Orenburgban

Hortobágyi vadlovak az orosz sztyeppén

A speciális lószállító szűk rakterében nem 
egyszerű a ládák mozgatása.
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A 
holocén során kihalt valamennyi kisemlősünk a 

nyílt, füves élőhelyekhez, a füves pusztákhoz köthe-

tő. Az ember tájátalakító tevékenysége előtt hazánk 

területének közel felét e nyílt élőhelyek, sztyeppék és erdős 

sztyeppék borították, melyek azonban szinte minden más 

ökoszisztémánál nagyobb arányban estek áldozatul az em-

beri terjeszkedésnek. Napjainkban döntően művelt területe-

ket találunk az egykor végtelenbe nyúló füves rónák helyén. 

Ugyanakkor e különleges ökoszisztéma egyedülálló kisem-

lősközösséget tartott fenn. A közösség több képviselőjével 

még ma is találkozhatunk, bár vészesen ritkulnak, s legtöbb-

jük ma már fokozottan védett, három fajuk pedig évezredek-

kel ezelőtt kihalt a Kárpát-medencéből. 

A JÉGKORSZAK TÚLÉLŐI
A pusztai pocoknyúl (Ochotona pusilla), a bobak, avagy 

sztyeppei mormota (Marmota bobak) és a keskenyfejű pocok 

(Microtus gregalis) nevét hallva nem gondolnánk, hogy füves 

pusztáink őshonos élővilágához tartoznak. Talán az őslény-

tan területén jártasabbaknak lehetnek ismerősök ezek a fa-

jok, ugyanis a pleisztocén kor, ismertebb nevén a jégkorszak 

tipikus kisemlősei voltak. 

A nyúlalakúak közé tartozó pusztai pocoknyúl a pleisztocén 

során hatalmas területeken volt honos. Elterjedése Dél-Ang-

liától az izraeli Negev-sivatagig és Dél-Anatóliáig, illetve 

Kelet-Szibériáig tartott. Ám a jégkorszak végi felmelegedés 

FÜVES PUSZTÁINK KIPUSZTULT ÉS KIHALÁSSAL 
FENYEGETETT APRÓ EMLŐSEI

EGYSZERVOLT 
KISEMLŐSÖK

Hazánk hajdani állatvilágát bemutató sorozatunkban eddig csak nagy méretű állatokkal 

foglalkoztunk. Ám az emberi tevékenység és annak környezetre gyakorolt hatásai nem kerülték el 

a kisebb fajokat sem. Az elmúlt közel 12 ezer év alatt kis testű emlősállatok is vesztek ki a Kárpát-

medencéből. Jelen cikkünkben velük ismerkedünk meg.

Marmota primigenia

A bobak mormota füves pusztáink lakója volt egykor, hazánkhoz 
legközelebb ma Kelet-Ukrajnában találkozhatunk vele.
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idején – az erdők előretörésével – elterjedési területe össze-

zsugorodott. A Kárpát-medence füves élőhelyein azonban 

menedéket talált.

Kihalt rágcsálóink története is hasonló. A keskenyfejű pocok 

szintén gyakori faj volt a késő pleisztocén idején, Nyugat-

Európától Kelet-Szibériáig fordult élő. A pleisztocén-holocén 

határán bekövetkező klimatikus és növényzeti változások 

közepette viszont élőhelyei összezsugorodtak, feldarabolód-

tak és elszigetelődtek egymástól. A kialakuló széles tajgaöve-

zet egy északi (tundra) és egy déli (sztyepp és hegyi sztyepp) 

zónára osztotta a faj elterjedését. Bár régibb európai előfor-

dulási helyeinek többségéről eltűnt ez a nyílt élőhelyekhez 

kötődő faj, a Kárpát-medencében a középső holocén végéig 

kitartott. A legutóbbi időkben elvégzett molekuláris geneti-

kai vizsgálatok (összhangban a korábbi koponyamorfológiai 

vizsgálatok eredményeivel) azt sejtetik, hogy a keskenyfejű 

pocok ma ismert, egymástól elszigetelődött állományai való-

jában nem is egyazon fajhoz tartoznak, sokkal inkább közeli 

rokon fajokkal van dolgunk. Érdekes módon a tajgaöv által 

elválasztott északi és déli csoportok egyedei sokkal közelebb 

állnak egymáshoz (nem is képeznek külön fajokat), mint az 

elterjedési területen kelet–nyugati irányban elkülönült po-

pulációk, melyek között jelentős genetikai különbségek mu-

megint mások a két faj ősének (Marmota primigenia) tartva 

a hazánk jégkori tájait benépesítő testes rágcsálókat. A ha-

tározások körüli bizonytalanságok és nehézségek ellenére 

ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a jégkorszak különböző 

periódusaiban más-más mormotafajok népesítették be a Kár-

pát-medencét. Bobaknak tulajdonított maradványok a késő 

pleisztocénből ismertek mind hazánk, mind Erdély területé-

ről. Holocén korú bobakmaradványt mindössze egyet isme-

rünk, az Alföld keleti-északkeleti pereméről, a Törvény-domb 

nevű régészeti lelőhely újkőkori rétegéből. Mindez arra utal, 

hogy a faj nem tűnt el a jégkorszak végén hazánkból, hanem 

legalább az újkőkorig túlélt a Kárpát-medencében.

A bemutatott kisemlősök folytonos jelenléte a késő pleisz-

tocéntől a földtörténeti jelenkor középső szakaszáig egyfaj-

ta folyamatosságot mutat a két földtörténeti időszak között. 

Ez azért meglepő, mert a jégkor tipikus emlősvilága, a „ma-

tathatók ki. A hajdan a Kárpát-medencében élt keskenyfejű 

pockok valószínűleg a délorosz sztyeppen ma élőkkel állhat-

tak közeli rokonságban.

A jégkorszak idején a mormoták sem hiányoztak a Kár-

pát-medence élővilágából. Az előkerült maradványokat a 

különböző kutatók eltérő fajokba sorolták be, egyesek ha-

vasi mormotának (Marmota, marmota), mások bobaknak és 

A Kárpát-medencéből csupán egyetlen, 
holocén korú bobakmormota-adat ismert

A Kárpát-medence holocén korú keskenyfejű-
pocok-leleteinek megtalálási helyei

A mezei hörcsög állományának folyamatos 
csökkenése miatt ma már védett állat!

A Kárpát-medence holocén korú pocoknyúl-
leleteinek megtalálási helyei
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mutsztyepp” közösség tagjai jellemzően eltűnnek a pleiszto-

cén végén, s helyüket más fajok veszik át a földtörténeti je-

lenkorban. Hogyan tudtak hidegkedvelő fajok fennmaradni 

a késő holocén kezdetéig?

Ám e hidegkedvelő kisemlősök nem is annyira hidegked-

velőek! Ha megvizsgáljuk a szóban forgó állatok környezeti 

igényeit – mivel ma is élő fajokról van szó, ezt könnyen meg-

tehetjük –, láthatjuk, hogy alapvetően a szárazságot jól tűrő, 

széles hőmérsékleti toleranciájú, nyílt élőhelyekhez kötődő 

fajokról van szó. Mint ilyenek, egyaránt jól boldogultak a jég-

korszak hatalmas kiterjedésű hideg sztyeppéin és a holocén 

eurázsiai sztyeppövében is. A Kárpát-medence füves pusztái 

pedig – a jelen lévő állat- és növényfajok alapján – minden 

kétséget kizáróan az eurázsiai sztyeppövezet (legnyugatibb) 

részét képezték. 

A SZTYEPPE EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK 
FOKMÉRŐJE
Ám joggal merül fel a kérdés, hogy ha ilyen jól tolerálták az 

említett fajok a környezeti változásokat, akkor miért vesztek ki 

a holocén idején a Kárpát-medencéből? Van azon-

ban egy környezeti faktor, melynek hatása a 

holocén során vált mind intenzívebbé, 

s ennek hatását bizony nem voltak 

képesek elviselni e kisemlősök. 

Ez a faktor pedig az ember. Jól 

ismert például, hogy a po-

coknyulak a sztyepp egész-

ségi állapotának kiváló in-

dikátorai vagy fokmérői, 

mivel csak az érintetlen, 

de legalábbis magas ter-

mészetességi állapotú, 

emberi hatásoktól men-

tes élőhelyeken képesek 

fennmaradni. 

A Kárpát-medence füves 

élőhelyeit azonban hatal-

mas sokkhatás érte a rézkor 

és a bronzkor közötti átmene-

ti időszakban. Ekkor özönlöttek 

be a térségbe kelet felől az első 

igazi nagyállattartó, nomád népek. E 

népesség tagjai, akik az Alföldön ma is 

sokfelé látható, kunhalom nevű földhalmok 

többségét építették, egy olyan új gazdálkodási mó-

dot vezettek be, mely drasztikusan átalakította a Kárpát-me-

dence sztyeppi élőhelyeit, s egy sor emlősfaj eltűnését okoz-

ta: a nagy testű növényevők és a nagyragadozók mellett az 

emberi hatásokra leginkább érzékeny kisemlősökét is. 

A TÚLÉLŐK
Bár füves élőhelyeink drasztikus átalakuláson és jelentős faj-

vesztésen estek át, néhány különleges kisemlősnek napjain-

kig sikerült túlélnie. A hazánkban ma is előforduló sztyeppla-

kó kisemlősök közül minden bizonnyal a közönséges ürge 

(Spermophilus citellus) a legismertebb. Ez a mára jelentősen 

megritkult rágcsáló saját maga ásta üregekben rejtőzik, s téli 

álmát is ott alussza. Hozzá hasonlóan a szintén ritkuló me-

zei hörcsög (Cricetus cricetus) is üregben lakik. Az üreglakó 

kisemlősök olyannyira jellemzőek a füves pusztákra, hogy 

egy szinte kizárólag őket fogyasztó kisragadozó is kialakult, 

a molnárgörény (Mustela eversmanni). A füves puszták lakó-

ja a háromcsíkos szöcskeegér (Sicista trizona) is. Ez a sivata-

gi ugróegerek rokonságába tartozó apró rágcsáló – amellett, 

hogy névrokonaihoz, az egerekhez hasonlóan magokat és 

más növényi részeket fogyaszt – rovarokra is vadászik. A kü-

lönleges sztyeppi emlősközösség talán legmeghökkentőbb 

képviselői a talajlakó életmódot folytató földikutyák (Spala-

cinae alcsalád). E szélsőségesen specializálódott rágcsálók 

egész életüket a talajban töltik, ahol bonyolult járatrendszert 

építenek maguknak. A felszínre, hacsak valami rendkívüli 

esemény nem kényszeríti őket, soha nem jönnek fel.

VESZÉLYEZTETETT KÁRTEVŐK
Kizárólag sztyepplakó emlőseink közül azok a fajok, melyek-

nek sikerült átvészelniük a rézkor végi kataklizmát, kivétel 

nélkül napjainkig fennmaradtak. Sajnos azonban ez nem 

jelenti azt, hogy jövőjük is biztosított lenne. Habár néhány 

évtizeddel ezelőtt szinte mindannyiukat mezőgazdasági 

kártevőként tartották számon – még jogi rendeletbe is iktat-

ták többük irtásának szükségességét –, pár évtized 

elegendőnek bizonyult, hogy veszélyes kár-

tevőből veszélyeztetett fajokká váljanak. 

Elsősorban nem az irtásuk volt az, 

ami miatt nehéz helyzetbe kerül-

tek, sokkal inkább élőhelyeik 

tönkretétele. A sokáig legelő-

ként használt füves pusztá-

kat ugyanis mind nagyobb 

mértékben törték fel és 

alakították szántóföldek-

ké. A mélyszántás elter-

jedésével, a kemikáliák 

széles körű használatával 

és a nagytáblás, gépesí-

tett, monokultúrás tech-

nológiák elterjedésével 

párhuzamos pedig egyre 

fogytak a sztepplakó kisem-

lősök állományai.

Napjainkra a korábban rette-

gett, hatalmas gradációiról híres, 

sőt hírhedt mezei hörcsög is védett 

fajjá vált! Nem is beszélve bizonyos föl-

dikutyafajokról vagy a háromcsíkos szöcs-

keegérről, amelyek Európa leginkább veszélyeztetett 

emlősfajai közé tartoznak. Úgy tűnik tehát, hogy a sztyeppla-

kó kisemlősök maradék képviselői, melyeknek sikerült átvé-

szelniük az elmúlt közel 12 ezer év minden viszontagságát, 

napjainkban fognak végleg eltűnni a Kárpát-medencéből, 

egy korábban hihetetlen biológiai sokféleséget felvonultató 

ökoszisztéma utolsó mohikánjaiként.

AZ ÖKOSZISZTÉMA MÉRNÖKEI
De miért is olyan fontosak a sztepplakó kisemlősök, miért 

akkora tragédia az eltűnésük? A füves élőhelyek speciális 

kis emlősközösségének tagjai közül többről bebizonyosodott, 

hogy kulcsszerepet töltenek be ökoszisztémájuk stabilitásá-

ban, a fajgazdagság fenntartásában és a természetes növény-

zet dinamikájában. A pusztai pocoknyúl és a bobak például, 

hasonlóan az ürgéhez és a hörcsöghöz, fontos táplálékállata 

A háromcsíkos szöcskeegér 
Európa egyik legveszélyeztetettebb emlősállata.
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számos hazai veszélyeztetett ragadozónak. A pocoknyúlról 

tudjuk, hogy ázsiai élőhelyein az egyik legfőbb zsákmánya 

a világszerte veszélyeztetett kerecsensólyomnak és a globáli-

san csökkenő állományú molnárgörénynek. Kazahsztánban 

pedig a parlagi sasok legjelentősebb táplálékállata a mor-

mota. Ám nemcsak táplálékállatként van fontos szerepük a 

sztyeppei ökoszisztémában a tárgyalt emlősfajoknak: élette-

vékenységük révén is hozzájárulnak a füves élőhelyek öko-

lógiai folyamatainak és fajgazdagságának fenntartásához. 

Elhagyott üregeik számos további faj számára biztosítanak 

otthont vagy búvóhelyet. (Például a rákosi viperának, mely 

hazánk legveszélyeztetettebb hüllője, óriási szüksége van 

ezekre az elhagyott üregekre.) Fontos szerepük van továbbá 

egyes növényfajok terjesztésében, a gyakori fajok fogyasz-

tása révén pedig lehetőséget biztosítanak a növényfajok 

közötti versengésben alulmaradó fajok fennmaradásához, 

túléléséhez. A természetes növényzeti dinamikára gyakorolt 

szabályozó szerepüknek köszönhető nagyszámú növényfaj 

stabil és hosszú távú együttélése (koegzisztenciája) is. 

A fenti jellemzők miatt a sztyepplakó kisemlősök legtöbb 

képviselőjét ökoszisztémáikban kulcsfajoknak tekinthetjük. 

A kulcsfajok jelenlétükkel, élettevékenységükkel biztosítják 

számos további faj fennmaradásának lehetőségét, jelentősen 

hozzájárulva élőhelyük biológiai sokféleségének szinten tar-

tásához. S mint ilyenek, a sztyeppék máig fönnmaradt kis-

emlősei meghatározóak természeti értékeink megőrzése 

szempontjából. Noha füves élőhelyeink nagyfokú átalakulá-

son mentek keresztül, és csupán „emlékművei” hajdani mi-

voltuknak, de emlékműként még mindig csodálatosak!

DR. NÉMETH ATTILA
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ló A molnárgörény a füves élőhelyek jellemző, 
kistestű ragadozó emlősfaja.

Az egykor gyakori ürge az utóbbi időben nagyon 
megfogyatkozott, így ma már fokozottan védett faj.
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E
gy ilyen jelentős fajszámú állatcsoportról nem szabad 

megfeledkezni az állatkertekben sem. A Fővárosi Ál-

latkertben például, ahol e sorok írásakor összesen 791 

állatfajjal foglalkozunk (s ebből 122 emlős), jelen pillanatban 

a rágcsálók 26 és a nyúlalakúak további 2 faját mutatjuk be a 

látogatóknak.

TRADICIONÁLIS FAJOK
Van néhány olyan rágcsálónk, melyek bemutatása igen ko-

moly múltra tekint vissza Állatkertünkben. Ilyenek például a 

sülök, habár manapság nem az afrikai tarajos süllel, hanem 

annak Ázsiában honos rokonával, az indiai süllel (Hystrix 

indica) foglalkozunk. Régebb óta tartott rágcsálóink közül 

azonban legnagyobb népszerűségnek a mindig aktív, sze-

retetre méltó társas prérikutyák (Cynomys ludovicianus) ör-

vendenek. Az elmúlt harminc évben mindvégig bemutattuk 

ezt a faj, még ha az állatok kifutójának helye időközben há-

romszor is megváltozott.

Az emlősök osztályán belül a rágcsálók alkotják 

a legtöbb fajt számláló rendet. Jelenleg több 

mint kétezer fajukat különböztetik meg a 

zoológusok, ami elég sok ahhoz képest, hogy 

az összes ismert mai emlősfaj száma öt és fél 

ezerre tehető. Közel száz fajt pedig szintén „egy 

kalap alá” szokás venni a rágcsálókkal, holott 

önálló – igaz, a rágcsálókhoz közel álló – rendet 

alkotnak. (A nyúlalakúakról, vagyis a nyulakról, 

pocoknyulakról és közeli rokonaikról van szó.)

A Pálmaház melletti kifutóban jelenleg egy két tucat egyed-

ből álló prérikutya-közösség él, s rendszeres náluk a szaporu-

lat is. Közkedveltségükhöz bizonyára hozzájárul, hogy szinte 

mindig ügyködnek valamin, legyen az napfürdőzés, játék, 

a járatrendszerrel kapcsolatos „kubikos” munka, a kifutóba 

szálló galambok zaklatása, vagy sárgarépa és más fi nomsá-

gok rágcsálása. Esetleg emberi ujjaké! Sokakat ugyanis meg-

téveszt a prérikutyák bájos külseje, aminek időnként az a 

vége, hogy a fi gyelmeztetéssel nem törődve benyúlkálnak az 

állatok közé. Márpedig az ilyen próbálkozásnak nemegyszer 

vérző ujj a következménye.

Tradicionális fajnak mondható a vízidisznó (Hydrochoerus 

hydrochaeris) – mely a legnagyobb termetű rágcsáló – és a 

nagy mara (Dolichotis patagonum) is. A történelmi előzmé-

RÁGCSÁLÓK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN

„NEMSZERETEM”
ÁLLATOK?

A prérikutyák a látogatók kedvencei közé tartoznak.
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RÉGI IDŐK RÁGCSÁLÓI
Az állatkert első rágcsálója egy tarajos sül volt. A megnyitás-
kor kiadott 1866-os útmutató szerint az állat a „Kenguruh rét” 
szomszédságában kapott helyet.
Ugyancsak a megnyitás évében sikerült beszerezni néhány 
mormotát, méghozzá mindjárt két fajt, a havasit és a puszta-
it is. 1870-re már vándorpatkányt, mókust és egyiptomi fu-
tóegeret is láthatott a közönség. Ez utóbbit – a piramisokra 
utaló tudományos neve miatt – akkoriban „gúlás őrlőkének” 
nevezték. A következő évtized rágcsálóiról nem sokat tu-
dunk, de az 1890-es évekből már van néhány adatunk: ta-
rajos sül, kúszósül, paka, prérikutya és mormota képviselte 
akkortájt ezt az állatcsoportot.
Az 1909 és 1912 között lezajló nagy átépítés idején külön ál-
latházat emeltek nekik. Amint a korabeli útmutató füzet írja, 
az újjáépült kertben „a rágcsálók apró népe kisebbszerű ház-
ban és a körülötte lévő kis udvarokban találja meg a helyét”. 
A csakhamar Rágcsálóháznak elnevezett épületben a hazai 
fajok mellett csíkos mókust, lemminget, japán táncolóegeret, 
egyiptomi ugróegeret, tarajos sült, agutit, vízidisznót, nagy 
marát és pampaszi nyulat is bemutattak. Mivel az épületben 
olykor rovarevők is éltek, ezért nemcsak Rágcsálóháznak, 
hanem időnként Kisemlősháznak is nevezték.
Budapest második világháborús ostromát az állatkert két és 
fél ezer állata közül mindössze huszonhárom élte túl. Közöt-

tük azonban egyetlen rágcsáló sem akadt. A következő évek-
ben eleinte csupán néhány hazai fajt sikerült beszerezni, de 
az 1950-es évek elejére ismét volt tarajos sül és aguti is. Az 
ostrom idején megsérült Rágcsálóházat úgy-ahogy helyreál-
lították, s a kor lehetőségei szerint új terráriumokat is kiala-
kítottak benne. Mai szemel nézve persze ezek a férőhelyek 
nemcsak szűkösek és zsúfoltak voltak, hanem a megjelené-
sük sem volt épp esztétikus. 1977-re a terráriumsort valame-
lyest átalakították, korszerűsítették. A férőhelyek ugyan nem 
lettek sokkal nagyobbak, ám a zsúfoltság csökkent, s a falam-
bériának köszönhetően a bemutató összességében rende-
zettebb képet mutatott.
Az 1980-as és 90-es években eléggé gazdag gyűjteményt mu-
tattak itt be, ráadásul a rágcsálók mellett néhány kisragadozó 
(maláj pálmasodró, szurikáta, sivatagi róka), vendégízületes 
(hétöves tatu) és erszényes (kovari) is helyet kapott. A rágcsá-
lókból viszont a kert más pontjaira is kerültek: a kúszósülök 
például az akkori Zsiráfház egyik férőhelyére, a vízidisznók és 
a nagy marák a Teveház végébe, a különösen érdekes gambiai 
hörcsögpatkányok pedig a Kenguruház emeletére.
Az egykori Rágcsálóház manapság tarka makiknak ad ott-
hont. A rágcsálók tartása azonban nem szűnt meg, akad be-
lőlük a Varázshegyben, a Szavanna-istálló terráriumsorában, 
a Pálmaházban és a Dél-Amerika-kifutóban is.

nyek és némi szünet után az 1990-es évek derekán kezdtük 

el újra tartani őket. Jelenlegi lakóhelyüket, a Dél-Amerika-ki-

futót 1999-ben alakítottuk ki. A szaporulatra itt sem lehet pa-

nasz, habár ennek biztosításához olykor vérfrissítésről, újabb 

tenyészpárokról kell gondoskodni. A vízidisznóknál például 

hosszú időn keresztül Fruzsina és Roger frigyéből szület-

tek az utódok. A hannoveri anyaállat, illetve a csehországi 

Zlínből érkezett apa jóvoltából 2008 és 2012 között összesen 

15 kölyök született. Bár végül nem 

mindegyikük nőtt fel, 

jutott a fi atalokból 

más állatkertek-

nek, például Szegednek vagy Marosvásárhelynek is. Leg-

újabban Roger a Jászberényi Állatkert lakója lett, Budapestre 

pedig egy új vérvonalat képviselő hím érkezett a lengyelor-

szági Opoléból.

A VARÁZSHEGY ÚJDONSÁGAITÓL A NYULAK 
SZIGETÉIG
A 2012-ben megnyílt Varázshegyet az akkor százéves Nagy-

szikla belső terében alakították ki. A több mint háromezer 

négyzetméter alapterületű, összetett és változatos komple-

xumban több különleges rágcsálófajt is bemutatunk. Közü-

lük a legérdekesebb alighanem a csupasz turkáló (Heterocep-

halus glaber). A sivatagi vakondpatkánynak is nevezett állat 

az őshazájában föld alatti járatrendszerben él, s olyan szél-

sőségesen alkalmazkodott a felszín alatti életmódhoz, hogy 

látását és szőrzetét szinte teljesen elveszítette a törzsfejlődés 

során. Azért, hogy a rejtett életmódot folytató fajt a közön-

ségnek könnyebben bemutathassuk, (cikkünk nyitó képén 

látható) átlátszó járatrendszert alakítottunk ki az egyedek szá-

mára. Így megfi gyelhető az életük, sőt még a „szülőszobába” 

is be lehet látni. Ez azért jó, mert gyakran van ott „néznivaló”, 

hiszen már számos alkalommal sikerült őket szaporítani. 

Ugyancsak jól szaporodnak a gundik (Ctenodactylus gundi). 

Az Afrikában őshonos, a fésűsujjú patkányfélék családjába 

tartozó állatok tartásába – Magyarországon elsőként – 2013-

ban fogtunk bele. Eredetileg nyolc, a Münsteri Állatkertből 

Eurázsiai hód Lemming Tarajos sül, kölykével

Az állatkert vízidisznói rendszeresen szaporodnak.



érkezett állattal kezdtünk, ma 

pedig a gundik közössége már 

tizenhárom példányt számlál, 

úgy, hogy közben a szaporulat-

ból más állatkertekbe (Zágráb, 

Jihlava) is juttattunk.

A gundik életét különben roppant 

izgalmas megfi gyelni. Nemcsak 

kedves, fürge állatkák, hanem adnak 

is magukra. Selymes bundájukat gon-

dosan ápolják, sőt még fésülgetik is. E célra 

azokat a hátsó lábuk ujjain található, fésűszerű 

sörtéket használják, melyekről az egész család a nevét 

kapta. A bundaápolás azért fontos a számukra, mert élőhelyü-

kön nappal nagyon meleg, éjszaka pedig csontig hatoló hideg 

van, s mivel maguk a gundik meglehetősen aprócskák, létfon-

tosságú, hogy a szőrzet hőszigetelése a lehető legjobb legyen.

A luzoni kéregpatkányok (Phloeomys pallidus) története 

Budapesten szintén 2013-ban kezdődött. Abban az évben 

ugyanis egy tenyészpár érkezett hozzánk a csehországi Jih-

lavából. A két fi atal állat nem 

sokat teketóriázott a család-

alapítással: már a karanténo-

zás ideje alatt összehoztak egy 

utódot, aki később a lengyelor-

szági Łódź állatkertjébe került. 

A Varázshegyben látható kéreg-

patkánypár azóta is rendszeresen 

gondoskodik újabb és újabb kölykök-

ről. A kicsikből a közelmúltban a Zágrábi 

Állatkert és a svájci Papiliorama is kapott, a 

legkisebb, idén januárban született kölyök pedig 

most is együtt van a szülőkkel.

A Fővárosi Állat- és Növénykert tartja fenn a Margitszigeti 

Kis állatkertet is, amelyben hagyománytiszteletből mindig 

gondoskodunk megfelelő nagyságú nyúlállományról. Isme-

retes ugyanis, hogy a Szent Margitról elnevezett szigetet a 

középkori írott források Insula leporum, azaz a Nyulak szige-

te néven is emlegették. 

HANGA ZOLTÁN

EGÉRNEMŰK, ŐRLŐK, 
RÁGÓK
A természettudósok a 18. század végétől kezdték el 

használni a rágcsálók fogalmát, többé-kevésbé a mai 

értelemben. A latin elnevezés (Glires, illetve Rodentia) 

magyar megfelelője körül azonban sokáig fennállt a 

szóhasználatbeli bizonytalanság. Földi János 1801-es 

Természeti históriájában még „egérneműk” név alatt 

szerepelt ez az állatcsoport, Szentgyörgyi József 1803-

ban a „gözű-neműek”, Pethe Ferenc 1815-ben az „egér-

fogúk”, Vajda Péter 1841-ben az „őrlők”, Reisinger János 

1846-ban pedig a „rágók” elnevezést találta a legjobb-

nak. A ma is használt „rágcsáló” szó valószínűleg Nagy 

Péternek tulajdonítható, aki Henri Milne-Edwards állat-

tani könyvének fordítása során, 1847-ben alkotta meg e 

magyar zoológiai szakkifejezést.

A rendszeresen szaporodó luzoni 
kéregpatkány a Vasázshegy lakója.

A gundik igazi állatkerti ritkaságnak számítanak.

Sült szinte mindig láthattak 
állatkertünk látogatói.
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MAGYARORSZÁG ÉDESVÍZŰ ÓRIÁSAKVÁRIUMA
A Tisza-tó szabadidő- és látogatóközpontja

• viza, vágótok, kecsege, harcsa, csuka, ponty és még sok egyéb 
halfajta az 1 millió literes akváriumrendszer medencéiben

• víz alatti alagút

• vidrák látványetetése naponta több alkalommal

• „Éjszakai erdő” hüllők és kétéltűek kiállítása

• kormorán bemutató

• apró lények világa a „Makrovilág-Földinfo” teremben

• „Elvarázsolt vízi világ” játszószoba

• 12 perces térhatású természetfi lm a 3d moziban

• körpanorámás kilátótorony 28 méter magasságban

• őshonos állatfajok bemutatói a főépületet körülvevő szabadidőparkban

• kisállatsimogató

• Poroszlói Tájház és hagyományőrző baromfi udvar

• Tutajos-tó vízi játszótér

• GPS-es csónaktúrák és kishajós kirándulások a Tisza-tavon

• és még sok más látnivaló és élmény

TALÁLKOZUNK 
POROSZLÓN!
TALÁLKOZUNK TALÁLKOZUNK TALÁLKOZUNK TALÁLKOZUNK TALÁLKOZUNK TALÁLKOZUNK 
POROSZLÓN!POROSZLÓN!

3388 Poroszló, Kossuth u. 41.  ·  Telefon: +36 36 553 033
www.tiszataviokocentrum.hu  · E-mail: info@ttoc.hu
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V
ilágszerte kezd „divatba jönni” a rovarevés, illetve nem-

zetközi nevén az entomophagy, azaz entomofágia. 

A rovarfogyasztást valószínűleg még „majomkorunk-

ból” hoztuk magunkkal, hiszen a főemlősök többsége ma is 

örömmel csemegézik e� éle kosztot; egy jó zsíros hernyó vagy 

kövér bogár bizony fi nom falat lehet. Majomszerű ősünknek 

pedig a többi ízeltlábú legtöbbje is egészen jónak tűnt, meget-

te őket is, ha sikerült belőlük egypárat fognia.

VISSZA A MÚLTBA?
Aztán nagy fejlődésünk közepette (legalábbis a civilizált-

nak mondott társadalmakban) megfeledkeztünk róla – meg 

hát könnyebb is, kifi zetődőbb is volt nagyobb vad után néz-

ni. Mondjuk egy mamut azért csak többet ért egy maréknyi 

hangyánál. Később még ügyesebbek és okosabbak lettünk, 

– VAGYIS 
EGYÜNK-E 
ROVART?

Képzeljünk el egy jelenetet: 

meglátogatjuk kedves 

nagynénénket, aki szeretettel 

fogad minket. Leültet a 

nappaliban, sürög-forog, 

megkínál ezzel-azzal, aztán 

egyszerre csak egy szép nagy 

tálat tesz az asztalra, mondván, 

kóstoljátok meg, drágaságaim, 

nektek készítettem! Hát bizony 

fi nom is, a kedvenc csemegénk: 

frissen sütött, házilag tenyésztett, 

ropogós tücsök. Mennyivel jobb 

ez, mint mindennapi eledelünk, 

a főtt lisztkukac! Még a rántott 

selyemhernyóbábnál is ízletesebb, 

pedig azt is nagyon megszerettük 

már… E kis jelenet nem egy zárt 

osztályon zajlik, hanem feltehetően 

a távoli jövőben, bárhol. Vagy tán 

nem is a távoli jövőben?

TITKOS JEGYZET
E vaskos kötet a biológiai tudomány 
történetének esszenciája. Minden 
benne van, amit e témában tudni 
érdemes, méghozzá könnyed, élve-
zetes, a nem szakemberek számára 
is világos stílusban megírva, sok-sok 
képpel illusztrálva. A szerző az ókor-
tól napjainkig egy tematikus idő-
utazáson kalauzol végig. Mindig az 

adott kor történelmével, társadalmi viszonyaival együtt 
tárgyalja a biológia éppen akkor aktuális problémáit, így 
az Olvasó is könnyen bele tudja magát képzelni a kor tu-
dósainak helyzetébe. A könyv a biológia szinte minden 
ágának történetével foglalkozik, így helyet kap benne a 
sejttan, genetika, virológia, evolúció vagy éppen a mai 
kor környezetvédelme. 
(Berger Józsefné: Titkos jegyzet, Szegedi Egyetemi Kiadó 
– Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016)

FARKASOK ÉS KUTYÁK
A Fővárosi Állat- és Növénykert 
könyvsorozatának legújabb köteté-
ben a farkasoké és kisebb részben a 
kutyáké a főszerep. A szerző arra vál-
lalkozott, hogy objektív képet fessen 
erdeink ragadozójáról, bemutassa 
életmódját, természetvédelmi hely-

zetét, és választ adjon arra kérdésre, vajon megsínyli-e a 
vadállomány a farkas jelenlétét. Számos érdekesség mellett 
megtudhatjuk, miként vadásztak hajdan erdeink e nagy-
vadjára; külön fejezet foglalkozik a farkas evolúciójával, il-
letve a rokon fajokkal. A házi kutyák közül pedig a nyájat 
védő fajták kerülnek bemutatásra, illetve azok, amelyeket 
a budapesti állatkert mentett meg az eltűnéstől. A könyv a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.
(Kovács Zsolt: Farkasok és kutyák, Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert, 2017; Beszerezhető: www.allatkertialapitvany.hu; 
www.bukikonyv.hu)

A KUNKÁPOLNÁSI-MOCSÁR
A Hortobágyi Nemzeti Park legna-
gyobb mocsara, a Kunkápolnási-mo-
csár ma már fogalom a természet-
barátok számára. Világraszóló vizes 
élőhely; 3000 hektárja a Ramsari 
Egyezmény hatálya alá eső vízima-
dár-védelmi terület. Eddig 234 ma-
dárfajt sikerült kimutatni a mocsár 
környezetéből.

Kovács Gábor könyve e csodás terület növény- és állatvi-
lágát mutatja be, foglalkozik annak kialakulásával, törté-
netével és azzal a temérdek munkával, ami által sikerült 
megőrizni a táj ősi arculatát. A szerző első kézből közöl 
információkat, amint az alcím is mutatja: „Egy természet-
védelmi őr visszaemlékezései 1974–2014”.  Külön kell szól-
ni a szerző által készített parádés képanyagról.
(Kovács Gábor: A Kunkápolnási-mocsár, Egy természet-
védelmi őr visszaemlékezései, Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület, 2016. Beszerezhető:  www.bukikonyv.hu)

– VAGYIS 
EGYÜNK-E 
ROVART?

elkezdtük tenyészteni azokat az állatokat, amelyeknek a hú-

sát kedveltük – s amelyek egyáltalán hagyták magukat. Egyre 

több húst akartunk, végül is sikerült elképesztő mennyiséget 

előállítani. De ehhez elképesztő mennyiségű takarmány is 

kellett, így sikerült bolygónk szárazföldjeinek jó részét meg-

szabadítani a természetes növényzettől, hogy legelőket, szán-

tóföldeket létesítsünk állataink számára. Most nagyjából itt 

tartunk. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb még ez sem lesz elég?

Ám térjünk a lényegre, a rovarevésre. Ki és miért eszik bo-

garat? Köztudomású, hogy sok természeti nép étrendjében 

a rovarok jelentős szerepet játszanak. A vadászó, gyűjtögető 

életmódot folytató ember még manapság is megbecsüli ezt 

az aránylag könnyen megszerezhető állati fehérjeforrást. 

Bármilyen hihetetlenül is hangzik, világszerte több mint 

1900-féle rovart esznek meg az emberek. Nemcsak a termé-

szeti népek, hanem a fejlettebb társadalmak lakosai is, ösz-

szességében a nemzetek nyolcvan százaléka. Mondhatni 

talán, hogy minél „fejlettebb” egy társadalom, annál inkább 

tartózkodik a rovarevéstől. Ez tulajdonképp érthető is, hisz 

a jóléti társadalmakban sokkal könnyebb beszerezni a min-

denki által ismert és kedvelt élelmiszereket, semmint a va-

csorának szánt tücsköt-bogarat összeszedni... 

LEPKEPITE ÉS HANGYADESSZERT
A vadászó-gyűjtögető ember szupermarketje maga a termé-

szet, neki ott kell beszereznie „mindennapi betevőjét”. A ren-

geteg példából most csak néhányat ragadok ki. Az ausztráliai 

őslakosok legismertebb rovarzsákmánya, me-

lyet jobbára az asszonyok fognak, a witchetty 

„féreg”, ami valójában egy gyűjtőnév, s főként az 

egyik farontó lepke (Endoxyla leucomochla, Cossi-

dae) hernyójára vonatkozik. Ezt a félsivatagos tája-

kon gyakori akáccserjék (Acacia kempeana, Faba-

ceae) gyökereiből „nyerik”. Minden más ehető 

lárvát, melyet így találnak, szintén witchetty 

féregnek neveznek, legyenek azok szép 

kövér cincérlárvák (Cerambycidae) vagy 

a gyökérrágó lepkefélék (Hepialidae) hernyói. 

De az őslakosok nem válogatósak, minden 

ehetőt megesznek, még az egyes bagolylepkéket sem 

vetik meg. A Bogong-bagolylepkék (Agrotis infusa, 

Noctuidae) időnként óriási tömegben jelennek 

meg, így begyűjtésük aránylag egy-

szerű feladat. Szárnyaikat leperzselik, s kissé megpirítva fo-

gyasztják. A dolog érdekessége, hogy a fehér telepesek – már 

a 19. században – szintén rákaptak erre az egzotikus eledel-

re. Igaz, egy kicsit fi nomítottak a recepten: a szárnytalaní-

tott lepkék tömegét pitetésztába töltötték, úgy sütötték meg. 

A fehér ember szervezete nem nagyon barátkozott meg a 

bagolylepke-sütivel, mert 

aki degeszre tömte magát 

vele, az később összevisz-

sza hallucinált. Talán 

épp ezért ették?

Ami  szem- szájnak ingere: sült rovarcsemegék 
egy bangkoki piacon

Bogong-bagolylepke: a hajdani ausztrálok 
fi nom nyalánksága

Talán a lisztkukac 
lesz jövőnk egyik fő 

fehérjeforrása?
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Az ausztrál őslako-

sok igazi ínyencek is, 

desszertként élvezet-

tel szopogatják a mé-

zesbödönhangyákat 

(Myrmecocystus sp., 

Formicidae). E furcsa 

rovarok eleven élés-

kamrák, dolgozó tár-

saik éjjel-nappal etetik 

őket, mígnem potrohuk 

óriásira duzzad a benne 

felgyülemlő édes, mézsze-

rű anyagtól. Ínséges időkben 

a hangyatársadalom tagjai aztán 

ezekből az eleven éléskamrákból táp-

lálkoznak – feltéve, hogy nem az őslako-

sok bukkannak rájuk először! 

Főként azoknál a népcsoportoknál, melyek a melegebb vidé-

keken élnek, a rovarok jelentős részét képezik a mindennapi 

betevőnek. Jó példával szolgálnak azok az új-guineai né-

pek (kivált a sziget alacsonyabb régióinak lakói), akik nagy 

becsben tartják a szágókukac (Rhynchophorus sp., Curcu-

lionidae) kövér példányait, melyeket, akárcsak mi a szalon-

nát, nyársra tűzve, szabad tűzön pirítanak meg és élvezet-

tel fogyasztanak el. A „kukac” elnevezés helytelen, mert ez 

nem más, mint egy bogár, a szágópálmák (Metroxylon spp., 

Arecaceae) törzsében élő ormányosok lárvája. Egy ilyen lár-

vavadászaton egyszer magam is jelen voltam, a Sepik folyó 

menti Apangai faluban. A mocsárban tenyésző vaskos törzsű 

szágópálmákból alig egy óra alatt 100-150 kövér lárvát gyűj-

töttünk. Vadásztársaim, a falu fi ataljai, az eleven zsákmány-

ból is be-bekaptak néhányat, de az igazi lakomára csak este 

került sor, mikor szállásadóm, a falu egyik Big Manje, azaz 

főembere a kunyhója előtt tüzet rakatott. Ezen sütögettük 

aztán a lárvákat, amelyek meglepően jó ízűnek bizonyultak, 

akárcsak a pirított mandula.

 

KITINKÉRDÉS
Az entomofágia nem csak a vadászó-gyűjtögető emberek-

re jellemző. Találkozhatunk sült, főtt, párolt, sózott, szárított 

vagy akár nyersen fogyasztandó rovarokkal a piacokon is, ha 

ellátogatunk Kínába, Indiába, Közép-Amerikába és sok más 

országba, ahol a különösen kedvező körülmények révén sok-

féle és nagy mennyiségű rovar él. Kína talán az élenjáró ezen 

a téren. Köztudomású, 

hogy a kínai lelemé-

nyesség a főzés terén 

talán a leglátványo-

sabb. Azt mondják, 

hogy ők mindenből, 

még a rovarokból is, 

pompás ízű ételeket 

tudnak alkotni. Így az-

tán jóformán valameny-

nyi városukban megta-

lálhatjuk a rovarpiacot is. 

Hosszú sorban állnak ott az 

árusok asztalai, s rajtuk a sok-

féle csemege. Van rántott hernyó, 

pácolt kabóca, de még roston sült 

skorpió is, csak győzzön az ember válasz-

tani! Ám Thaiföldön, Malajziában, Burmában, 

Laoszban, Kambodzsában vagy Vietnamban sem kell sokáig 

keresgélnie annak, aki rovarpecsenyére kapott gusztust. Ut-

cai árusoktól fi llérekért lehet venni frissen kisütött nagy vízi-

poloskát (Lethocerus indicus, Belostomatidae) vagy pu� adt 

potrohú kabócát (Cryptotympana atrata, Cicadidae). Szemé-

lyes tapasztalat alapján állíthatom, hogy a kabóca az utolsó 

vedlés előtti stádiumban a legjobb, mert a kifejlett imágó 

potroha szinte teljesen üres, s így tulajdonképp csak a sült ki-

tinpáncélt ropogtatja az ember. Ebben persze szinte semmi 

tápérték sincs, legfeljebb az olaj, melyben kisütötték. Mindez 

természetesen elmondható sok más, bő olajban sült rovarról 

is: voltaképpen a zsiradék az, amivel jóllakunk. Érdekes len-

ne kutatást végezni és pontosan megtudni, hogy az emberi 

szervezet miként birkózik meg a kitinnel? Tudvalévő, hogy ez 

az anyag kémiailag nagyon ellenálló. Vízben, híg savakban 

és lúgokban oldhatatlan, tehát a mi szervezetünk sem tudja 

lebontani. Kérdés, hogy okozhat-e károsodást a gyomorban 

vagy a belekben.

STEAK VERSUS TÜCSÖK
Napjainkban az egész világon – a fejlett országokban is – 

egyre nagyobb teret hódít az entomofágia. Egyelőre talán 

különcködő cselekedetnek tűnik, de akadnak olyan kutatók, 

élelmezésügyi szakemberek is, akik komoly, értékes munkát 

végeznek annak érdekében, hogy megtudjuk, van-e mind-

ennek értelme, lesz-e az entomofágiának jövője. S ha igen, 

Nagy kalóriatartalmú, 
ropogósra pirított bábok

A nagy, trópusi kabócák nimfái és kifejlett 
egyedei egyaránt ehetőek.

Kínai illem szerint: a sült skorpiót 
evőpálcikákkal együk!

hogyan fogja majd az emberiséget szolgálni? Már a jó öreg 

Malthus1 is megmondta: Földünk rohamosan növekvő né-

pességének előbb-utóbb nem lesz elegendő a megtermelhe-

tő eleség. Nemcsak a húsra gondolt, hanem az emberi táp-

lálék összességére. Elmélete szerint az élelmiszer-termelés 

legfeljebb egy számtani sor szerint (1, 2, 3, 4 stb.) tud növe-

kedni, míg a népesség annál sokkal gyorsabban (1, 2, 4, 8, 16 

stb.). Igencsak komor képet festett az emberiség jövőjéről, a 

fenyegető éhínségről. Gondolatait 1798-ban tette közzé az An 

Essay on the Principle of Population című művében, amely 

magyarul (Tanulmány a népesedés törvényéről) is megjelent, 

igaz, csak több mint egy évszázad múlva, 1902-ben. A várha-

tó élelemhiány mellett még sok egyébről is prófétált a jámbor 

atya, melyek legtöbbjét vitatták, sőt cáfolták kortársai, de az 

utókor még inkább. Pedig nem volt minden badarság, amit 

Malthus állított. Kiváltképp az eljövendő élelemhiány tűnik 

napjainkban egyre valószínűbbnek. Tudott dolog, hogy az 

emberiség nemcsak nyakló nélkül szaporodik, hanem mér-

gezi, pusztítja is környezetét, így elképzelhető, hogy egyszer 

csak eljön az az idő, mikor már nem tud annyi élelmiszert 

termelni, hogy az mindenki számára elérhető és elegendő 

legyen. 

Hatalmas tömegek óriási területeken éheznek napjainkban 

is, vagy legalábbis elégtelenül táplálkoznak. Persze nem új 

dolog ez, hosszabb-rövidebb ideig tartó éhínségek mindig is 

fenyegették és irtották az embereket, ám ezek javarészt nem 

a malthusi jóslat beteljesedését jelentették, hanem inkább 

az emberi butaság, kapzsiság, agresszivitás és gonoszság 

következményei voltak. A „harmadik világ” országaiban ma 

sem ritka az éhező, sőt éhen haló ember. Afrika, Közép- és 

Dél-Amerika, India tájain bizony sokan éheznek, de számos 

más helyen is csak a legszűkösebben táplálkoznak a szegé-

nyek. Holott ma több élelmiszert termelünk, mint amennyire 

szükségünk van, csak hát „a bőség kosarából” nem mindenki 

vehet egyaránt... Ám ha nem is fogadjuk el fenntartás nélkül 

Malthus eszméit, azt látnunk kell, hogy előbb-utóbb bajban 

leszünk az állati fehérje – magyarán a hús – előállításával. 

Nem csupán az igények kielégítése okoz majd gondot, ha-

nem a fokozott hústermeléssel járó környezetkárosítás, a Föld 

biodiverzitásának rombolása, végső soron pedig a klímavál-

tozás felgyorsítása, növelése. A biodiverzitás károsodása ve-

lejárója a legeltetésnek, az azt lehetővé tevő erdőirtásnak és 

az irdatlan területeket igénylő takarmánytermő monokultú-

ráknak. Ráadásul a hatalmas mennyiségű jószág szellentet-

te metángáz már most is egyike a legjelentősebb üvegház-

hatást kiváltó gázoknak. Mindennek ellenére várható, hogy 

2000-től 2050-ig a világ hústermelése megkétszereződik.

A szakemberek szerint az ehető rovarok, melyek közül egye-

lőre a tücsök (Gryllus spp., Gryllidae) tűnik a legígéretesebb-

nek, gazdaságosabban lennének tenyészthetők (kevesebb 

takarmány, nagyobb „húshozam”), mint a takarmányigényes 

szarvasmarha és sertés. A megválaszolatlan kérdés azonban 

továbbra is fennáll: képesek leszünk-e megszabadulni elő-

ítéleteinktől? Át tudunk-e valaha is állni a sertéssültről a gril-

lezett tücsökre?

DR. HANGAY GYÖRGY

1 Thomas Robert Malthus (1766–1834) anglikán pap, fi lozófus és demográfus.

Olajban kisütött 
óriási 

vízipoloskák

Roston sült sáska: ínycsiklandó ropogtatnivaló!

A mézesbödönhangyák eleven méztárolói
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Nem csupán az igények kielégítése okoz majd gondot, ha-
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2000-től 2050-ig a világ hústermelése megkétszereződik.
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lőre a tücsök (Gryllus spp., Gryllidae) tűnik a legígéretesebb-

nek, gazdaságosabban lennének tenyészthetők (kevesebb 
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továbbra is fennáll: képesek leszünk-e megszabadulni elő-
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Februárban évszázados melegrekordok dőltek meg az auszt-
ráliai Queensland államban. Mon Reposnál 75 Celsius-fo-
kosra hevült a parti homokföveny, s ettől gutaütést kaptak a 
kikelésre kész álcserepesteknősök (Caretta caretta).
(www.abc.net.au)

A tatárantilopok (Saiga tatarica) tömeges pusztulását először valami-
lyen mérgezésre vagy radioaktív sugárzásra vezették vissza a termé-
szetvédők, ám azóta kiderült, hogy a kiskérődzők pestise (peste des 
petits ruminants, PPR) néven ismert vírusfertőzés áll a háttérben. 2016 
decembere óta a teljes populáció több mint egynegyede – megközelítő-
leg négyezer példány – hullott el. Ez a nagyarányú és hirtelen állomány-
csökkenés nemcsak a faj fennmaradását teszi kétségessé, de az ökoszisz-
téma szintjén is érezteti majd hatásait. Sőt, ha a PPR esetlegesen a szibériai 
kőszáli kecskékre és az argali juhokra is átterjed, a ritka hópárducok egyszerűen 
éhen fognak halni. A Wildlife Conservation Society által delegált gyors reagá-
lású egység dolga, hogy biológiai mintákat vegyen a jobblétre szenderült szaj-
gákból, felboncolja a friss tetemeket, s meghatározza, melyik ivar és korosztály a 
leginkább érintett, majd az eredmények ismeretében kidolgozzon egy krízister-
vet. Alapprobléma, hogy a klinikai tünetek ellen ugyan lehet védekezni a keleti 
marhavész elleni vakcinával, de az oltott állatok így is vírushordozókká válhatnak.

A Seychelle-szigetek egyikén, Curieuse-ön 
minden aldabrai óriás teknős (Aldabrachelys 
gigantea) egyedi azonosítót kap, hogy a szi-
getre látogató „turistáknak” nehezebb legyen 
meglovasítaniuk őket. A természetvédelmi 
őrök már az összes felnőtt példányt bechipez-
ték, jelenleg a fi atalok begyűjtésén és megjelö-
lésén dolgoznak. (www.allafrica.com)

Hiába próbálják mesterségesen felduzzasztani a nepáli gaviálok 
populációit, azok egyedszáma változatlanul 50 körül stagnál.  A 
Chitwan Nemzeti Parkban működő tenyésztelep szaporulatából 
1978 óta 1226 példányt telepítettek a hat síkvidéki folyóba, ám az 
utánpótlás háromnegyede rövid időn belül átvándorol Indiába, 
ahonnan soha többé nem tér vissza. (www.thehi malayantimes.
com)
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A bushmeat (bozóthús) fogyasztása a világon sokfelé a kul-
turális identitás része. Brazil-Amazóniában 15 millió, Kö-
zép-Afrikában 579 millió állatot ölnek meg évente az egyre 
modernebb fegyverekkel pufogtató (orv)vadászok. Egy ta-
nulmány szerint 301 emlősfaj – köztük a bonobó és a keleti 
síkvidéki gorilla – fennmaradását épp a bozóthús-keres-
kedelem teszi kétségessé, ahogy a kouprey, a Mayr-kú-
szókenguru és több kubai kúszópatkányfaj kihalása is a 
túlzott vadászat számlájára írható. A bushmeat fogyasz-
tása ugyanakkor kényszerűség is, hisz a lakosság másból 
nem tudja fedezni fehérjeszükségletét. A kereskedelem 
által leginkább érintett fajok háztáji tenyésztése lehetetlen 
vagy minimum gazdaságtalan, ezért egyéb alternatívára 
van szükség. A 8000 éves múltra visszatekintő baromfi -
tartásnak nincsenek nagy hagyományai Afrikában, több 
természetvédő szervezet most mégis azt szorgalmazza, 
hogy az egyes országok kormányai – indiai példára – ör-
vendeztessék meg jó minőségű, a betegségekkel szemben 
ellenálló, olcsó naposcsibékkel a rászorulókat. Ha emellett 
még a törvényeket is szigorúbban betartatják, elkerülhető 
lehet a totális katasztrófa. (www.nytimes.com)

A Healesville Sanctuary állatkert megdöntötte saját rekordját. 

Aranyhasú papagájaik (Neophema chrysogaster) 104 tojásá-

ból a január végén tartott sajtótájékoztatóig 42 fi ókát sikerült 

kikeltetniük, amelyek fele addigra már ki is repült. Ez a hajdan 

hatalmas rajokat alkotó faj ma az ötödik kontinens egyik leg-

ritkább madara. Érdekessége, hogy vándorló életmódot foly-

tat: Tasmaniában költ, az év többi részét viszont már Victoria 

államban és Dél-Ausztráliában tölti. Vadon élő állománya a 

becslések szerint kevesebb mint 50 egyedet számlál, míg ál-

latkertekben és vadasparkokban körülbelül 300 példányt tar-

tanak belőle. (www.australiangeographic.com.au)

Az 1953-ban felfedezett Cropani-
falakó boa (Corallus cropanii) a leg-
ritkább óriáskígyóféle. Ez a São Pau-
lo államban, az atlanti parti esőerdő 
mélyén honos faj eddig csupán öt 
múzeumi példány alapján volt is-
mert, ám brazil herpetológusok 
most végre egy eleven nőstényt is 
a kezükbe vehettek, sőt nyomkö-
vetővel láthattak el. Az új megfi -
gyelések szerint e körülbelül másfél 
méteresre növő jószág is ügyesen 
mászik fára, tehát mégsem a tala-
jon él, mint azt korábban feltételez-
ték róla. (www.earthtouchnews.com)

Több állatkert is tart Szunda-krokodilokat (Tomistoma schle-
gelii), de tenyészteni nemigen tudják őket. Amszterdamban 
ezért most a Genti Egyetem szaporodásbiológus szakértőinek 
bevonásával a mesterséges megtermékenyítéssel próbálkoz-
nak. Hogy mekkora sikerrel, az legkorábban nyáron derül-
het ki. Az Artis állatkert 1887 óta mutatja be ezt az időközben 
sebezhetővé minősített fajt, melynek természetes állományát 
hozzávetőleg 2500 egyedre becsülik. (www.artis.nl)
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V
ajon mit mondana most a természetet szenvedélye-

sen szerető és írásaiban oly lenyűgözően, magával 

ragadóan megjelenítő író, akit a II. világháború által 

kettészakított életében úgy megtépázott a sors vihara, hogy 

szinte mindent elvett tőle, csak az emlékeit hagyta meg? Öt-

ven éve, 1967. április 24-én hunyta le végleg a szemét, 22 esz-

tendővel a nagy világégés után, de e bő két évtized alatt sem 

tört meg életkedve, nem vesztette el azt a reményét, hogy 

szenvedélye és szenvedélyének átadása mások számára is 

hasznos lehet. Újrakezdte az életet, amelyben felesége is hű 

segítője lett, megírta önéletrajzi könyveit, s „gróf kartársként” 

még kétszer eljutott Afrikába, hogy az 1956-ban a Nemzeti 

gróf SZÉCHENYI 
ZSIGMOND

„Nagyot fordult itt a világ, mióta utoljára erre jártam. Nagyot lódult.” 
– írta Széchenyi Zsigmond Afrikáról 1933-ban, alig öt évvel első afrikai útja után.

Múzeum épületében elpusztult Afrika-kiállítás anyagát pó-

tolja.

De addigra nemcsak a fekete kontinens, hanem az egész világ 

hatalmasat változott. Két évvel Széchenyi halála után, 1969-

ben leszállt az első ember a Holdra; vajon erre Széchenyi ho-

gyan reagált volna? És akkor az azóta egyre gyorsabb ütemű 

technikai fejlődésről, a számítógépek elterjedéséről, a digitali-

záció térhódításáról nem is beszéltünk. Lehet, hogy Széchenyi 

Zsigmond mindezek előtt már értetlenül állna, ám az biztos, 

hogy könyvei, szemléletmódja nemhogy vesztettek volna 

népszerűségükből, hanem épp ellenkezőleg, írásait újra meg 

újra érdemes megjelentetni, és a nagyközönség rajong értük.

„AHOGY ELKEZDŐDÖTT…”
Széchenyi Zsigmond Nagyváradon született 1898-ban. 

Ükapja Széchényi Ferenc (1754–1820) volt, a mai Országos 

Széchényi Könyvtár és egyben a Nemzeti Múzeum alapító-

ja (1802), akinek felesége, Festetics Julianna (1753–1824) a 

nemzetnek ajándékozott ásvány- és növénypéldányaival a 

későbbi Természetiek Tárának, a Természettudományi Mú-

zeum elődjének az alapjait is lerakta.

Dédapja, Széchényi Lajos testvére volt Széchenyi Istvánnak 

(1791–1860), az azóta is felülmúlhatatlan tudomány- és fejlő-

déspártoló hazafi nak, akiben többek közt a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia alapítóját is tiszteljük. Nagyapja, Széchényi 

Dénes (1828–1892) a lovaglást és a lovasoktatást újította meg 

Magyarországon, apja, Széchényi Viktor (1871–1945) Fejér 

megyei főispán, országgyűlési képviselő volt, aki a sárpente-

lei családi birtokon élt és gazdálkodott. Széchenyi Zsigmond 

is itt töltötte gyermekkorát, s emlékére tisztelői a sárpentelei 

erdőben minden évben tartanak egy kis ünnepséget.

Székesfehérvári és budapesti középfokú tanulmányai után 

csakhamar külföldön bővítette tudását: először München-

ben, Stuttgartban, majd Oxfordban és Cambridge-ben lett 

diák. Angliában, Tringben találkozott Walter Rotschilddal 

(1868–1937), aki a család tringi birtokán zoológiai múzeumot 

épített a világ akkor talán legnagyobb állatgyűjteményének. 

(Később a gyűjteményt a londoni természettudományi mú-

zeumhoz csatolták, s 2007 óta a Natural History Museum 

Tring a londoni múzeum tagintézménye.) Széchenyi Zsig-

mondban az itt látott hihetetlen gazdagság, a több tízezernyi 

madár- és emlőspreparátum láttán öltött elhatározást az a 
Széchenyi Zsigmond egy fi atalkori képen, dugóspuskával
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gyerekkori álom, hogy elejtse a világ összes vadászható faját, 

s ebből magángyűjteményt hozzon létre.

Elsőként természetesen Afrikába szeretett volna eljutni. Leg-

első útjával Almásy Lászlóhoz, Észak-Afrika kiváló isme-

rőjéhez csatlakozott, s 1927-ben együtt utazták be autóval 

Egyiptomot és Szudánt. További expedícióival már a fekete 

kontinens igazi vadászparadicsomát, Kelet-Afrikát célozta 

meg: 1928 és 1933 között három alkalommal vadászott több 

hónapig Kenyában, Tanganyikában és Ugandában. Részlete-

sen vezetett, legendás vadásznaplóján túl élményeit innentől 

kezdve már szépirodalmi értékű útleírásokban is megörökí-

tette: sorra jelennek meg – azóta is ismétlődő kiadásokban – 

élvezetes stílusú könyvei. 1935-ben újfent Almásy Lászlóval 

utazott Egyiptomba (lásd Hengergő homok című könyvét), s 

még abban az évben eljutott Alaszkába is. 1937-ben angol fe-

leségével Indiába látogatott, végül a háború előtti utolsó útja 

1938-ban megint Egyiptomba vitte.

Első feleségével, Stella Crowtherrel, akivel együtt mentek 

Indiába, 1936-ban kötött házasságot, fi uk, Széchenyi Péter 

1939-ben született Londonban, ma is Angliában él. Széche-

nyi Zsigmond 1946-ban elvált Stella Crowthertől. Széchenyi 

Péter fi a, Robert Szechenyi Angliában született 1978-ban, 

ezen az ágon ő viszi tovább a Széchenyi nevet.

KÜZDELMES ÉVEK
De térjünk vissza Széchenyi Zsigmondhoz! Miután az 1930-

as években vágyai, a különböző földrészekre való eljutás és 

a nagyvadakkal való találkozások sorra teljesültek, a lassan 

kibontakozó háború kegyetlenül elvett mindent. Budapest 

ostromát szüleivel a Várban, az Úri utcai lakás pincéjében vé-

szelte át, de a Svábhegyen (a mai Szabadság-hegyen) lévő vil-

láját összes trófeájával együtt egy gyújtóbomba porig égette. 

Mindene odaveszett, mintegy 1300 darabot számláló, négy 

kontinensről összegyűjtött vadászzsákmánya és persze bú-

torok, tárgyak, emlékek. Édesapja, Széchényi Viktor részletes 

naplót vezetett az ostromról: egyik utolsó bejegyzése 1945. 

február 16-án a következő: „Zsiga visszajött Istenhegyről, egy 

gyufaszál nem maradt, fenékig kiégett a ház, mindennel, 

ami benne volt. Bútor, teljes berendezés és 

muzeális értékű trófeagyűjtemény. Az óriási 

elefántagyarakat megtalálta, de mikor hoz-

záért – porrá omlottak! Szegény fi ú! 

Minden büszkesége, évek gyűjtő 

tevékenysége, egy buta gyújtó-

bomba áldozatává lett…”

A háború utáni kálváriá-

nak ez azonban még csak 

a kezdete volt. Édesap-

ja meghalt, Széchenyi 

Zsigmondot március-

ban elhurcolták, több-

felé raboskodott, csak 

augusztusban térhe-

tett vissza az Úri utcai 

lakásba. 1950-ig úgy 

tűnt, viszonylag ren-

deződnek a körülmé-

nyek körülötte, s újra-

kezdheti életét. Állást 

kapott az Országos Er-

dészeti Központban, ahol 

a vadászati osztály veze-

tője lett. Megírta A szarvas 

selejtezése című szakköny-

vét, közreműködött a Mezőgaz-

dasági Múzeum és az akkor még 

a Nemzeti Múzeumhoz tartozó Ter-

mészettudományi Múzeum kiállítá-

sainak előkészítésében. A politikai 

közélet azonban fokozatosan meg-

változott. Telekivel, Ujfalussyval, 

Jeszenszkyvel és másokkal együtt 

sorozatos feljelentések, támadások 

célpontja lett, kizárták a Magyar Írók 

Szövetségéből, végül megérkezett a 

Budapestről kitiltó BM-határozat is, és 

Teveháton az arab sivatagban



1951. június 21-én alig néhány órát kapott, hogy 500 kg-nyi 

holmit összecsomagolva lakását elhagyja, s új lakóhelyére, a 

Hajdú-Bihar megyei Polgár tanyára utazzon. Kitelepítés! A 

Mezőgazdasági Múzeum igazgatója, S. Szabó Ferenc és maga 

Széchenyi Zsigmond is kérvények sorát írta, hogy a végzést 

érvénytelenítsék, de sajnos sikertelenül. Csak annyit értek el, 

hogy a vállalhatatlan lakhelyről, a tulajdonképpeni tanyasi 

tyúkólból, amelynek kulák tulajdonosát is büntették a be-

költöztetéssel, áthelyezték Balatongyörökre. „Közveszélyes 

munkanélküliként” nemsokára innen is mennie kellett, elő-

ször Pestre, majd Sopronkőhidára toloncolták, ahonnan csak 

1953 júniusában szabadult. 

Ezután valamelyest enyhült a politikai légkör, s Széchenyi 

Zsigmond dolgozni kezdhetett a keszthelyi Helikon Könyv-

tárban. Egyedülálló vadászati bibliográfi át állított össze, 

melynek alapjául részben saját, többezres könyvgyűjtemé-

nye szolgált. Itt találkozott Hertelendy Margittal, akivel 1959-

ben házasságot kötött. Közben a két háború közt kiadott út-

leírásait kezdték újra felfedezni és kiadni: az Olcsó Könyvtár 

sorozatban és a Szépirodalmi Könyvkiadónál sorra jelentek 

meg az új kiadások, többezres példányszámban. Felesége bá-

torítására és biztatására ismét írni kezdett: megjelent két ön-

életrajzi regénye, az Ahogy elkezdődött… és az Ünnepnapok. 

Budapestre költöztek, először a Jókai utcában, majd a Tóth 

Sz. Zs. és felesége, Hertelendy Margit 
a Jókai utcai lakásban

Széchenyi Zsigmond íróasztalánál, a háború után
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Lőrinc utcában laktak – az előbbin emléktábla jelzi a nagy 

vadászíró egykori lakhelyét. 

ÚJRA AFRIKÁBAN
Az 1956-os események, a Nemzeti Múzeumban nem sokkal 

korábban megnyitott és Európa-szerte elismerést kiváltó Af-

rika-kiállítás pusztulása hihetetlen fordulatot hozott Széche-

nyi Zsigmond életében. Sose gondolta volna, hogy újra el-

juthat szeretett földrészére, pláne vadászpuskával a kezében! 

Ám a Földművelésügyi Minisztériumban elhatározták, hogy 

pótolni kell az Afrika-kiállítás anyagát; s vajon ki lenne egy új 

gyűjtőexpedíció szervezésére, vezetésére alkalmasabb, mint 

a helyszíneket, a vadfajokat jól ismerő és utazási tapasztala-

tokkal is rendelkező „gróf kartárs”? Dénes István (Földmű-

velésügyi Minisztérium) és Böröczky Kornél (Lovasberényi 

Vadgazdaság) érdeme volt, hogy félretéve a rendszer előíté-

leteit, felkérték Széchenyi Zsigmondot a gyűjtőút előkészíté-

sére, sőt a részvételre is! A múzeum oldaláról dr. Szunyoghy 

János, az emlősgyűjtemény vezetője került be az expedí-

cióba, s mivel fi lmet is akartak forgatni az útról, Schuller Imre 

operatőr lett az ötödik tagja az 1959–60 telén megvalósuló 

„álomnak”. (A fi lm el is készült, Afrikában jártunk címmel ve-

títették 1961-ben.)

Mivel elefántot és zsiráfot ezen a gyűjtőúton nem sikerült el-

ejteni, még egy expedícióra sor került, 1963–64 telén. Erre a 

felesége kísérte el Széchenyi Zsigmondot, aki amatőr kame-

rával örökítette meg a ma már történelmi értékű jeleneteket. 

Az úti élményekből könyv is született, a nagy vadászíró ha-

lála után megjelent Denaturált Afrika (1968), mely torokszorí-

tóan eleveníti meg a fél évszázad alatt teljesen átalakult kon-

tinenst, az eltűnő vadállományt, a civilizáció térhódítását. 

Széchenyi Zsigmond természetet védő gondolatai, intelmei 

ma talán még hatványozottabban érvényesek, mint 50 évvel 

ezelőtt!

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Sz. Zs. egy elefántborjúval, Indiában

Sz. Zs. és felesége, Mangi asszony gemenci 
szarvasbikával
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

ELŐADÁSOK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÉVHITEK 
ELOSZLATÁSÁRA, KÉZBE VEHETŐ GYŰJTEMÉNYI TÁRGYAKKAL

NE FÉLJ, ISMERD MEG!

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum
 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
 Semsey-előadóterem
Jegyár: 600 Ft/fő/előadás

Az előadásokra regisztrálni a termeszettudomanyi@gmail.com 
e-mail címen lehet. A jegyek és bérletek váltása a helyszínen, az 
elő adás kezdete előtt a jegypénztárban lehetséges. Az előadásokat 
12 éven felülieknek ajánljuk, 6 éves kor alatt ingyenesek.

  Május 4. 17.30–19.00  

MIÉRT FÉLJÜNK, ÉS MIÉRT NE FÉLJÜNK 
A CSÍPŐSZÚNYOGOKTÓL?
A csípőszúnyogokkal szinte minden ember került már közelebbi kapcsolatba. Csí-
pésük igen kellemetlen viszkető érzést és bőrirritációt okoz, s a zümmögésüket is 
nehezen tűrjük. De a legnagyobb problémát a kórokozók terjesztésével okozzák. Az 
utóbbi néhány évben megjelent hazánkban három, Európában invazívnak számí-
tó faj, melyek potenciálisan több betegséget terjesztenek, mint őshonos fajaink. De 
csakugyan kell-e ennyire tartanunk a Magyarországon élő fajok csípésétől? Milyen 
betegségeket terjesztenek hazánkban valójában, s hány ember fertőződik meg itt-
hon? Az ember számára milyen haszna van ezeknek a rovaroknak? 
Többek között e kérdésekre is választ kapunk Soltész Zoltán dipterológustól, a Két-
szárnyúak gyűjteményének kutatójától.

  Május 18. 17.30–19.00  

A LOVAKAT 
NEM LÖVIK LE, UGYE? 

Avagy hogyan kerülnek emlősállatok a múzeumba? 
Gyűjteménylátogatás az Emlősgyűjtemény mélyraktárában

Bizony, ma már sem lovakat, sem más emlősöket nem ölnek meg avégett, 
hogy múzeumban kiállíthatók vagy tanulmányozhatók legyenek. Kitten-
berger Kálmán a 19. században még azért is vadászott, hogy a Természet-
tudományi Múzeum gyűjteményét gyarapítsa. Ma már ilyen gyűjtés nem 
lehetséges.
Miként kerültek emlősök a múzeumba régen és ma? Ezekre a kérdésekre ka-
punk választ Csorba Gábor emlőskutatótól, a múzeum tudományos és gyűj-
teményi főigazgató-helyettesétől.

Az ázsiai tigrisszúnyog 
(Aedes albopictus), 
a Zika-vírus egyik 

közvetítője

Részlet a Magyar Természettudományi 
Múzeum mélyraktárából
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MAGYARORSZÁG ŐSMARADVÁNYAI 16.
Tympanotonos calcaratus (Brongniart, 1823)

(Mány, középső eocén, Magyar Természet tudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

A Dunántúli-középhegységben sok helyütt bukkannak a felszínre eocén kori képződmények. A bauxit- és kőszén-
bányászatnak köszönhetően számtalan fúrást is mélyítettek az eocén korszaki rétegsorokon keresztül, így viszony-
lag jól ismert a terület eocén kori története. A legfontosabb bányavidékek közé tartozott Mány, ahol a kőszén az alsó 
eocén korszaki bauxitra települt, így néhány bányavágatban a két nyersanyagot együtt bányászták. A kiterjedt nyers-

anyagkutatásnak hála, intenzíven folyt az ősmaradványok vizsgálata is. Ennek kö-
szönhetően jól ismertek az eocén kor édesvízi, csökkent sós vízi és normál ten-

geri faunái. A leggyakoribb és leglátványosabb ősmaradványok közé tartoznak a 
puhatestűek (Mollusca). Az egyik leghíresebb hazai eocén kori lelőhely Gánton 
található, ahol Szőts Endre több mint 100 puhatestű-, főleg csigafajt kü-
lönített el. A bányászat következtében hasonlóképp bőséges anyag ke-
rült elő Dudaron és Mányon is, hisz többnyire a bányászat során kitermelt 
meddő rétegek hányói jelentették a legfontosabb forrást a fosszíliagyűj-

tőknek. A közelmúltban került a Magyar Természettudományi Múzeum-
ba egy rendkívül gazdag magángyűjtemény, Jutta és Josef Deinas ado-

mánya révén. A német házaspár mintegy 30 éven keresztül gyűjtötte és 
preparálta nagyon szakszerűen az ősmaradványokat. A számos értékes pél-

dányt tartalmazó adomány leggazdagabb részei közé tartozik a dunántúli eo-
cén kori anyag. A Deinas-gyűjtemény egyik szép darabja a képen látható, erősen dí-

szített Tympanotonos calcaratus csiga, mely gyakori faj volt az eocén korszak csökkent sós 
vízi környezeteiben.              DULAI ALFRÉD

1 cm

TESTES TÉMÁK A KIÁLLÍTÁSON
A világ megismerése létkérdés. Érzékszerveink által tapasztaljuk meg 
környezetünket, annak változásait. De vajon tudjuk-e, hogy az evolúció 
során hogyan is alakult az érzékelés és az érzékszervek fejlődése? 
Vajon mi, emberek miben hasonlítunk vagy különbözünk az ál-
latvilág egyes tagjaitól? 

Ebben az interaktív, felfedezéses bemutatóban a látogatók az 
egyes érzékszerveket rejtvényeken, felnagyított, mozgatható 
maketteken és érzékeléspróbákon keresztül ismerhetik meg. 
Minden érzékszervhez egy-egy megfejtendő rejtvény tar-
tozik, a megfejtések pedig egy számkódot adnak meg. 
A rejtvénysor utolsó állomása a kóddal nyitható szekrény, 
mely a megfejtést tartalmazza. 

A kiállítást és a programot 12 éven felülieknek ajánljuk. 

A bemutató csak animátor vezetésével látogatható, 
egyszerre 20 fő tudja végignézni. Az interaktív bemu-
tató időtartama maximum 40 perc. Előzetes bejelent-
kezés a 210-1085-ös telefonszámon. 

Belépődíj csoportoknak: 900 Ft/fő

Egyéni jegy: 300 Ft (A jegy mellé meg kell váltani az 
állandó kiállítások belépőjét is.)

Egyéni látgatók a következő időpontokban induló prog-
ramokra tudnak regisztrálni: 

Hét közben: 10.15, 11.15, 14.00, 16.00

Hétvégén: 10.15, 11.15, 12.15, 14.00, 16.00
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BÚVÁROK
MAGYARORSZÁGON

A
z „előfordulás” szó azonban egy kicsit túlzás, mint-

hogy a négyből két faj nálunk rendkívül ritkán kerül 

szem elé. Egész pontosan a legnagyobb termetű, fan-

tasztikus megjelenésű fehércsőrű búvár (Gavia adamsii) első 

hazai – egyben Kárpát-medencei – megfi gyelésére csak ta-

valy decemberben került sor, s a hasonló megjelenésű jeges 

búvár (Gavia immer) sem tartozik a kontinens belsejét gyak-

ran látogató madárfajok közé (jelenlegi határainkon belül alig 

húsz előfordulási adata ismert). Ugyanakkor az előzőeknél 

kisebb, de szintén erőteljes sarki búvár (Gavia arctica), vala-

mint a kecsesebb és legkisebb termetű északi búvár (Gavia 

stellata) gyakori vendégnek mondható mélyebb vizeinken a 

téli időszakban.

A hazai népnyelvben búvár néven illették a vöcsköket és a 

bukórécék egyes tagjait is. A felületes szemlélő számára ter-

Az európai madarak rendszertanában – egészen a közelmúltig – a sort kezdő madárrend egy 

különleges társaságé, a búvároké (Gaviformes) volt. Ősmadárszerű megjelenésük és speciális 

életmódjuk miatt ez nem is olyan meglepő, s bár mindössze öt fajuk él a világban, ebből négy 

hazánkban is előfordul.

mészetesen nem sok különbség látszik, hiszen az életmód-

beli hasonlóságok hatással vannak a külső megjelenésre is; 

ezt nevezik a biológiában konvergenciának.

Mindenesetre a fenti csoportokba tartozó, de egymással ro-

konságban nem lévő, jellemzően halevő madarak közül a 

búvárok idomultak legjobban a vízi életmódhoz. Méretük és 

tömegük tekintélyes: két faj a kárókatonáknál is termetesebb, 

gyakorlatilag lúd nagyságú, s az 5 kg-ot meghaladó súlyú is 

lehet!

E madarak egész testfelépítése a mély vizekben való halászat-

nak alárendelt, ezért a szárazföldön igen esetlenül mozognak. 

Lábaik szokatlanul hátul (egyfajta „farmotorként” szolgálva) 

helyezkednek el, mely a vízi környezetben kiválóan műkö-

dik. Hatalmas távokat tudnak a felszínen, de még inkább a 

víz alatt úszni egy levegővétellel, így a tapasztalatlan megfi -

gyelőt gyakorta megtréfálják az először a közelében mozgó, 

majd veszélyt sejtve lebukó példányok, amelyek véletlenül 

sem a várt távon belül (és irányban) jönnek újra felszínre… A 

táplálékszerzés során 6-10 méteres mélységbe merülnek, ám 

feljegyeztek 200 méter alatti merüléseket is!

A hátsó súlypontos test vízi előnyei rögvest hátránnyá vál-

toznak a szárazföldi mozgásnál, nem véletlen tehát, hogy a 

Nászruhás jeges búvár a Tisza-tavon

A sarki búvárok hosszú időre (akár egy életre) választanak párt.
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búvárok a legritkább esetben kapaszkodnak ki a 

partra. Ez leginkább költési időben történik 

meg a növényi anyagokból összehordott 

fészeknél, bár a Feröer-szigeteken élők 

úgy vélik, hogy madarunk a tenge-

ren tartózkodva a szárnya alatt költi 

ki tojásait, mivel sosem látják re-

pülni vagy a szárazföldön ülni…

Az említett nehézkesség a repü-

lés során is jól megfi gyelhető, 

noha a búvárok ritkán kapnak 

szárnyra. Ha már repülni kell, 

akkor óriási (sok száz kilométe-

res) távot is meg tudnak tenni, ám 

fi gyelemre méltó, hogy pl. a jeges 

búvár – tömegéhez viszonyított – 

szárnyfelülete minden európai madár 

közül a legkisebb, így tulajdonképp csak 

a hosszú kifutópályát jelentő vízről tud föl-

emelkedni.

A VÁRVA VÁRT FEHÉRCSŐRŰ
Magyarország azon sajátossága, hogy a kontinens belsejé-

ben fekszik és nagy kiterjedésű mély vizei nincsenek, nem 

jelent vonzó célpontot a búvárok számára.

A tengeri vidékekhez szokott nagy testű búvárok emiatt 

régen is ritkán vetődtek el a Kárpát-medencébe. A jeges 

búvár utolsó ismert előfordulása 1935 januárjában volt a 

budapesti Dunán addig, mígnem 2004 júniusában (!) Hor-

váth Gábor, Szabó Zoltán és Ungi Balázs megfi gyelése nyo-

mán előkerült egy teljes nászruhában mutatkozó madár az 

egyik kiskunlacházi bányatavon (mely azóta a madarászok 

körében Jeges-tó néven ismert). Közel 70 évet kellett tehát 

várni, amíg „megtört a jég” e fajjal kapcsolatban, s később 

szinte minden évben elő-előkerült egy (leginkább fi atal) 

példány, jellemzően a téli időszakban.

Bár a nászruhás madár is sokkolóan hatott a szakközön-

ségre, a vágyak netovábbja a fehércsőrű búvár hazai meg-

fi gyelése volt. Az elmúlt években a Duna, illetve a Dráva 

ausztriai szakaszán felbukkanó kósza példányainak előke-

rülésével felcsillant a remény, hogy hamarosan nálunk is 

szem elé kerülhet e rendkívüli faj. A kitartó terepi madár-

megfi gyelés, tudatos és célzott keresés meg is hozta gyü-

mölcsét. Kókay Bence már több ízben látott elsőként nagy 

testű búvárokat a Balatonon. Bár ezek rendre jegesnek bi-

zonyultak, ami szintén remek dolog, a téli időszakban foly-

tatott tudatos keresés, a megfelelő területek felmérése to-

vább folyt. Ennek eredményeképp szaladt körbe a magyar 

madarászok forródrótján 2016. december 3-án a várva várt 

hír: Bence egy fehércsőrű búvárt talált Balatonföldvárnál! 

A korai sötétedés ellenére már aznap számos megfi gyelő és 

fotós érkezett a ritka szárnyas látására, másnap hajnalban 

pedig alig lehetett lépni az izgatott ornitológusoktól… Sze-

rencsére a madár sokáig (tíz napon át) kitartott a területen, 

így számos hazai és külföldi madarász is megcsodálhatta, 

fotózhatta. A fi atal tollruhában lévő példány elsősorban a 

Tihany és Szántód közötti terület legmélyebb vizein moz-

gott, s jellemzően rákokkal és kis méretű halakkal táplál-

kozott. Érdekes látvány volt a komp által megzavart búvár, 

mely hihetetlen távolságokat tett meg a víz alatt úszva.

Hazánkban is több ízben került már kézre úgy 

sarki búvár, hogy éjszakai vonulás során 

rosszul mérte fel a terepet, s víznek vélte a 

deresen csillogó útfelületet, focipályát. 

Ilyenkor a leszállás sem zökkenő-

mentes, a felszállás pedig (főként, 

ha megfáradt vándorról van szó) 

gyakorlatilag kivitelezhetetlen. E 

madarakat kis felerősítés és tu-

dományos célú gyűrűzés után 

egy nagyobb víztesten enged-

ték el, ahonnan később sikerrel 

tudtak odébbállni. (Nyilván sok 

ilyesféle baleset történhet, csak-

hogy amelyik búvárt a portyázó 

ragadozók találják meg, arról a ma-

darászok nem értesülnek…)

Amúgy a honi gyűrűzési adatok igen kis 

számúak (összesen 15 példányt jelöltek a két 

gyakoribb fajból), s visszajelzések híján eddig nem 

Az első magyarországi fehércsőrű búvárt a tihanyi révnél 
(Balaton) kapta lencsevégre a szerző.

Ősmadárportré: 
északi búvár a Dunán
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sok információt szolgáltattak. De a külföldi jelöléseknek kö-

szönhetően tudni lehet, hogy a legidősebb sarki búvár 27 év 10 

hónapot ért meg, mígnem Németországban lelőtték; az északi 

búvárok „nagy öregje” pedig már 23 év 7 hónapja viselt gyűrűt, 

amikor egy olajszennyezés végzett vele Svédországban.

A búvárok minden faja az északi félteke madara. Ez olyany-

nyira igaz, hogy a magyar északi búvár fajnév sem véletlen: e 

madár ún. cirkumpoláris elterjedésű, azaz – kontinensektől 

függetlenül – végigköveti a sarkkört.

HOL, MENNYI, MIKOR?
Az északi és a sarki búvár közepesen gyakori átvonuló, 
telelő fajként könyvelhető el hazánkban. A magyar terep-
madarászok honlapján (www.birding.hu) 2004 óta gyűj-
tött megfi gyelések tanúsága szerint a sarki búvár meg-
előzi északi rokonát: míg az előbbit 1817, addig utóbbit 
1068 alkalommal látták vizeinken.
Mindkét faj jellemzően november és január között kerül 
szem elé (legalábbis az adatok 80%-a e három hónap-
ból származik), majd a kemény időkben továbbállnak, s 
vélhetőleg a környező tengerek fagymentes élőhelyeire 
húzódnak. Kora tavasszal – visszavonuláskor – lehet újra 
megtapasztalni jelenlétüket, de ez az előzőnél csekélyebb 
mértékű, köszönhetően az őszinél jóval gyorsabb, a köl-
tés közeledte miatt sürgetőbb, illetve éjszaka végzett vo-
nulásnak.
A két faj előfordulására nagyobb folyóink és mély tavaink 
bármelyikén számíthatunk a jelzett időszakban – bár a 
nyári időszakból is ismertek itt maradó példányok. Így 
szerencsés fotósok nemritkán nászruhás madarak meg-
kerüléséről is tudósítanak… Az előfordulási adatok zöme 
a Duna és a Balaton térségéből származik, de fontos 
hely a Tisza-tó és néhány mély vizű alföldi és dunántúli 
kavics bányató.

MESE ÉS VALÓSÁG
Komoly irodalma van az inuitok (közismerten – de álta-
luk kevéssé kedvelten – eszkimók) és a magas északon 
élő skandináv népcsoportok körében kialakult mesék-
nek és történeteknek. Érdekes módon eléggé sok legenda 
fűződik az amúgy ritka fészkelő jeges búvárhoz, amely-
nek grönlandi neve a madár hangjára utaló tuulik.
A mintegy kéttucatnyi variánsban ismert legenda szerint 
a holló és a búvár elhatározták, hogy befestik egymás tol-
lazatát. Elsőként a holló mintázta fel a búvárt (valljuk be, 
igencsak sikeres munkát végezve), majd a búvár követ-
kezett. Ám a holló nehezen bírt nyugton maradni, ezért 
a türelmét vesztő búvár végül leöntötte korommal. A sér-
tett holló erre úgy combon vágta egy kővel, hogy lábai 
besüllyedtek. Azóta visel koromfekete tollakat a holló és 
jár bicegősen a búvár…
Természetesen az ember a madarak hasznosításától sem 
tartózkodott. Az alaszkai inuitok a búvárok húsával táp-
lálták szánhúzó kutyáikat (illetve bizonyos időszakban ők 
maguk is fogyasztották), a madarak bőréből pedig vízálló 
karpus (nyak- és fülvédő sapka) vagy – a tollazat egy ré-
szét is felhasználva – kiváló parka (meleg kabát) készült.

ni azon, amikor tapasztalatlan utazók veszélybe került ember 

kiáltásának vélik… Izlandon a helyiek szerint, ha este sokat 

kiabálnak a búvárok, az a kedvező száraz idő eljövetelét jelzi.

A fehércsőrű búvár alapvetően az amerikai kontinens fész-

kelője, európai vizeken szórványos megjelenést mutat.

Az ötödik faj, az alaszkai, másként kurili búvár (Gavia pacifi -

ca) főként a csendes-óceáni térség lakója. Sokáig a hasonló 

megjelenésű sarki búvár alfajának vélték, s csak nemrég ka-

pott önálló státust. Bár térségünkből nincs előfordulási adata, 

a tavalyi évben egy példánya hosszú ideig kitartott Svájcban, 

egy másik egyed pedig évek óta visszajár telelni az angliai 

Cornwallba.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

A sarki búvár ugyanakkor nemcsak a magas észak tundrái-

nak vizein, hanem a tajgai tavakon is költ Európa-szerte, így 

némiképp gyakoribb a kontinens belső területein. A magyar 

mellett a latinból eredő tudományos név – arctica – is sark-

vidéki elterjedésre utal.

A jeges búvár tudományos neve (immer) az izlandi „himbrimi” 

szóból ered, amely hullámkiáltót jelent. A hatalmas termetű 

madár kísérteties kiáltásai valóban messzire hallatszanak az 

északi vizeken, miközben a hang – hullámokon lovagló, mély 

merülésű – gazdája sokszor nem is látható. E kiáltások oly-

annyira nem madárhoz illőek, hogy nincs is mit csodálkoz-

Északi búvár a fészkelőhelye közelében (Norvégia)

Rikoltozó nászruhás sarki búvár
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Á
m rögvest hozzá kell tennem, a kóbor állatok kárté-

teléről nem a kutyák és macskák tehetnek – még ha 

ők is a „végrehajtók” –, hanem egykori vagy jelenlegi 

tulajdonosaik, akik hagyják megszökni, netán, ami még bor-

zasztóbb, egyszerűen kidobják kutyájukat, vagy akik felelőt-

lenül szaporítják a macskákat.

CIRMOSOK MINDEN MENNYISÉGBEN
Az 1867-ben, gróf Lázár Kálmán szerkesztésében megjelent 

Természetbarátok és vadászok évkönyvében a május hónál 

ez olvasható: „De még a szelíd macskát sem kell vadas he-

lyek közelében megtűrni, mert mostantól kezdve szeptem-

berig válik a legkönnyebben szelíd háziállatból veszedelmes 

ragadozóvá.” Azt, hogy miért pont szeptemberig, nem sike-

rült megtudnom, az azonban az idézetből kitűnik, hogy már 

százötven esztendeje is az egyik legnagyobb apróvadpusztí-

tó hírében állt a házi macska.

A természetben élő, faluból-városból elkóborolt, kidobott kutyákkal és macskákkal kapcsolatban 

még ma sem árt óvatosan fogalmazni. Tudniillik vannak olyan „állatvédők”, akik – ki tudja, 

miért – csak bizonyos fajokat védenek, s egyszerűen nem vesznek tudomást az erdőn-mezőn 

szétmarcangolt vagy „csupán” megsebzett őzekről, elpusztított kisemlősökről, énekesmadarakról. 

Pedig ők is legalább annyira védendő állatok, mint azok, amelyek elejtették őket, nevezetesen a 

kóbor kutyák és macskák.

A macskát rágcsálópusztítása miatt az ókorban joggal ked-

velték, ám a középkorban többnyire mint az ördög és a bo-

szorkányok cimboráját üldözték, mára pedig – az énekesma-

darak, kisemlősök, gyíkok és más apróvad bosszúságára –, 

megelőzve a kutyát, a legnagyobb számban tartott házi ked-

venc lett belőle. Pedig a városi, különösen a kertvárosi cicák 

óriási pusztítást tudnak véghezvinni. Az Ausztráliában élő 

Hangay György zoológus egyik írásában így kommentálta 

az ottani macskakérdést: „Ha belegondolunk, valóságos cso-

da, hogy még létezik ausztrál apróemlős-, madár-, hüllő- és 

kétéltűfauna…” S ez az állítás nem csak az ötödik kontinensre 

igaz. 

Ám térjünk vissza a Kárpát-medencébe, ahol épp elég házi 

macska él! A félszabadon tartott vagy kóbor macskaként je-

len lévő megbecsülhetetlen számú cica sajnos azt jelzi, hogy 

hazánkban a fejlettebb országokhoz képest a valós állatvéde-

lem még gyermekcipőben jár. A macskákat többnyire nálunk 

MACSKAJAJ, 
KUTYABAJ
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nem tenyésztik, hanem a nőstényeknek egyszerűen meg-

születnek a kölykeik, melyeket aztán az „állatbarát” gazdik 

vagy továbbajándékoznak, vagy pedig hagynak félvadon fel-

nőni. Holott mindez egy nem különösebben költséges mű-

téttel, az ivartalanítással orvosolható lenne.

Emellett a kutyák és macskák vonatkozásában a törvényal-

kotók kettős mércét alkalmaznak. Míg minden kutyába mik-

rocsipet kell ültetni, és kötelező számukra a veszettség elleni 

oltás, addig ez alól – ki tudja, miért – a macskák mentesül-

nek. Ebadóról lehet szó, de ki hallott már cicaadóról?

MI BAJ VAN A MACSKÁVAL?
Semmi – ha felelős gazda tarja; aki csipelteti, beoltatja, s ha 

kiengedi a szabadba, madárriasztó csengettyűt köt a 

nyakába. Az ugyanis 

az egyik legelterjed-

tebb tévhit, hogy az 

a macska, amelyet 

megfelelően táp-

lálnak, nem vadá-

szik. Dehogynem, 

s talán még sike-

resebb vadász is 

az elhanyagolt 

c i r mosok n ál , 

mivel jobb a 

kondíciója!  Hazánkban is végeztek már kutatást arra vonat-

kozóan, mit esznek a kóbor macskák: jobbára gyíkok és egyéb 

hüllők, kisemlősök és énekesmadarak szerepeltek az étlapju-

kon. Ám miért szapuljuk pont szegény macskát, hiszen más 

ragadozók is épp ezt a táplálékot fogyasztják? Nos, a problé-

ma az, hogy a macskák sokan, nagyon sokan vannak. Meg-

becsülni nagyon nehéz a számukat, de hazánkban legalább 

egymillióan, sőt sokkal többen is lehetnek. A falusi portákon 

még ma is olykor 4-5 macska él, a nőstények túlnyomó több-

sége persze nincs ivartalanítva. A városokban is mind több 

van belőlük, ugyanis trend lett, hogy sok kutyatartó átpártol 

a cicatartásra. A kóbor macskák számát pedig megbecsülni 

sem lehet, velük ugyanis szinte mindig és mindenütt lehet 

találkozni. Statisztikák szerint évente átlagosan 15 ezer macs-

ka lelövését jelentik be a vadászok, ám ez vélhetőleg csak a 

jéghegy csúcsa. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 

az állandóan vagy alkalmanként erdőn-mezőn élő 

macskák száma akár százezernél is jóval több (en-

nek többszöröse?) lehet! A cirmosok, ellentétben a 

kutyákkal, a természetben is fel tudják nevelni a köly-

keiket, így nincs szükségük arra, hogy utánpótlás ér-

kezzen a településekről. Egy ausztrál felmérés szerint 

minden macska naponta legalább egy zsákmányállatot 

ejt el. Szerencsére ezek egy része hazánkban egér vagy 

pocok, de ha egymillió macskával számolunk (mert bi-

zony nem csak a kóbor példányok vadásznak), évente 

sok millió hüllő, énekesmadár és persze kisemlős tűnik 

el e négylábú vadászok gyomrában.

Ám a macskák más módon is veszélyt jelentenek az élő-

világra. Például potenciális betegségterjesztők. Bár most 

hazánkban gyakorlatilag nincs – pontosabban nagy ritkán 

fordul elő – veszettség, helyette megjelent néhány hasonló-

képp komoly nyavalya, illetve élősködő. Ilyen példának oká-

ért a gyakran halált okozó Echinococcus multilocularis nevű 

galandféreg, melynek terjedéséért a macska is felelős lehet! 

(Igaz, nem magyar vonatkozású, de mindenképpen érdemes 

szót ejteni róla, hogy a tengeri emlősök tömeges elhullását 

egy egysejtű parazita, jelesül a Toxoplasma gondii okozza, 

amely a vécén lehúzott vagy más módon a csatornába jutó 

macskaalommal kerül a folyótorkolatokba.)

Emellett a házi macska konkurensévé vált a vadmacskának. 

Igaz, jóval kisebb erdeink ragadozójánál, de a mind kisebb, 

felaprózódott élőhelyek miatt amúgy is erősen redukált szá-

mú vadmacskaállománynak nem tesz jót a házi rokon jelen-

léte. Egyfelől utóbbiak mindenféle kórral fertőzhetik meg az 

előbbieket, másfelől hibridizálódnak is, veszélyeztetve a vad-

macskák genetikai tisztaságát. 

AKÁR AZ ORDASOK – SŐT!
Arról, hogy az ebek miért lettek az erdő-mező csúcsra-

gadozói, ritkán olvashatunk. Talán azért, mert a kérdésre 

máig sem tudunk kielégítő választ adni. Egy biztos, a kóbor 

kutyák száma mindig is arányban állt az emberi népesség-

gel; most több mint 7,4 milliárd ember él a Földön, így elkép-

zelhető, hogy hány kutya él velünk, vagy mellettünk – illetve 

kitaszítva erdőn-mezőn. Amíg kevesen lakták planétánkat, 

a kisszámú kutya kártétele sem lehetett különösebben nagy. 

Ennek egyik oka, hogy a természetben élő eb – legalábbis 

kontinensünkön – csak a legritkább esetben tudja a kölyke-

it felnevelni. Így a kóbor kutyák utánpótlása mindig az em-

beri településekről történik: vagy önszántukból kóborolnak 
Még a jól táplált macska sem tudja 
legyőzni a vadászösztönét.
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el, vagy – és ez talán még gyakoribb – egyszerűen kidobják 

őket. 

De ez csak az egyik ok. A másik, hogy sokan ma már nem be-

csülik meg eléggé a kutyájukat. A 19. században például a kó-

bor vagy elkóborolt kutyák még olyan kevesen voltak, hogy 

akkortájt alig-alig olvashattunk volna vadpusztító ebekről. 

Ha akadt is néhány, velük a jól képzett vadőrök könnyűszer-

rel elbántak. S azt sem szabad elfelejtenünk, hogy akkoriban 

a jó házőrzőknek, pásztorkutyáknak valós értékük volt; miért 

dobták volna ki őket? Ha pedig egy kutya mégsem vált be, 

annak az élete is befejeződött. Továbbá a pásztorok ügyeltek 

rá, hogy négylábú segítőiken kolonc legyen. 

A gondok később kezdődtek, mikor a keverék kutyák már nem 

képviseltek értéket, így nem becsülték meg és sokszor ingyen 

ajándékozták el őket. Az 1942-ben kiadott A hivatásos vadász 

című könyv a következőket írja: „Akár nagyvadas, akár apró-

vadas terület az, melyet a vadőrre bíztak: ki van téve a kóbor 

kutyák és macskák kártevéseinek. Sőt, nyugodtan állíthatjuk, 

hogy egyetlen vad ragadozó sem tesz vadállományunkban 

akkora kárt, mint a kóbor kutya és az elvadult házi macska.”

KUTYÁK ÉS FARKASOK
A következő tényező, amely befolyásolhatja az erdőn-mezőn 

vadászó ebek számát, a farkas. Ahol farkas él, gyakorlatilag 

nem él kóbor kutya. (Felmerülhet a kérdés, ez esetben mi a 

helyzet, teszem azt, Romániával, ahol nagyszámú kóbor ku-

tyával lehet találkozni. Őket miért nem falja fel a Kárpátok 

ordasa? Nos, a válasz a két faj etológiájának különbségében 

rejlik. A kutyák többnyire nem távolodnak el messzire a te-

lepülésektől, utaktól stb., míg az óvatos farkasok igyekeznek 

minél távolabb élni az embertől – leszámítva persze a ke-

mény teleket vagy épp az esztenák jóízű birkáit…)

Évszázadokkal ezelőtt hazánk jelenlegi területén is farkasfal-

kák tanyáztak, s ha találkoztak egy elbitangolt ebbel, azt bi-

zony megették. Ma csak maroknyi farkas él az Északi-közép-

hegységben, így ők aligha befolyásolják a hazai kóbor kutyák 

számát. 

Nagyon sokszor, főleg vadászoktól hallani, hogy a farkasnál 

mégiscsak jobb a kóbor kutya! Ám az etológiai vizsgálatok be-

bizonyították, hogy ez koránt sincs így. Igaz, a kutyák éppúgy 

vadásznak, mint őseik, de mások a fi zikai adottságaik, ráadá-

sul az evolúció során a vadásztechnikájuk is megkopott. Ez azt 

eredményezi, hogy nagyobb károkat okoznak, mint az orda-

sok. Mivel rosszabb vadászok, csak több sikertelen vadászat 

után tudnak zsákmányt ejteni, s nemegyszer a vad sebzetten, 

megtépetten menekül el, hogy később nyomorultul elpusztul-

jon. Másfelől a kutyák számos sikertelen próbálkozása miatt 

szinte folyamatossá válik a vad zavarása. Az is tagadhatatlan, 

hogy a kóbor kutyák nemigen szelektálnak, s minden olyan 

állatot megtámadnak, amelyről úgy gondolják, le tudják gyűr-

ni. Ezzel szemben a farkasok, ha tehetik, inkább a gyöngébb, 

beteg vadat ejtik el, tehát „szanitécszerepet” is betöltenek. 

S hogy sok esetben a kutyák pusztítását a farkasok rovására 

írják? Nos, erről nem tehetnek.

KOVÁCS ZSOLT

Hazánkban a farkasok összehasonlíthatatlanul kisebb kárt 
okoznak, mint a kóbor kutyák.

A kóbor kutyák nem önszántukból, hanem az életben 
maradásukért vadásznak. Kártételükért egyértelműen 

egykori gazdáik a felelősek. 
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 HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL

AZ ÁLLATKERT 
ÚJ SZTÁRJAI
Belij és Szerij, a két fi atal jegesmedve 
márciusban érkezett állatkertünkbe, 
s hamarosan a látogatók kedven-
cei lettek. Jegesmedvéink egyazon 
alomból született testvérek, mind-
ketten hímek és 2015. november 28-
án jöttek a világra a Moszkvai Állat-
kertben. Onnan is érkeztek repülővel. 
Nem egészen másfél éves életkoruk-
kal igen fi atal állatoknak számítanak: 
ugyan bocsnak már nem lehet őket 
nevezni, de még évekig növekedni 
fognak, az ivar érettséget nagyjából 
5, a tenyészérett kort pedig 7-8 éves 
korukban fogják elérni. A jegesmed-
vékről következő számunkban bő-
vebben olvashatnak.
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Írta: HANGA ZOLTÁN Fotó: BAGOSI ZOLTÁN 

KÉT BORJÚ AZ INDIAI ANTILOPOKNÁL 
Két borjú is cseperedik a Nagyszikla oldalában látható indiai antilo-

pok kifutójában. A nagyobbik – egy Ella nevű nőstény állat – még 

decemberben született Bambi, a rangidős anyaállat tizenegyedik 

borjaként. A kisebbik – aki hímnek bizonyult és az Ettore nevet kap-

ta – február elején látta meg a napvilágot: az ő anyja Bodza, a 2013 

novemberében nálunk született nőstény, aki egyébként Bambi és a 

korábbi tenyészhím, a ma már Miskolcon élő Bambino lánya.

Az indiai antilopok kifutója közvetlenül szomszédos azzal a kifu-

tóval, ahol Duncan, a szecsuáni takin lakik. A két férőhelyet elvá-

lasztó kerítés félig áteresztő kivitelű, azaz a termetes takin nem tud 

átjönni az antilopok térfelére, a sokkal kisebb testű indiai antilo-

pok viszont kedvük szerint átjárhatnak a szomszédba. Így ha az 

ember épp nem látja őket saját kifutójukban, érdemes megnézni, 

nincsenek-e éppen látogatóban a szomszédos takinnál.

BEJGLI ELSŐ TAVASZA
A meglehetősen hideg tél után a kora tava-
szi verőfényes napsütést nemcsak a láto-
gatók, hanem az állatok is kitörő örömmel 
fogadták. Így voltak ezzel a sörényes han-
gyászok is, akik a tél folyamán főleg a bel-

ső férőhelyen tartózkodtak, s csak rövid 
sétákat tehettek a kifutóban. Már-
cius eleje óta viszont már reggeltől 

estig a kifutóban tartózkodnak és 
láthatóan jól érzik magukat a napsütésben. 
De nemcsak ezért érdemesek külön is a fi -
gyelmünkre, hanem Bejgli, a tavaly októ-
berben született hangyászkölyök miatt is. 
Az állat sokat nőtt az elmúlt hónapokban, 
s ma már ritkaságszámba megy (bár még 
előfordul), ha anyja hátára csimpaszkodva 
cipelteti magát. Inkább a saját lábán közle-
kedik, de még mindig nagyon „anyás”, így 
aztán nem is igen bóklászik el Isabelától túl 
messzire. 
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A nimfapapagájt szinte minden madárbarát ismeri, 

hiszen a hullámos papagájok után e fajt tartják a 

legtöbben. Mára lényegében háziállatnak tekinthető, s 

igen sok érdekes színváltozatát tenyésztették ki. 

A
usztráliát – a legészakkeletibb és a legdélkeletibb területeket ki-

véve – napjainkra már teljesen meghódították ezek a papagá-

jok. Alkalmazkodóképességüket mi sem bizonyítja jobban, mint 

hogy legutóbb Tasmaniában is feltűntek, igaz, egyes ornitológusok sze-

rint azok a madarak fogságból kiszabadult példányok leszármazottai. 

A nimfák vadonbéli állománya mára meghaladja az egymilliót. Nin-

csenek alfajai, mivel a kontinens belsejében élő példányok gyakran 

kényszerülnek vándorlásra, s ilyenkor keverednek a helyhez kötöttebb 

populációkkal. Vándorlásuk során könnyen válnak ragadozók prédá-

jává, így aligha meglepő, hogy csapatokban mozognak – nem ritkák 

a százas rajok sem, sőt olykor előfordulnak ezer példányt megha-

ladó csoportok is. Szívesen alkotnak vegyes csapatot hullámos 

papagájokkal. A nimfák már a fehér ember megjelenésekor is 

gyakoriak lehettek az ötödik kontinensen. A fajt 1788-ban írta 

le a tudomány számára J. F. Gmelin, ám mai nevét J. G. Wagler 

zoológustól kapta 1832-ben. 

A nimfapapagáj nem válogatós, különféle magvak, gyümölcsök 

szerepelnek az étlapján, s gyakorta előfordul, hogy hosszú heteken 

keresztül csak kevés növényfaj magvaihoz, terméséhez jut hozzá. Ahol te-

heti, patakok és kisebb állóvizek partján az eukaliptuszfák odvaiban fészkel. 

A párok nemritkán egymáshoz meglehetősen közel költenek. 

SZÍNMUTÁCIÓK A MÚLT SZÁZAD KÖZEPÉTŐL
A vadszínű állatoknál a nemek megkülönböztetése lényegében nem jelent 

gondot, hisz a tojó fejének felső része és bóbitája szürkéssárga, homlokfolt-

ja tisztább sárga, míg a hímeknél e területek színe sokkal intenzívebb. A tojó 

fehér foltjai a szárnya fonákján jóval nagyobbak és sűrűbbek, mint a hímé. 

Ennek alapján némi gyakorlattal akár a még kiszínezetlen fi atalok nemét is 

viszonylag könnyen meg lehet állapítani.

Mára azonban a fogságban tartott nimfapapagájok közül egyre kevesebb a vadas 

színű egyed. 1949-ben bukkant fel Kaliforniában az első színmutáció, egy tarka 

példány, melynek különlegességét sikerrel rögzítették. Ezt követte a fahéj, a lutínó 

és a gyöngyös, s később számos egyéb színváltozat is, az ezüsttől a bronzig. Érde-

kesség, hogy a vadonban is megfi gyeltek már gyöngyös és fahéjszínű példányokat, 

melyeket azonban a ragadozók hamar kiemeltek a rajokból. 

Bár a nimfapapagáj – különösen bóbitája miatt – a kakadura emlékeztet, sokáig he-

ves vitában álltak a madarászok, hogy a kakadukhoz vagy inkább a laposfarkú papa-

gájokhoz sorolják-e őket. A rokonságot jó ideig nem tudták egyértelműen bizonyítani, 

hiszen a nimfát nem sikerült egyetlen más fajjal sem keresztezni, mígnem 2006-ban 

Új-Dél-Walesben egy nimfatojóval állt párba egy 12 éves hím rózsás kakadu, s a frigyből 

életképes fi ókák születtek. Testméretük mintegy egynegyeddel volt nagyobb, mint a nim-

EGY KEDVES BÓBITÁS 
AUSZTRÁLIÁBÓL

A NIMFAPAPAGÁJ

Vadszínű példány



fapapagájoké, fejükön és mellükön a narancssárgás szürke 

szín dominált, viszont rövid és tömött bóbitájuk apjukéra 

emlékeztetett. A szárnyak és a hát azonban nimfásan szürke 

volt. Azóta már a DNS-vizsgálatok is egyértelműen igazolták, 

hogy a nimfapapagáj, melyet külön nembe sorolnak, legin-

kább a kakadukkal áll rokonságban. 

KEDVENC – AKÁR KÉT ÉVTIZEDEN ÁT
A nemeket a tenyésztett állatoknál is könnyű megkülönböz-

tetni, noha vannak olyan színváltozatok (pl. a pofafolt nélküli 

fehér és szürke), amelyeknél csak több hónapos korukban, a 

hímek dallamos énekhangja alapján lehet megállapítani, me-

lyikük hím, melyikük nőstény. Míg a régebbi szakirodalom 

párválasztó madárként említi őket, mára egyértelmű, hogy 

alapvetően nincs ilyen igényük, de nyilván eredményesebb 

lehet egy tenyészet, ha az egyedek maguk dönthetik el, me-

lyik társukkal állnak párba. 

Bár a nimfapapagájok már 6-8 hónapos korukban ivaréretté 

válnak, legjobb, ha csak kétéves korban fogjuk őket tenyész-

tésbe, így hosszú éveken keresztül megbízható, jól nevelő 

madaraink lehetnek. Sajnos ma még gyakori, hogy hazánk-

ban egyéves példányokat is tenyésztésbe vonnak, s talán ez-

zel is magyarázható, hogy a szóban forgó egyedek viszony-

lag kevés fi ókát tudnak felnevelni. A másik gyakori hiba, 

hogy szűk helyen tartják őket, ezért a madarak sok esetben 

elhíznak. Egy tenyészpár részére legalább egy 100x80x150 

cm-es röpkalitkát biztosítsunk! Ám a nimfák csoportosan is 

költethetők. Ilyenkor legjobb, ha egy 2x2x2 méteres volier-

ben 2-3 párat helyezünk el, s minden párnak két odút biz-

tosítunk. Ennél több madarat nem érdemes együtt tartani, 

mert a tojók között rendre előfordulnak agresszív példányok, 

melyek zavarják, sőt akár tönkre is tehetik a többi fészekal-

jat. Ha ez nagyobb csapatban fordul elő, a tettes kiderítése 

fölöttébb nehéz. A 35x25x25-ös odúba 4-5, de akár 6-7 to-

jást is tojik az anyamadár, amelyet felváltva mindkét nem ül. 

A fi ó kák 23 nap után kelnek ki a tojásból, s másfél hónaposan 

már elhagyják a fészket. A hím még rendszerint egy hónapig 

eteti őket, miközben a tojó nemritkán újabb fészkelésbe kezd. 

Noha a nimfák nagyon szapora papagájok, három fészekalj-

nál többet ne engedélyezzünk nekik. 

A nimfapapagájok – alkalmazkodóképességüknek köszön-

hetően – jól bírják a magyarországi klímát is. Még fűtetlen 

férőhelyen (a legkeményebb fagyban) is tartják őket, de sok-

kal jobban érzik magukat, ha fagymentes védőházat biztosí-

tunk számukra. Nagyon fontos azonban, hogy huzatmentes 

helyük legyen, mert e tekintetben igen érzékenyek. 

A nimfa remek hangutánzó, könnyen szelídülő madár. 

Mindazonáltal ne vásároljunk egész kicsi fi ókakortól kézzel 

nevelt példányokat! Ezek, bár jóval szelídebbek, mint a szülők 

által nevelt madarak, az embert tekintik fajtársuknak, és so-

kat kell velük foglalkozni ahhoz, hogy ne alakuljanak ki ma-

gatartászavaraik. 

A nimfapapagáj hangja általában kellemes, ám hébe-hóba 

nehezen elviselhető lármává is fokozódhat. Ennek ellenére 

bátran ajánlható minden madárbarátnak, már csak azért is, 

mert a középtestű papagájok számára összeállított magkeve-

réken, némi zöld- és lágyeleségen és gyümölcsön tartva akár 

húsz évig is hálás kedvence lehet gazdájának. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

A nimfapapagájt ma már több 
színváltozatban tenyésztik.
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