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 2017 utolsó napjaiban 
két amerikai intézmény is – a 
New Orleans-i Audubon Nature 
Institute és a norfolki Virginia Zoo 
– keleti vagy kenyai bongókkal 
(Tragelaphus eurycerus isaaci) 
gyarapodott. Külön öröm, hogy 
az Alliance for Sustainable Wildlife 
program keretében világra jött 
utódok mind nőstények. 
A legnagyobb erdőlakó antilop 
vadon élő állományát nemcsak a 
fakitermelés és a vadászat, hanem 
a szarvasmarha-betegségek 
is jócskán megtizedelték: a 
statisztikák szerint keleti alfajából 
immár hatszor annyi példány 
található állatkertekben, mint a 
természetben.

www.zooborns.com

Fotó: www.zooborns.com

 A Zoological Society of London gyűjtést indított az 1962-ben épült Snowdon röpde 
felújítására. Noha a Heritage Lottery Fund 4,9 millió font sterlinggel támogatja a munkálato-
kat, az első kapavágásig további 2,2 milliót kellene még sürgősen összekalapoznia a társa-
ságnak. A műemlék röpdében a tervek szerint zászlósfarkú kolobuszokat (Colobus guereza) 
szállásolnának el, amelyek közé be is mehetnének a látogatók. Emellett az építmény egy – évi 
százezer érdeklődő kiszolgálására alkalmas – innovatív tudásközpontnak is helyet adna.

www.zsl.org

Fotó: www.zsl.org

 James Juvik, a Turtle Conservancy dél-afrikai 
programjának igazgatója érdekes kísérletbe kezdett. 
3D-s nyomtatóval készült ehetetlen sátorteknős-
páncélokkal szórja tele a fokföldi fynbost (Dél-Afrika 
különleges vegetációjú területe), hogy más táplálékra 
szoktassa át a varjakat, rókákat, mongúzokat, méhész -
borzokat és bóbitásantilopokat. Továbbá a nonprofit 
szervezet a déli sátorteknős (Psammobates geo met-
ricus) még érintetlen élőhelyének egy 400 hektá ros 
darabját is felvásárolta, hogy ezzel is hozzá járuljon a 
súlyosan veszélyeztetett faj fennmaradásához.

www.turtleconservancy.org

Fotó: www.smithsonian.com; alsó kép Naas Rautenbach / Shutterstock

 A teknősökre nem vonatkozik 
a Foster-szabály, amely szerint 
szigetszerű élőhelyeken az 
apró termetű fajok nagyobbra, 
a hatalmas termetűek viszont 
kisebbre növekednek. Esetükben 
az alapítóhatás érvényesül: a 
méretesebb példányoknak jobb a 
kolonizációs képességük, mivel 
hosszabb ideig viselik el a táplálék- 
és vízhiányt. A ragadozók jelentette 
veszély csökkenése és a fajtársak 
közötti versengés erősödése 
szintén a növekedés irányában hat.

www.onlinelibrary.wiley.com

 Úgy fest, végül a tantrikus medicina fogja sírba vinni a vará-
nuszokat. A minden hájjal megkent indiai kereskedők ugyanis újabban 
egy fiktív gyógynövény gyöktörzseként értékesítik a hímek kipreparált 
párzószervét. A „hatha jodi” néven forgalmazott, boldogságot és 
gazdagságot ígérő hamisítványokért tízezer rúpiát is kasszírozhatnak. 
A kuruzslók elvetemültségét jól mutatja, hogy már a műgyantából öntött 
hemipéniszek is megjelentek a piacon.

www.news.nationalgeographic.com

Fotó: www.indiashopps.com
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 A hüllőtartás betiltása mellett érvelnek a 
Veterinary Record folyóiratban nemrég megjelent 
tanulmány állatorvos szerzői. Azt állítják, hogy a 
brit háztartásokban kornyadozó hétmillió herp 
(csúszómászó) 75 százaléka egy éven belül elpusztul, 
mivel a tulajdonosok zöme még az alapokkal sincs 
tisztában, nemhogy ki tudná elégíteni a kétéltűek és 
hüllők speciális igényeit. Bár a „nem háziasított állatok” 
gondozása már egy ideje engedélyköteles az Egyesült 
Királyságban, a törvény nem a kedvencek, hanem 
csak a szomszédok és családtagok testi épségének 
megóvása érdekében született.

www.veterinaryrecord.bmj.com

 A szűk elterjedésű fajokat mindenki másnál érzékenyebben 
érintik a természeti és antropogén (ember által előidézett) folyamatok. 
A ma élő 6568 számon tartott gyíkfaj körülbelül egyhetede kizárólag a 
típuslelőhelyéről ismert, 213 fajnak pedig mindössze egyetlen példányát 
sikerült begyűjteniük a kutatóknak. A felfedezése óta 736 fajról nem tud 
senki semmit, így ezek egy része nagy bizonyossággal ki is halt – például 
a jamaicai óriásgyík (Celestus occiduus) és a tongai földiszkink (Tachygia 
microlepis). 

www.onlinelibrary.wiley.com

 A barlanglakó pataki-szala-
mandrák (Eurycea spelaea) a 
megfigyelések szerint tetemes 
mennyiségű denevérguanót 
fogyasztanak, annak ellenére, 
hogy emésztőrend szerük rossz 
hatásfokkal alakítja hasznosítható 
energiává a guanóban lévő 
fehérjéket és zsírokat. A kétéltűek 
körében amúgy ritka a kopro-
fágiának nevezett jelenség, és azon 
belül is inkább csak a növényevő 
lárvák ízlelgetik egymás ürülékét.

www.subtbiol.pensoft.net

Fotó: Peter Paplanus / Wikipédia

 Már a nagyközönség is láthatja a Prágai Állatkertben október 
3-án született kis maláj tigriseket (Panthera tigris jacksoni). A nőstény, 
Wanita eleve apróbb volt, mint fivére, Bulan, akit néhány – szerencsére 
nem komoly – gyermekbetegség miatt azóta sem sikerült utolérnie. 
Ennek ellenére ő az életrevalóbb kettejük közül. Malajzia nemzeti 
állata elsősorban élőhelyeinek széttöredezése miatt került a súlyosan 
veszélyeztetett kategóriába. Világállománya a becslések szerint 250 
és 340 egyed között mozoghat, a természetes utánpótlás pedig mind 
nagyobb nehézségekbe ütközik. (A maláj tigrist önálló alfajként a 
taxonómusok többsége még nem fogadta el.)

www.zoopraha.cz

Fotó: Petr Hamernik / Prague Zoo

 Kali’na, a karibi manátusz (Trichechus manatus) 
a Loire-völgyi  ZooParc de Beauval (Saint-Aignan) 
legfőbb attrakciója. Az október végén világra jött kis 
hímnek eredetileg ikertestvére is volt, de a normális 
súly felével született borjú sajnos az ápolók és 
állatorvosok minden igyekezete ellenére sem élte 
túl az első napot. Kali’na azonban köszöni, jól van, 
s mostanra már a felnőttek takarmányozására 
szolgáló salátaleveleket és burgonyagumókat is vígan 
elrágcsálja.

www.zoobeauval.com

Fotó: www.zoobeauval.com
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zámos olyan emlős, madár, csúszómászó 
vagy éppen hal él hazánkban, melyről sokan 
nem gondolnák, hogy nem őshonosak ná-
lunk. Így valószínűleg lesznek, akik megle-

pődnek azon, hogy az üregi nyúl vagy a mufl on be-
telepítés eredményeként van jelen Magyarországon.

Hazánkban a nem őshonos gerinces állatok tér-
hódítása kétféleképp történt. Akadt olyan, amely 
véletlenszerűen jutott el Európába, majd a terjesz-
kedése során nálunk is megjelent. Másokat viszont 
szándékosan telepítettek be az országba, például 
azért, hogy egzotikus fajként különleges vadászati 
élményt nyújtsanak. 

SZARVASHIBA VOLT?
Jó példa erre a szikaszarvas (Cervus nippon), mely-
nek őshazája Kelet-Ázsia; az orosz Usszuri-vidéktől 
egészen Vietnámig terjed. A fajnak – attól függő-
en, kinek a rendszertanát fogadjuk el – 8-13 alfaját 
tartják nyilván. Ezt a patást a világ számos pontjára 

lekmények során azonban az állatok jelentős része 
elpusztult, míg néhány a megrongálódott kerítésen 
át a Bakonyba szökött; utóbbiak további sorsát ma 
is homály fedi. 1946-ra a vadaskertben mindössze 
egy bika és két tehén maradt, majd a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykertből hozatott példányokkal kiegé-
szülve ismét szaporodásnak indult az állomány. Az 
1990-es évek közepére a fehérvárcsurgói japán szi-
kák létszáma körülbelül hatvan egyedre emelkedett. 
A 70-es években ugyanide te-

JÓ ÖTLETNEK TŰNT…
INVAZÍV EMLŐSFAJOK MAGYARORSZÁGON

betelepítették, így az 1860-as években európai ho-
nosítása is kezdetét vette, mégpedig Írországban. 
Később a kontinens több államában folytak hasonló 
telepítések, így nálunk is. Magyarországon 1910-ben 
a fehérvárcsurgói vadaskert számára vásárolt né-
hány japán szikát (C. n. nippon) gróf Károlyi Gyula 
a Hagenbeck-féle állatkereskedésből. A szarvasok 
az 1250 hektáros területen jól szaporodtak: 1944 
táján, a rendszeres vadászat ellenére, már mintegy 
kétszáz egyedre becsülték a számukat. A harci cse-

lepítettek a Szovjet unióból Dybowski-szikákat (Cer-
vus nippon hortulorum), melyek kétszer akkorára 
nőttek, mint az előző alfaj egyedei – így a bikák el-
érhetik akár a 130 kg-ot is. A 1990-es évek közepére 
ennek az alfajnak a populációja mintegy negyven 
egyedre gyarapodott, és a mai napig megtalálható 
a fehérvárcsurgói vadaskertben. Ám mindkét szika 
képes basztardizálódni – egyebek mellett – a dám- 
és a gímszarvassal, s e folyamatok negatívan hatnak 
a két utóbbi faj agancsképzésére (és esetleg testmé-
reteinek alakulására is). 

Hasonlóképp betelepített vad a mufl on (Ovis 
gmelini). A faj őshazájaként Korzika és Szardínia 
szigetét szokták megjelölni, de az itteni populáci-
ók keletkezése is vitatott (valószínűleg ősi típusú, 

Meg nem erősített információk szerint a volt Szovjetunió területéről a 
múlt század második felében vadászati célból jávorszarvasok (Alces 
alces) érkeztek Magyarországra. A szarvasokat az itt állomásozó szovjet 
csapatok vezérkara importálta. Talán ennek tudható be, hogy 1981-től az 
1990-es évek végéig több helyütt is megfi gyelték a fajt – ám se előtte, se 
utána nem került elő. Azt sem szabad fi gyelmen kívül hagynunk, hogy a 
jávorszarvas elterjedési területéről – érkezzenek akár északról, akár ke-
letről – az állatoknak több száz kilométert kellene vándorolniuk, hogy 
elérjék a magyar határt.

A KÜLHONI ÁLLATFAJOK ÁTGONDOLATLAN 
BETELEPÍTÉSE VESZÉLYEZTETHETI A HAZAI ÁLLAT- ÉS 
NÖVÉNYVILÁGOT. JÓ PÉLDA ERRE A MUFLON, AMELY 

LELEGELI A SZIKLAGYEPEK RITKA NÖVÉNYEIT.

Bár a szika-
szarvas, né-
hány alfaját 
leszámítva a 
természetben 
gyakori, állat-
kertekben mégis 
ritkán tartják. 
Magyar országon 
Fehérvár csurgón 
kívül a Bőszénfai 
Szarvasfarmon 
és a Budakeszi 
Vadasparkban 
látható. (balra)
Fotó: Ondrej Prosicky / 
Shutterstock

A mufl on hazai 
állománya 
folyamatosan 
nő, 2006-2016 
között 9000-
ről több mint 
12 000-re 
emelkedett. 
(középen)
Fotó: Reddogs / 
Shutterstock
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elvadult házijuhokról van szó). Ismeretes, hogy ez 
a juhféle már a római időkben megtalálható volt az 
említett szigeteken, s bár a rómaiak is megkísérelték 
meghonosítani a kontinensen, nagyarányú sikeres 
betelepítései csak a 18. században indultak meg. Ma-
gyarországra 1868–69-ben hoztak először mufl ont 
gróf Forgách Károly gímesi (Nyitra megye) birtoká-
ra. Az ország jelenlegi területén 1901-ben, Füzérrad-
ványon kezdték meg a faj honosítását, amely mára 
sokfelé elterjedt, s a mufl on becsült hazai létszáma 
tízezer példány körüli. 

Kevésbé voltak sikeresek a sörényes juh (Am-
motragus lervia) magyarországi betelepítésének 
kísérletei. A századfordulón az Andrássyak betléri 
uradalmában folytak próbálkozások a szóban forgó 
észak-afrikai patás meghonosítására, majd a két há-
ború között ismét felmerült, hogy színező vadként 
elterjesszék a fajt. 1939-ben Galgamácsára hozattak 
néhány sörényes juhot, de az állomány két évvel ké-
sőbb elpusztult.

JÓ ÖTLETNEK TŰNT…

KÉT SZŐRMÉS RAGADOZÓ
A fentiekkel ellentétben a kelet-ázsiai nyestkutya 
(Nyctereutes procyonoides) a második világháború 
után jelent meg a Kárpát-medencében. E ragadozót 
az 1920-as évek végétől prémje miatt telepítették az 
egykori Szovjetunió európai területeire, majd a gya-
rapodó populáció nyugat felé kezdett terjeszkedni. 
Ezekhez a pionírokhoz csatlakoztak az európai prém-
farmokról kiszökött egyedek is. Hazánkban az első 
példányt 1961-ben lőtték, majd egyre többfelől érkez-
tek hírek a faj itthoni előfordulásáról. A nyestkutyát 
a 90-es évek végén már több megyében is állandó 
vadfajként tartották számon. Egyébként ez a ragado-
zó 1935–84 között az európai kontinensen 1,4 millió 
négyzetkilométernyi területet hódított meg, még ha 
eltérő sűrűségben is. Európában a legnagyobb állo-
mányok Finnországban alakultak ki, ahol az 1985/86-
os idényben 61 ezer példányt hoztak terítékre. A 
nyestkutya jelentős károkat okozhat a földön fészke-
lő madarak fi ókái és tojásai között, de elfogyasztja a 
(legtöbb ragadozó által nem preferált) cickányokat 
vagy az erős bőrmérgű varangyokat is. A faj számos 
betegség – mint amilyen a veszettség, a leptospiró-
zis és a trichinellózis – terjesztője, valamint több en-
doparazitát hordoz. Így például egy Duna-deltában 

végzett vizsgálat során a bevont 112 állat 93,7 százalé-
kában találtak bélférgeket. Az egyik példányban 1770 
darabot számoltak meg ebből az élősködőből!

Külső megjelenésében nagyon hasonlít a nyest-
kutyára az Amerikában őshonos mosómedve 
(Procyon lotor). Ennek a fajnak is a 20-as években 
kezdődtek a betelepítései, elsősorban a Szovjetunió-
ban és Németországban, illetve ekkor szöktek meg az 
első példányok is a prémfarmokról. Noha a II. világ-
háború alatt Mór környékén egy hím és két nőstény 
került ki a szabadba, ezek nem honosodtak meg. A 
három állatból csupán az egyik sorsa ismert: 1948-
ban a helyiek kerítették kézre. A faj következő hazai 
adata 1982-ből származik, mikor Lövő térségében 
fi gyeltek meg egy példányt. A 90-es évek végén az 
ország számos helyéről jelezték a mosómedve jelen-
létét, s ekkoriban a terítékre került egyedek között 
már vemhes nőstény is akadt. Bár szintén terjeszti 
a veszettséget, állományában a betegség nem okoz 
jelentős csökkenést. Ám az emberi települések kör-
nyékén – a szeméttárolók kifosztása miatt – a jelen-
léte higiéniai kockázatokat hordoz. A nyestkutyához 
hasonlóan a mosómedve is előszeretettel megdézs-
málja a földön fészkelő madarak fészkeit, s regioná-
lisan akár ki is irthat egyes fajokat (például fajdfélék). 
A vadkacsa- és a baromfi telepeken, sőt a pisztráng-
nevelőkben szintén érzékeny károkat okozhat. 

MIVEL AZ ELSZABADULT PÉLDÁNYOK SOK KÁRT 
OKOZTAK A TERMÉSZETBEN, A FAUNAIDEGEN MOSÓMEDVÉT 

MA MÁR TILOS HÁZI KEDVENCKÉNT TARTANI.

EMBERI SEGÍTSÉGGEL
A kisemlősök közül említést érdemel az üregi nyúl 
(Oryctolagus cuniculus), amely világszerte problé-
mákat okoz, hisz több kontinens mellett bő nyolcszáz 
óceáni szigetre is betelepítették. Az utolsó jégkorszak 
után a fajnak csak Észak-Afrikában és az Ibériai-fél-
szigeten maradtak fenn állományai, de már a római 
korban megkezdődött e kisemlős háziasítása. Érde-

A kecskére és 
juhra egyaránt 

emlékeztető, 
eredetileg 

Észak-Afrikában 
élő sörényes 

juhot vadászati 
célból nem csak 

nálunk próbálták 
meghonosítani, 
hanem például 
Csehországban 

és az Egyesült 
Államok több 
államában – 

Új-Mexikó, 
Kalifornia és 

Texas – is. 
(jobbra lent) 
Fotó: AppStock / 

Shutterstock

➤
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Az idegenhonos fajok betelepítésére irányuló kísér-
letek olykor nem várt eredményekre vezettek. Az 
1880-as évektől kezdve Európa-szerte megkísérel-
ték az Ausztráliában és Tasmaniában őshonos Ben-
nett-kenguru (Macropus rufogriseus) betelepítését. 
Így például Németországban, Franciaországban és 
Nagy-Britanniában is engedtek szabadon kengu-
rukat, de csak az utóbbi helyszínen lett valamelyest 
sikeres a honosítás, ahol kisebb állományok ma is 
léteznek. A fejlett Nyugathoz való felzárkózás je-
gyében a századfordulón gróf Esterházy Mihály 
cseklészi vadaskertjébe is hozni akartak három 
nőstény és egy hím példányt. Ám a szállítás során 
két nőstény elpusztult, így csupán egy pár érkezett 
meg rendeltetési helyére. Később az egyik kengu-
ru kiszökött a vadaskertből, de szerencsétlenségé-
re szemközt találta magát a helyi csősszel. A férfi , 
aki ilyen lényt elképzelni se tudott, ijedtében, hogy 
maga az ördög űz vele tréfát, vágott ólommal töl-
tött puskájával agyonlőtte az állatot, így adva meg a 
kegyelemdöfést a magyar kengurutelepítési prog-
ramnak...               Fotó: Asmus Koefoed / Shutterstock

kes megjegyezni, hogy időszámításunk előtt több 
mint ezer évvel a föníciaiak erről az állatról nevezték 
el a spanyol területeket, mivel az Ishephanim (Üre-
ginyúlföld) nevet ragasztották a régióra, melyből ké-
sőbb a Hispania, majd az España szavak származtak. 
A következő nagy lépés a faj európai terjeszkedésé-
ben már a középkorra tehető, mikor a kolostorok köz-
vetítésével jutott el az üregi nyúl a kontinens számos 
területére. (Akkortájt a böjti eledelként is fogyasztott 
nyúlhús kedvelt csemegének számított.) Nálunk első 
említése 1793-ból származik a Moson megyei Zurn-

NOHA FÉL ÉVSZÁZADA KÁRTEVŐNEK 
MINŐSÜLT, MA MÁR AZ ÜREGI NYÚL MIND 

RITKÁBBAN KERÜL SZEM ELÉ.

gyorsasággal terjeszkedtek tovább. A faj 1915-ben 
megjelent a történelmi Magyarország határainál, s 
noha ekkor már miniszteri rendelet írta elő az irtását, 
1921-ben Budapesten is előkerült. A pézsmapocok 
1938-ra az egész országban elterjedt, s közönséges 
fajnak számított. Érdekes adat, hogy a 420 kilométe-
res Dobris–Győr-távolságot tizenkilenc év alatt küz-
dötte le, míg a 350 kilométeres Győr–Baja-szakaszt 
már alig hat esztendő alatt „teljesítette”. Ez az invá-
ziós rágcsáló károkozásairól ismert; ilyen például – 
egyebek közt – a töltések megfúrása, a madárfész-
kek kifosztása, a hal- és ikradézsmálás, a halászhálók 
megrongálása, a kultúrnövények fogyasztása. 

TÓTH TAMÁS

Dél-Amerikába a 
20. század elején 

telepítették be 
az üregi nyulat, 

ahol gyorsan 
elszaporodott, és 
kártétele ma már 

jelentős. (lent) 
Fotó: Sergey Uryad-
nikov / Shutterstock

Amíg a hódot 
vissza nem 
telepítették, 
addig az egy-két 
kilo grammos, 
betelepített pézs-
mapocok volt 
hazánk legna-
gyobb rágcsálója. 
Amerikában 
„mocsári nyúl” 
néven fogyaszt-
ják a pézsmapoc-
kot, nálunk in-
kább a gereznáját 
hasznosították. 
A 60-as években 
„akkori” 30-50 
Ft-ot adtak érte.
Fotó: Volodymyr 
Burdiak / 
Shutterstock

dorf (Zurány) és Nickelsdorf (Miklóshalma) környé-
kéről, de nagyarányú hazai terjeszkedésére csak a 19. 
század második felében került sor. A 20. század ele-
jének vadászati statisztikái szerint az ország hatvan-
négy vármegyéje közül már ötvenkettőből volt adat 
az üregi nyúl jelenlétéről – bár itthon mára hírmon-
dónak is alig maradt belőle.

A meghonosított fajok között talán a pézsmapo-
cok (Ondatra zibethicus) futotta be a legnagyobb és 
leggyorsabb karriert a kontinensen és hazánkban. 
1905-ben telepítették be Észak-Amerikából a cseh-
országi Dobris környékére, Colloredo-Mannsfeld 
hercegnő uradalmába, vadászati céllal. Az állatok 
egy áradás után a Litava folyásán keresztül a Mold-
va és az Elba vízrendszerébe jutottak, ahol hihetetlen 



SZÍNPOMPÁS

ÓRIÁSOK
öbb mint egy évszázada, 1906-ban Pápua 
Új-Guineában egy Albert Stewart Meek (1871–
1943) nevű rovargyűjtő lelőtt (!) egy lepkét, mely 

később a világ legnagyobb pillangójának bizonyult. 
Az orientális és az ausztrál állatföldrajzi régiók sok 
zoológiai csodája közül is kitűnnek a pillangófélék-
hez (Papilionidae) tartozó csillangórokonúak (Troi-
dini) nem csak hatalmas, hanem színpompás fajai. 

CSILLOGÓ CSILLANGÓK
A csillangófélék ugyan földgolyónk számos pontján 
előfordulnak, de legszebb és legismertebb képvi-
selőik Délkelet-Ázsiában élnek, egészen Északke-
let-Ausztráliáig. A magyar nyelvű szakirodalomban 
a még kevéssé elfogadott csillangókon kívül szá-
mos más néven is megtaláljuk őket – madárlepkék, 
madárszárnyú lepkék, maharadzsalepkék, para-
dicsomlepkék –, s az elnevezések kivétel nélkül a 
lepkék nagyságára és szépségére utalnak. Hogy mi 
a szép, az persze ízlés dolga, s épp a lepkék rendjé-
ben nehéz lenne ilyesféle sorrendet felállítani, de 
tagadhatatlan, hogy a paradicsomlepkék gyönyö-
rűek. Meghökkentő módon a lepkéknél önmagában 
a nagyság sem egyértelmű fogalom. Ha a szárnyak 
fesztávját nézzük, a dél-amerikai óriás bagolylepke 
(Thysania agrippina) a listaveze-
tő, ha a szárnyfelületet, akkor az 
orientális régió lakói, a sötétség 
beálltával szárnyra kapó atlasz-
lepke (Attacus atlas) és rokonai, 
s megint más a sorrend, ha az a 
szempont, milyen „kövér” a lepke, 
mekkora az imágó teste. (Bár lep-
kekörökben a testnagyság messze 
nem olyan lényeges, mint mond-

A MAGYAR NYELVŰ SZAKIRODALOMBAN A MÉG KEVÉSSÉ ELFOGADOTT 
CSILLANGÓKON KÍVÜL SZÁMOS MÁS NÉVEN IS MEGTALÁLJUK ŐKET 
– MADÁRLEPKÉK, MADÁRSZÁRNYÚ LEPKÉK, MAHARADZSALEPKÉK, 
PARADICSOMLEPKÉK –, ÉS AZ ELNEVEZÉSEK KIVÉTEL NÉLKÜL A LEPKÉK 
NAGYSÁGÁRA ÉS SZÉPSÉGÉRE UTALNAK.

juk a bogaraknál…) Mindenképp érdekes, hogy a 
legméretesebb szárnyú nappali és éjszakai lepkék 
szinte ugyanazon nagytájak lakói.     

A bevezetőben említett sikeres „vadász” a lelőtt 
lepkét elküldte Walter Rothschildnak, aki a maga 
idejében nemcsak gyűjtőutakat pénzelt, hanem 
– mint természetbúvár – hírnévre tett szert az en-

LIONEL 
WALTER 

ROTHSCHILD
(London, 1868–

Tring, 1937)
Bankár családból 
származott, bárói 

címet is örökölt, 
mégis zoológus-

ként, korának 
egyik legjelentő-

sebb gyűjtőjeként 
és múzeum-
alapítójaként 

tartjuk számon. 
Lepkéket, mada-
rakat és emlősö-

ket gyűjtött, és 
gyűjtőexpedíci-
ókat fi nanszíro-
zott, kollekciója 

a legnagyobb 
magángyűjte-

mény volt.
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tomológiában is. Miután több példányt is sikerült 
begyűjteni, sőt megtalálták a rovar fejlődési alakjait, 
s kinevelték az imágókat, egyértelművé vált, hogy 
ismeretlen fajról van szó. Korábban egy paradi-
csomlepkét Viktória királynő tiszteletére neveztek el 
(Ornithoptera victoriae), és az új faj is angol királyi 
rokonságba került: megszületett az Alexandra-ki-
rályné csillangó, az Ornithoptera alexandrae (Roth-
schild, 1907), a világ legnagyobb pillangója. Ahogy 
az a rovaroknál általánosnak mondható, a nőstény a 
termetesebb, de kevésbé attraktív: a visszafogott 
eleganciájú, fekete-fehér lepke kiterjesztett 

szárnyai több mint 25 centimétert fognak át. A ki-
sebb hím fémesen csillogó zöld színe kékbe és sár-
gába hajlik, testét sárga-fekete bunda borítja.  

A VILÁG LEGÖREGEBB ESŐERDEJÉBEN
A Maláj-félsziget csodavilága, a vénséges őserdő 
megóvása érdekében hozták létre „minden nemze-
ti parkok nemzeti parkját” – ugyanis maláj nyelven 

Taman Negara jelentése nem más, mint 
„a” nemzeti park. A három szövetségi 
államra kiterjedő 4343 négyzetkilomé-

teres terület a legelső és egyben legha-
talmasabb park Malajziában. Noha nagy 

részét síkvidéki esőerdők borítják, legma-
gasabb pontja, a Gunung Tahan 2187 méter. 

Ennek és a többi mészkőszirtnek különösen 
érdekes az élővilága. A parkot vízfolyások há-

lózzák be, a kisebbek délen a főfolyó, a Tem-
beling barnán hömpölygő vizébe ömlenek. 

Itt bolyongtunk 1987-ben dr. Hangay György-
gyel, gyerekkori barátommal, az Ausztráliába 

települt ismert természetbúvárral. A vizek mentén 
van otthon a maharadzsalepke (Troides brookia-
na), fémzöld szárnyai meg-megvillannak a napsü-
tésben. Gyors röpte ellenére nem nehéz megfogni, 
mert pályája kiszámítható; majdhogynem belerepül 
az elé tett lepkehálóba. Még könnyebb zsákmány a 
Heléna-csillangó (Troides helena): lustán imbolyog 
a bokrok között, és ha leül, egyáltalán nem óvatos. 
A délkelet-ázsiai szigetvilágtól Ausztráliáig talál-
kozhatunk a felséges madárlepkével (Ornithoptera 
priamus). Több alfaja, színváltozata ismert. A pa-
radicsomlepkék tüskés hernyói farkasalmaféléken 
(Aristolochia) táplálkoznak, s mind a lárvák, mind 
az imágók íze és szaga rossz; feltehetőleg mérgezők 
is, ezért sincs félnivalójuk.     

VÉDETT TERMÉSZETI KINCS
A paradicsomlepkék csakhamar a gyűjtők „kedven-
cei” lettek. Ez már önmagában is veszélyezteti fenn-

A maharadzsalep-
ke a Maláj-félszi-
geten kívül több 
délkelet-ázsiai 
nagy szigeten is 
előfordul. Elülső 
szárnya nyújtott, 
a lekerekített há-
tulsó pedig sokkal 
rövidebb, ez 
általában jellemző 
a paradicsompil-
langókra.

A Heléna-csil-
langót gyakran 

közönséges 
paradicsomlepké-
nek is nevezik. De 

hogyan lehetne 
egy ilyen pillangó 
„közönséges”? Bár 

valóban a gyako-
ribb fajok egyike. 
Fotók: Vojnits András

Sok idetartozó 
fajnak több alfaját 
és változatát 
ismerjük. Közülük 
is élen jár a felsé-
ges madárlepke. 
Mintha csak arra 
törekedne, hogy 
mindenki ízlését 
kielégítse…



maradásukat, különösen, hogy 
aránylag könnyen elfoghatók. 
Még inkább a kihalás szélére sod-
ródtak azok a fajok, amelyek elter-
jedése szűk területre korlátozódik. 
Az Alexandra-királyné csillangó 
pl. Pápua Új-Guinea délkeleti ré-
szén, az Owen Stanley-hegylánc 
keleti felében fordul elő. Mások 
meg egy-egy szigethez, sziget-
csoporthoz vannak kötve, ezek 
még nagyobb bajba kerültek. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 
– akkor még nem önállósult az 

egykori „Természetiek Tára” – 
lepkegyűjteményének ku-

rátora, az Ausztráliába ki-
vándorolt dr. Szent-Iványi 
József (1910–1988) volt az, 

aki az ausztrál kormánynak 
javasolta az összes csillangófaj 
védelmét. A megindult kutatások 
feltárták a lepkék fejlődésmene-
tét, tisztázták elterjedésüket, és 
megszülettek a rendkívül szigo-
rú természetvédelmi törvények. 
Legálisan se gyűjteni nem lehet a 
paradicsomlepkéket, se keresked-

DR. SZENT-IVÁNYI JÓZSEF
Budapesten született, termé-
szetrajz-földrajz szakos tanári 
oklevelet és fi lozófi ai doktorá-
tust szerzett. 1936 és 1945 között 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
kurátora és a Folia entomolo-
gica hungarica szerkesztője 
volt, valamint életre hívta a 
Fragmenta faunistica hungarica 
folyóiratot. Kivándorolt Auszt-
ráliába, nemzetközi szinten is 
nagy tisztelet övezte.

ni velük. Ám ahogy az a műkincspiacon is megtör-
ténik, a dúsgazdag lepkegyűjtők annál inkább hozzá 
akarnak jutni „vágyaik titokzatos tárgyaihoz”, minél 
nehezebb megszerezni őket. A feketepiacon nem 
ritka, hogy tízezer dollárt adnak egy-két példányért. 
Ekkora összegért már kockáztatni is érdemes, és az 
ördögi spirál megállíthatatlannak tűnik. De nem-
csak a paradicsomlepkék hozhatnak bajt a turisták, 
amatőr rovargyűjtők fejére. A legtöbb trópusi or-
szágban sokkal szigorúbban veszik az idevonatkozó 
törvényeket, mint évtizedekkel ezelőtt; a közelmúlt-
ban egy magyar társaság került komoly slamaszti-
kába, mert engedély nélkül fogdostak rovarokat.

VOJNITS ANDRÁS  

Néhány lepkefar-
mon tenyésztik a 
legszebb fajokat, 
hogy kielégítsék a 
lepkék iránti igé-
nyeket, és kíméljék 
a szabadon tenyésző 
populációkat. Ez 
történik az állatkerti 
inszektáriumokban 
is. (lent atlaszlepke)
Fotó: CocosBounty / 
Shutterstock

A hernyó valóságos evőgép, majd bebábozódik. 
Ekkor mennek végbe azok a testszerveződési folya-
matok, amelyek eredménye a „kész” lepke. A frissen 

kikelt imágó szárnyai rongyként csüngenek. A szár-
nyak csőrendszerébe testfolyadékot pumpál, majd a 

folyadék beszárad, és a szárnyak megszilárdulnak.
Fotó: Mathisa / Shutterstock

Idén jelent meg az Alexandra-ki-
rályné csillangóval kapcsolatos is-
mereteket összefoglaló hosszabb 
tanulmány könyv alakban, David 
K. Mitchell és kollégái tollából. Ez 
áttekintést ad a lepke felfedezésé-
ről, életmenetéről, elterjedéséről és 
mindazokról az erőfeszítésekről, 
amelyeket elhivatott lepkészek ál-
dozatos munkával megtettek azért, hogy a faj élő-
helyét megőrizzék. Fontos, hogy ezt a gyönyörű 
teremtményt a jövő nemzedékei is megcsodálhas-
sák a szabad természetben, s ne csupán múzeumi 
tárlófi ókokon keresztül láthassák, milyen csodák 
csillogtak egykor körülöttünk. A könyv szerzői nem 
optimisták. Annak ellenére, hogy valóban nagyon 
komoly munka folyt évtizedekig, és több mázsa irat 
készült beadvány, feljegyzés, jelentés, tervezet stb. 
formájában, szerintük az eredmény elkeserítően 
szerény. Nemcsak a faj tenyészőhelyeinek védelme 
nincs megoldva, de nincs eldöntve az sem, hogyan 
lehetne e csillangó állományát megerősíteni – érde-
mes-e lepkeházakban tenyészteni stb.

BÁLINT ZSOLT ÉS KATONA GERGELY 
Magyar Természettudományi Múzeum
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emrég aggasztó hír járta be a világsajtót: fogy-
nak a nappal repülő rovarok! Kétségtelen és 
érthető, hogy sok ember számára ez nem tű-
nik életbevágó tragédiának – holott az! A hol-

landiai Radboud Egyetem ökológusai, valamint né-
met és angol kollégáik véleménye szerint a nappal 
repülő rovarok biomasszája több mint 75 százalékkal 
csökkent 1989 óta. Kutatásaikat főként hatvanhárom 
természetvédelmi területen, gyakran mezőgazda-
sági régiók tőszomszédságában végezték, mintákat 
véve az ott előforduló szárnyas rovarokból. Utóbbia-
kat Malaise-csapdákkal igyekeztek begyűjteni, éven-
te több alkalommal. A Malaise-csapda egy sátorra 
emlékeztető, fi nom hálóból készült alkalmatosság, 
melynek nyitott „bejáratán” az arra tévedt rovarok be-
repülnek, s kis szerencsével (mármint a kutatókat il-
letően) a gyűjtőüvegbe kerülnek. A napi fogás meny-
nyiségét a begyűjtött példányok összsúlya alapján 
állapították meg. A kutatás eredményét a PLOS One 
nyitott tudományos folyóiratban tették közzé. 

RÉGÓTA TUDJUK
A Föld rovarbiomasszájának csökkenését már régóta 
tapasztalták a szakemberek, de ilyen hosszú ideig 
tartó szisztematikus kutatómunkát még senki sem 
végzett. A megdöbbentő eredmény nagy meglepe-
tésként hatott a tudósokra. Hiszen azt jelenti, hogy 
az 1989-es rovarfauna repülő egyedeinek mennyi-
sége hovatovább a negyedére (!) csökkent. A kutatás 

A TERMÉSZETTŐL
VÉSZJELZÉS

Földünk – a bogarak 
bolygója
A rovarok majdnem fele bogár. 
Róluk szól cikkünk szerzőjének 
tavaly megjelent könyve, A bo-
garak bolygója, amelyben rész-
letesen leírja, mely tényezők 
veszélyeztetik Földünk bogár-
világát – így közvetve magát az 
embert is. Ám e könyv nemcsak 
erről szól, hanem remek össz-
képet nyújt a bogarakról, me-
lyek birodalma hatalmasabb az 
emberénél. Ahogy a kötet szer-
zője fogalmaz: „Nem kell űrha-
jóba szállni, hogy eljussunk erre 
a különös bolygóra, mert már 
ott is vagyunk: a Föld a bogarak 
bolygója. Úgy látszik, hogy a bo-
garak azok, amelyek a legjobban 
ki tudják használni a természet 
adta lehetőségeket, amelyek ké-
pesek a legtöbb élőhelyhez alkal-
mazkodni, ráadásul már sok év-
millióval ezelőtt benépesítették 
planétánkat. S szintén ők azok, 
amelyek minden bizonnyal meg 
is öröklik majd tőlünk a Földet.”

minden apró részletét ismerteti a 
PLOS One-ban megjelent cikk, s 
ha ezt türelemmel végigolvassuk, 
el kell fogadnunk a konklúziót: 
fogyatkozóban vannak a nappal 
repülő rovarok. Minden rovarászt 
gondolkodóba ejt a téma – főleg 
az idősebb korosztályba tartozó-
kat –, mert hajdan bizony több 
rovarral találkoztunk egy-egy 
gyűjtőutunk során, mint ma-
napság. Ez nemcsak Európára és 

a Föld más, mérsékelt övi tájaira jellemző, hanem 
sok melegebb vidékre is. Kiragadott példaként em-
líthetjük, hogy még a trópusi Indonéziában (Szu-
mátrán) is tapasztalható, hogy napjainkban sokkal 
kevesebb a lepke, mint azelőtt. Ausztrália legtöbb 
tája – akár a száraz félsivatagok vagy a párás eső-
erdők – szintén egyre kevesebb nappali pillan-
góval fogadják az arra vetődő természetvizsgálót. 
A méhek – és nem csupán a házi méh, hanem an-
nak rokonai is – ugyancsak mind kevesebben van-
nak, akár a nagy testű bogarak számos faja.

A LEGNAGYOBB ROVARPUSZTÍTÁST A TERMÉSZETES 
ÉLŐHELYEK MEGSZŰNÉSE VAGY ÁTALAKULÁSA OKOZZA.

Mivel a szúnyo-
gok csípnek és 
betegségeket 
terjesztenek, szá-
muk csökkenése 
látszólag nem 
probléma. Ám a 
rovarevő állatok-
nak erről más a 
véleménye…
Fotó: Alves Gaspar 
(CCBYSA 2.0 Wikipedia)

Fogyatkoznak a rovarok

Fotó: Chiswick Chap (CCBYSA 4.0 Wikipedia)
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A nappal repülő rovarok aránylag kis részét ké-
pezik bolygónk rovarfaunájának. Mégis óriási sze-
rep jutott nekik abban, amit létezési harmóniá-
nak, vagyis biológiai egyensúlynak nevezhetünk. 
Ez az egyensúly főként a különböző élőlények egy-
más közti táplálkozási kapcsolatán és a rájuk ható 
környezeti tényezőkön nyugszik. Egyetlen állatfaj 
kipusztulása, egyetlen környezeti tényező megválto-
zása is komoly veszélybe sodorhatja a szóban forgó 
egyensúlyt. Csak a legkézenfekvőbb példákat említ-
ve: a nappal repülő rovarok megfogyatkozása negatív 
hatást gyakorol a rovarevő gerincesek – emlő-

A LEGSZEMBETŰNŐBB VÁLTOZÁST TALÁN A NAPPALI 
LEPKÉK SZÁMÁNAK MEGCSAPPANÁSA JELENTI.

higanygőz- vagy UV-lámpáinak fénykörébe. Nem 
tapasztalható vészes fogyatkozás bizonyos biotó-
pok rovarvilágában sem. Gazdag faunára bukkan-
hatunk az erdei avarban, talajban, korhadó fában, a 
komposzthalmokban, a trágyában és számos más 

A német darázs 
a legközönsé-
gesebb redős-
szárnyú darázs. 
Redősszárnyúnak 
azért nevezik, 
mert szárnyait 
hosszanti irány-
ban nyugalmi 
helyzetben össze  
hajtja. Fészkét 
gyakran földi üre-
gekben építi.  Kü-
lönösen meleg-
ben az embert is 
megtámadhatja. 
Fotó: R. Bartz (CCBYSA 
2.5 Wikipédia)

A nappali lepkék 
érzékenyek a kör-
nyezetváltozásra, 
ráadásul hernyó-
juk gyakran csak 
egy meghatáro-
zott tápnövényen 
fejlődik. Ezért 
nem csoda, hogy 
egyre ritkábban 
láthatók. (balra 
fent)
Fotó: Chris T Pehlivan / 
Shutterstock

helyen is, kiváltképp olyan terüle-
teken, ahol az emberi beavatkozás 
még nem borította fel a természet 
rendjét. Ismét csak egy kiragadott 
példát említve: az ausztrál Északi 
terület (Northern Territory) sza-
vannás tájain élő termeszek tö-
mege helyenként megközelíti a 
környékükön legelésző szarvas-
marhák együttes testsúlyát. 

Tehát mindezt fi gyelembe 
véve, a nappal repülő rovarok fo-
gyatkozása ellenére is elmond-
hatjuk, hogy Földünk rovarvilága 
korántsem halad a kihalás felé. 
Ám az is kétségtelen, hogy az em-
beri tevékenység nagyon sokféle-
képp károsítja a rovarfaunát – és 
sajnos egész bolygónk élővilágát, 
beleértve mi magunkat is. Ennek 
ellenére bizonyos, hogy birodal-
munkat a rovarok fogják megörö-
kölni. Ők már itt voltak sok millió 
évvel előttünk – s itt lesznek utá-
nunk is.

DR. HANGAY GYÖRGY

sök, madarak, hüllők és kétéltűek, de feltehetően még 
bizonyos halak – táplálékszerzésére is, míg a virágo-
kat látogató rovarok számának csökkenése miatt el-
maradhat a növények beporzása.

OKOKAT KERESVE
A fogyatkozásnak ezernyi oka van, melyek jó részét 
nem igazán ismerjük. Gyakran a rovargyűjtőket hi-
báztatják, mondván, hogy ők tizedelik a rovarfaunát 
világszerte. Ez persze könnyen cáfolható, hisz ha 
számba vesszük, hány rovarász gyűjt rendszeresen, 
s milyen mennyiségű rovart zsákmányol évente, 
akkor rájöhetünk, hogy az általuk előidézett „kár” 
jelentéktelennek tűnik a valódi „tömeggyilkosok” 
pusztításával összehasonlítva. Az erdőirtó rabló-
gazdálkodás, a mezőgazdasági területek terjedése 
és a rajtuk folyó rendszeres rovarirtás, valamint az 
abból származó túlpermetezés elsősorban a meleg 
égövi „fejlődő” országokra jellemzők, ahol az erede-
tileg csodálatosan gazdag élővilág a legnagyobb ká-
rokat szenvedi. A ma már szinte mindenütt látható 
éjszakai reklámok, a közvilágítás erős, sok helyütt 
higanygőzlámpás fényei elképesztő mennyiségű 
rovart pusztítanak el. Megjegyzendő azonban, hogy 
az éjszakai fényre repülő rovarok mennyisége a 
természetes állapotban megmaradt területeken lát-
szólag nem csökkent. Egy-egy „jó” éjszakán, mikor 
a levegő páratelt és meleg, még mindig sok rovar – 
főként éjjeli lepke és bogár – sereglik a rovarászok 
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hegyvidéki erdők eredendően fafajokban gaz-
dag, változatos és vad élőhelyek – ám ilyen er-
dőt Magyarországon ma már alig találni. Ahol 
valamicske is maradt az eredeti vadságból, ott 

hangzik fel késő tavasszal a kis légykapó (Ficedula 
parva) egyszerű dallamokból álló éneke. Élőhelyei 
Európa-szerte hasonlóak: lehetőség szerint olyan 
idős – főként bükk uralta – lombhullató vagy vegyes 
erdőt választ, amelynek közelében vízfolyás talál-
ható és elég gazdag az aljnövényzet. Hazánkban is 
a középhegységek madara: fészkelőhelyét tekintve 
elsősorban a középkorú és idősebb bükkösökben 
találjuk meg, ám helyenként megtelepszik hasonló 
korú gyertyánosokban is. Terepi megfi gyeléseink 
szerint a Börzsöny területén előszeretettel választja 
a patakok forrásvidékén lévő idős bükkökkel körbe-
vett katlanokat és a közelükben lévő sűrűbb, de vál-
tozatos koreloszlású állományokat. 

Magyarországon április és október között tar-
tózkodik; leginkább május első napjaiban kerülnek 
távcső elé az első éneklő hímek, melyek egy része 
tovább is vonul. 

A faj európai állománya hullámzó, de jelentős 
méretű (250–650 ezer pár). Hazai állománya erősen 
csökkenő tendenciát mutat, amelyet némi optimiz-
mussal 60–150 pár közé tesznek az újabb (a Bird Life 
International által 2015-ben publikált jelentésben 
foglalt) becslések. A valós helyzet ennél sajnos rosz-
szabb: 50 párnál nem ismerünk többet az ország 
egész területén.

NYUGATRÓL KELETRE
A kis légykapó – kizárólagos rovarevő lévén – vonuló madár: minden 
állománya elmozdul a költőhelyéről. Nem a klasszikus észak–déli irányú 
vonulási folyosókat használja, hanem a nyugat–keleti irányt. Állomá-
nyának zöme Pakisztánban és Indiában telel, bár nagyon ritkán megfi -
gyelnek Európában – így hazánkban is – vonulásból visszamaradt, vagy 
akár áttelelést megkísérlő példányokat is. Legutóbb 2014 decemberében 
került madarászok szeme elé egy példány a budapesti Merzse-mocsár 
közelében.

Nálunk az őszi vonulási csúcs augusztus-szeptember fordulója, ezután 
már keletebbre húzódnak a madarak. Mindezt jól jelzi, hogy a romániai 
Dobrudzsában szervezett – több hónapon át tartó – gyűrűzőtáborban, 
szeptember közepén már százas nagyságrendben fogják a faj vonuló 
egyedeit. Itt az elmúlt évben mintegy ezerötszáz kis légykapóra került 
gyűrű, míg hazánkban 1951–2006 között alig ötszáz példányt jelöltek!

Megmenthető-e a kis légykapó?

ALAPVETŐEN KÖZÉPHEGYSÉGI ELTERJEDÉSŰ, DE 
A MAGASHEGYSÉGEK MEGFELELŐ ÉLŐHELYEIT IS 

ELFOGLALJA, SŐT EZ A FAJ HATOL A LÉGYKAPÓK KÖZÜL 
A LEGMAGASABBRA, AKÁR 2000 MÉTER FÖLÉ.

Legkedveltebb fészkelőhelyeit a korhadások, ág-
törések helyén keletkező, félig nyitott természetes 
odvak és repedések jelentik, ezeket változatos ma-
gasságban foglalja el. Más fajok (elsősorban har-
kályok) által készített üregekbe is bekölt, valamint 
elfogadja a revírben felkínált mesterséges fész-
kelőodúkat is.

Külön érdekesség, hogy – ellentétben hazai roko-
naival – jellemzően monogám faj, bár külföldi ku-
tatások alapján ritkán előfordulnak többnejű hímek. 
A Mecsekben végzett vizsgálatokból kiderült hazai 
politerritoriális viselkedése: egy hím több területen 
is fenntartott revírt, bár ezt a hatást akár az ellenfe-
lek csekély száma is segíthette. 

Vonulásban lévő 
fi atal példány 
a dobrudzsai 
ezüstfásban 

(Románia)
Fotók: Selmeczi 

Kovács Ádám

Territóriumféltő 
viselkedést 

mutató hím 
madár
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A kis légykapó hazai megmaradása kérdéses. 
Ennek okai a hosszú távú vonulókat általánosan 
érintő (az elterjedési területen kívül álló) kedvezőtlen 
folyamatok és a költőhelyek minőségében bekövet-
kező változások. Ez utóbbi főként a Dunántúl amúgy 
is csekély számú állományát, elsősorban a Mecseket 
és a Bakonyt érinti, ahonnan szinte teljesen kive-
szett a faj.

tetéztek. A Kőszegi-hegység területén leírt tapasz-
talat alapján ismert, hogy az intenzív fakitermelés 
mellett háborítatlanul hagyott foltok nem nyújtanak 
elégséges élőhelyet. A kedvezőtlen hatásokat erősí-
tik egyes erdőgazdálkodói beavatkozások, mint az 
idős bükkös erdőket érintő véghasználatok, az álló 

holtfa visszahagyásának hiánya, vagy a 
böhöncök, elhaló faegyedek és a 
száradék kitermelése.

Kiemelt jelentőségű a faj számá-
ra az élőhelyéül szolgáló erdőte-
rületek természetességének meg-
tartása, erősítése. A bükk uralta 
természetszerű állományok meg-
őrzése alapvető fontosságú, de ez 
a mostani erdőrendezési és – leg-
alábbis a védett területeken folyó 
– gazdálkodási gyakorlat mellett 
többé-kevésbé biztosítva van.

Az elmúlt évtizedek kedve-
ző változása a bükkösöket érintő 

OBJEKTÍV ÉS MADÁRGYŰRŰ
A kis légykapó első sikeres hazai leolvasása 2017 
júniusában történt a Börzsönyben, Diósjenő külte-
rületén, ahol egy gyűrűs hímet sikerült fotóznom. 
Megjegyzendő, hogy ez az apró alumíniumjelölő 2 
mm belső átmérőjű, és hét szám van rajta, tehát a 
leolvasás terepen gyakorlatilag lehetetlen! Ilyenkor a 
képrögzítés jöhet szóba, melyet azonban a sötét erdei 
környezet, a faj izgága természete és a távolság le-
győzése miatt használt teleobjektív fényereje jelen-
tősen nehezít.

A több tucat terepi fotóból azonosítani tudták a 
fent említett példányt, amelyet egy évvel korábban 
gyűrűzött Deme Tamás, jóformán a leolvasás he-
lyén! Megdöbbentő, hogy egy ilyen alig 10 grammos 
madár egy esztendő múlva is képes pontosan beha-
tárolni a „szülőföldjét”, miközben talán Indiáig jutott 
a telelés során.

üzemmódváltások elterjedése: azaz nem vágnak 
tarrá egy-egy területet, hanem a vágásra érett fákat 
egyenként termelik ki. Ezeknél az erdészeti beavat-
kozások kisebb léptékűek, így az élőhelyek minő-
sége nem változik számottevően, és – folyamatos 
erdőborítás mellett – a faállomány szerkezete is 
változatosabb lesz. Kiemelten fontos azonban, hogy 
bármely üzemmód mellett a lehető legnagyobb 
részben fenntartandók az idős állományrészek, ahol 
megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre mé-
retes fák és a legkülönfélébb nagyságú és állapotú 
holt fák!

A faj védelmét és állományának megőrzését épp 
az erdőgazdálkodók által alkalmazott módszerek 
szavatolhatják. Mivel a kis légykapó fokozottan vé-
dett státuszba csak nemrég került (természetvédel-
mi értéke 100 ezer forint), az elmúlt években készült 
erdőtervek készítése során még nem kapott különö-
sebb szerepet a faj jelenléte. Ez a jövőben vélhetőleg 
(vagy legalábbis remélhetőleg) változni fog.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

A középhegységi vízfolyások 
általános vízhiánya is nehezíti 
a kis légykapó fennmaradását. 
Lengyel vizsgálatok azt mutat-
ják, hogy próbál alkalmazkodni a 
változó éghajlati tényezőkhöz, ez 
leglátványosabban a költőhelyre 
való érkezés korábbra tolódásá-
ban nyilvánul meg.

Szintén nem kedvező a faj szá-
mára, ha élőhelye drasztikusan 
megváltozik. Erre példa a Bör-
zsöny északi területén (Berne-
cebaráti külterületén) lévő, ko-
rábbi – klasszikus, évtizedek óta 
használt – revíreknek helyet adó 
patakvölgyek kiürülése. Ezen 
esetekben, bár jó élőhelyek még 
akadnak, de a térségben – a csat-
lakozó hegyoldalakban – jelen-
tős kiterjedésű erdőket vágtak ki, 
amit a 2014 végi jégdöntések csak 

A terepen 
azonosított, 
gyűrűt viselő 
madár a 
Börzsönyben

Az erdei kis 
herceg: éneklő 

hím kis légykapó 
a májusi 

bükkösben

ECNTVUENCREWEX

Főként a buja, dús aljnövényze-
tű lomberdőket kedveli, különö-
sen a patakvölgyeket. Tavasszal 
csak április legvégén, de inkább 
május első felében érkezik a köl-
tőhelyre. Ősszel augusztus vé-
gén, szeptember elején vonul el.  
Nyugat-Ázsiában telel.

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Sebezhető
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z idézet – Kriesch János (1834–1888) búcsúzta-
tása – a Vasárnapi Újság 1888-as 44. számából 
való. A korán, 54 évesen elhunyt tudós nevét ma 
már nem sokan ismerik, nem írt korszakalkotó 

könyveket, nem fedezett föl világra szóló állatfajokat, 
nem épített új intézményt, nem hagyott az utókor-
ra pótolhatatlan gyűjteményt. Korának mégis egyik 
legkiemelkedőbb természettudósa volt, aki tanítvá-
nyai révén alkotott maradandót, s aki az utóbbiak kö-
rében is szerénységéről volt híres. „Még csak a nagy-
ságos megszólítást sem fogadta el tőlünk. Büntetést 
fi zetett mindenki, aki e szót ajkára vette, s legott tíz 
krajcárt kellett a közös pénztárba csúsztatnia, hogy 
megszaporodjék ezzel is a tudományos exkurziókra 
szánt summa” – mondta róla egyik tanítványa, Lasz 
Samu. Huszonöt éven át tanított a budapesti József 
Műegyetemen, előtte gimnáziumi tanár volt, miután 
Bécsben szerzett természetrajztanári oklevelet. 1834-
ben született Ausztriában, de mindig is magyar-
nak vallotta magát, édesapja magyar állatorvos volt. 
Kriesch már fi atalon bejárta az egész akkori Magyar-
országot, Trieszttől Ungvárig, eleinte saját érdeklő-
désből, később diákjainak szervezett kirándulások 
révén. A Műegyetemen állat- és növénytanból tartott 
előadásokat, ám utóbb csak az állattanra szorítkozott. 
Már gimnáziumi tanár korában hozzálátott a tan-
könyvíráshoz, s 1861-ben megjelentette első rend-
szeres zoológiai művét, amelyet a botanikáról, majd 

KRIESCH JÁNOS,
A (MAJDNEM) ELFELEDETT TERMÉSZETTUDÓS

MARADANDÓT
ALKOTOTT

a mineralógiáról szóló kötetei követtek. Az 1864-ben 
A természetrajz vezérfonala, illetve 1868-ban A ter-
mészetrajz elemei címen, három-három kötetben 
közzétett, ásvány-, növény- és állattani részből álló 
tankönyvei a későbbi évtizedekben – bővítve és át-
dolgozva – számos kiadást megértek (utóbbi ösz-
szesen tizenkilencet!). Ezekben Magyarországon az 
elsők között terjesztette az akkor még forradalmian 
új darwini evolúciós elméletet. 

Zoológiai kutatómunkáját és egyetemi tanári te-
vékenységét a Magyar Tudományos Akadémia is el-
ismerte, 1881-ben levelező tagjává választotta. Aka-
démiai székét A modern zoológia szempontjai és 
céljai című értekezésével foglalta el, amelyben dar-
winista nézeteit fejtette ki. Később a szociáldarwi-
nizmus első magyarországi képviselőjévé vált azzal, 
ahogy a természeti törvényszerűségeket, az evolú-
ció szelekciós mechanizmusát az emberi társada-
lomra és a kultúrára is alkalmazta. Nem az ő hibája 
volt, hogy a két világháború között e téves eszme a 
fajelmélet egyik tudományos táplálójává vált.

A TARKA GÉB ÉS TÁRSAI
Kriesch János tudományos életműve a halászat és 
a méhészet területén hozott maradandó eredmé-
nyeket. Vizsgálata azonban nem állt meg a halfau-
nisztikánál, kutatásaival párhuzamosan kidolgozta 
a piaci igényeket kielégítő haltenyésztés biológiai és 
üzemszervezési alapjait is. 1868-ban jelent meg Ha-
laink és haltenyésztésünk című munkája, amellyel 
megteremtette a korszerű halászat alapjait. Tevéke-
nyen közreműködött 1880-ban a Felső-magyaror-
szági Halászati Egyesület megszervezésében, 1885-
ben pedig elfogadta az Országos Halászati Egyesület 
első ügyvezető alelnöki megbízatását. Szerkesztette 
a Halászati Lapokat. 1872-ben akadémiai ülésen is-
mertette felfedezését, az óbudai meleg vizű árok-
ban talált új halfajt, amelyet Gobius rubromacula-
tus néven vezetett be a tudományba ugyanebben 
az évben. Ez a hal mai tudásunk szerint a tarka géb 
(Proterorhinus semilunaris), rokona a tengerben élő 
Proterorhinus marmoratusnak, amellyel Herman 
Ottó még azonosnak tekintette. Az édesvízhez jól 
alkalmazkodott, és Kriesch Hévízen is megtalálta, 
ma pedig már sokfelé elterjedt az egész országban.

AZ ELSŐ MÉHÉSZKÖNYV
Kriesch János másik tudományszervező tevékeny-
sége a méhészethez kötődik. A földművelési mi-

„Kriesch bácsi megszűnt élni. Hazai tudományos világunk, az 
ő bölcs vezetése alatt nevelkedett s szárnyai alól apostolokként 
szétszéledt tanítványi raj, mely az iskolákban hirdeti az élők vilá-
gát, soktagú baráti kör és jó ismerős mélyen megrendült lélekkel 
fájlalja a közszeretetben álló tanár elhunytát, kiben hazánk ritka 
jellemvonásokkal megáldott egyik buzgó tanárát, honunkban a 
rendszeres természetrajzi irodalom egyik megalapítóját, az állat-
tan jeles és fáradhatatlan búvárát, a hazai méhészet megalkotóját 
és szervezőjét vesztette el.”

A
A Kriesch által új 
fajként leírt tarka 
géb rajza az 1872-
es publikációból. 
A halfajt először 
a tengeri gébbel 
(Proterorhinus 
marmoratus) 
azonosnak 
tekintették, 
de a modern 
molekuláris 
genetikai 
vizsgálatok 
igazolták Kriesch 
meglátását, 
miszerint a 
tengerben és 
az édesvízben 
élő populációk 
nem lehetnek 
azonosak. Mai 
tudományos neve 
Proterorhinus 
semilunaris.

nisztérium megbízásából 1871-ben megírta Az ok-
szerű méhészet elemei című kézikönyvet, amelyben 
magyar nyelven elsőként tekintette át kora legmo-
dernebb méhészeti eljárásait, s megvetette a hazai 
méztermelés rovarélettani és módszertani alapjait. 
Szervezőmunkájával sokat tett e gazdasági ágazat 
fejlesztéséért is, kiállításokat szervezett, és Magyar-
ország képviseletében részt vett az erfurti nemzet-
közi méhészeti kongresszuson. Neki köszönheti lé-
tezését az Országos Méhészeti Egyesület, amelynek 
sok éven át volt igazgató-alelnöke. Kriesch szerkesz-
tette a Méhészeti Lapokat, továbbá megválasztot-
ták a német–osztrák–magyar méhészeti szövetség 
vándorgyűléseinek állandó elnökévé is.

Kriesch János tudományos érdeklődése az emlí-
tetteken túlmenően a biológia más kérdéskörére is 
kiterjedt. Tanulmányozta az egysejtűek, a virágálla-
tok és a szivacsok életét, foglalkozott szervezettannal, 
az állatok szaporodásával, a szűznemzéssel, az evo-
lúció és az egyedfejlődés során fellépő degeneráció 
(elfajulás) problémájával. Ismertette a házi méhek 
élősködőit, s rovartani szempontból vizsgálta a szőlő 
fi loxérás megbetegedéséért felelős 
szőlőgyökértetűt (Viteus vitifoliae), 
valamint a fenyőtűlevél elsárgu-
lását okozó ezüstfenyő-levéltetűt 
(Elatobium abietinum). 

A HÜLLŐK KUTATÓJA
Tervbe vette a hazai hüllőfauna 
monografi kus feltárását is, de en-
nek megvalósítását korai halála 
megakadályozta. Herpetológiai 
megfi gyelései többek közt az aka-
démiai közleményekben jelentek 
meg az 1870. és 1872. évi ma-
gas-tátrai állattani utazásainak 
beszámolóiban: 
„Dernőről a Pipityke hegyre men-
tünk föl az ott előforduló Lacerta 
viviparáért, milyet azonban itt 
nem kaptunk. A hegy tövén kő 
alatt találtam egy Triton taeniatus 
nőstényt, útközben pedig előfor-
dultak: Rana temporaria, Bufo ci-
nereus, Salamandra maculosa. A 
Fényeskő-bérc csúcsán pedig két 
igen szép Anguis fragilist fogtam, 
melynek egyike néhány nap múlva tizenhét eleven 
fi ókkal lepett meg. A Rana temporariát még fent 
a Pipityke csúcsán is megtaláltuk. A Pipityke észak-
nyugati oldalán tudniillik van egy forrás, melynek 
vize facsatornában egészen le a hegy tövébe vezet-
tetik, s ezen víz segíti itt ily magasságban a békák 
előfordulását, különben még a Lacerta agilisnek egy 
szép hím példánya is szemembe tűnt; mondják, 
hogy Lacerta viridis és Salamandra atra is volna a 
vidéken…”

„A Csorbai-tóban él azonban a Triton cristatus 
társaságában a csinos Triton alpestris, éspedig ele-
gendő mennyiségben. A Csorbai-tó mellett továbbá 
egy szép Lacerta viviparát is fogtam, egy másik pél-
dányt pedig Poprád mellett, a Felka felé vezető úttól 
balra eső réten. A Poprádi-tó fölötti erdőben 5600 
láb magasságban egy Pelias berus állott utunkban, 
mellyel is gyűjteményünket gyarapítánk.”

1880-ban még egy publikációja jelent meg a Ter-
mészettudományi Közlönyben a homoki vipera 
(Vipera ammodytes) földrajzi elterjedéséről, de más 

herpetológiai tárgyú közleményt a továbbiakban 
nem írt.

AZ ÁLLATKERT TUDOMÁNYOS IGAZGATÓJA
Kriesch János aktív tagja volt a Királyi Magyar Ter-
mészettudományi Társulatnak: 1863-tól rendes tag-
ként, 1868-tól választmányi tagként, majd 1875-től 
örökös tagként vett részt a társulat munkájában. Hi-
hetetlen energiára vall, hogy – miközben egyetemi 
tanári feladatait is ellátta – 1868-ban a Pesti Állatkert 
tudományos igazgatója lett. Az időszak azonban 
konfl iktusokkal terhelt, nehéz szakasza volt az in-
tézmény működésének; ezért Kriesch, a problémák-
kal szembesülve, még ugyanebben az évben le is 
mondott az igazgatói tisztségről. A fennmaradt do-
kumentumok alapján úgy tűnik, hogy előremutató 
elképzelései voltak az Állatkert fejlesztésére, a többi 
közt haltenyészetet, illetve akváriumot is létesített 
volna. Ám erre akkoriban még nem kerülhetett sor, 
ráadásul összeférhetetlenség is kialakult közte és a 
maga hasznára intézkedő gazdasági vezető, Czimeg 
János között. 
Kriesch tehát visszavonult a Műegyetemre, ahol ki-
lenc éven át, 1873-tól 1882-ig a vegyészmérnöki kar 
dékánja, majd 1884–86-ban az egész egyetem rekto-
ra lett. Tanári tevékenységének huszonöt esztendős 
jubileumára tanítványai nagy ünnepséget rendeztek, 
de két évvel később ugyanők „némán, lehangolt ke-
déllyel s könnytelt szemekkel állták körül a drága ha-
lott ravatalát”. Kriesch Jánost élete delén, munkaereje 
teljében ragadta el a halál Budapesten, 1888. október 
21-én. Sírjánál – amely ma a Fiumei úti temetőben 
található – Ilosvay Lajos, a Természettudományi Tár-
su lat későbbi elnöke mondott beszédet, tanítványai 
nevében pedig Lendl Adolf, az Állatkert későbbi igaz-
gatója búcsúzott tőle. Fia, Körösfői-Kriesch Aladár 
(1863–1920) neves festő- és iparművész lett, a gödöllői 
művésztelep alapítója, a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
ta falképeinek alkotója.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Különböző 
méhfajok lábai 
Kriesch János: Az 
állatok társadalmi 
viszonyairól című 
füzetéből (1879). 
A képek a méh-
lábnak a virágpor 
gyűjtéséhez való 
alkalmazkodását, 
a „gyüjtőkészü-
lék” fokozatos fej-
lődését demonst-
rálják. A sima 
ásólábat az egyre 
szőrösebb, majd 
sűrű sertével 
ellátott, a virágpor 
lesöpréséhez al-
kalmas láb követi, 
végül a talprész 
elkülönülve söpri 
a virágport, a 
lábszár pedig a 
virágpor szállítá-
sára szolgál.

Ferenc József 
1868-ban 

– Erzsébet 
királyné korábbi 
pest-budai láto-
gatásai nyomán 

– a schönnbrunni 
császári állatkert 

egyik nőstény 
zsirá� át ajándé-
kozta a főváros-
nak. Így ő lett a 

Kriesch János 
igazgatósága 
alatt újonnan 

épült zsiráfház 
első lakója, de 

mivel vemhesen 
érkezett, augusz-
tusban a borjával 

együtt már két 
zsirá� a volt a pes-

ti állatkertnek.
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KEDVEZMÉNYES ÉVES ELŐFIZETÉS

NYERTESEI

Családi belépőjegy a Budapesti Állatkertbe: Zsideiné Szőke Erika (Leányfalu)

Vadállatok hazájában + Leopárd a teraszon 
című útikönyvek:

Ádámné Szalay Katalin (Miskolc), Horváth Richárd (Budapest), 
Kiss Júlia Dorka (Csemő)

KalandoZOO című könyv: Fenyvesi Fanni (Kölcse), Szaxon Attila (Tiszalúc), Varga László (Veszprém)

Schmidt Egon 2 mesekönyve: Gábri László (Budapest), Papp Liliana Sára (Sóskút), Rácz Judit (Szekszárd), 
Vargáné Szőnyi Mária (Kaposvár), Tisonyai Imre (Pilisvörösvár)

Gratulálunk nyerteseinknek!

 Igazi madártani szenzációt keltett 2017 novem-
berében Pálinkás Csaba, aki közzétett egy fotót a lakhe-
lye közelében észlelt vadgerléről. A képről hamarosan 
kiderült, hogy egy keleti gerlét (Streptopelia orientalis) 
ábrázol. Az elkövetkező napokban aztán az érdeklődő 
terepi megfigyelők sokasága járt a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei Tószegen, hogy e ritka faj egyedében gyö-
nyörködhessen. A madár majdnem egy hónapig mu-
tatkozott a település különböző részein, balkáni gerlék 
csapataiban. Bár ez csak a faj második magyarországi 
előfordulása volt, nem sokáig kellett várni a következő-
re: Keszler Zoltán és Szatóri János 2018 januárjában fi-
gyelt meg egy példányt Siófokon. Ezt az adatot később 
szintén többen megerősítették. A keleti gerle az Urál 
hegységtől keletre él, így európai felbukkanása ese-
ményszámba megy.
Fotók: Selmeczi Kovács Ádám

 2017–18 fordulóján a zsezse (Carduelis flammea) a szokottnál na-
gyobb mennyiségben jelent meg. Ez a csinos énekesmadár kissé kaotikus 
rendszertani helyzetű, mivel több típusa is él Európában, amelyeket néha 
külön (al)fajként kezelnek, bár a modern taxonómia szerint egy fajba kel-
lene sorolni őket. Mindenesetre hozzánk legközelebb (Ausztriában a Kele-
ti-Alpokban) a legkisebb és legsötétebb barna zsezse fészkel, míg legtávo-
labb (a magas északon) a szürke zsezse lakik. A törzsalak a Brit-szigetek és 
Skandinávia jellemző madara, s nálunk szórványos téli vendég, azaz nem 
minden évben és csak ritkán kerül szem elé.
Ám 2017–18 telén az ország szinte minden pontján felbukkantak e madárfaj 
kisebb-nagyobb csapatai. A birding.hu adatbázisa szerint az elmúlt tizenöt 
évben csaknem ezer alkalommal észlelték a fajt hazánkban, de ennek közel 
fele a mostani télre esik.

 Farkas (Canis lupus) nyomaira bukkantak 2017 decemberében a Bör-
zsönyben. Az első észlelés Bedő Péternek köszönhető. A decemberi friss hóban 
megtalált jellegzetesen zsinórozó (tehát – a kutyától eltérően – nem egymás 
mellett, hanem egymás után haladó) nyomok a Magas-Börzsöny erdőségében 
kerültek a szakavatott szem elé. Az új év elején Darányi László, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre találta és rögzítette az állat friss 
nyomait a kemencei körzetben, ahol egy friss ürüléket is sikerült begyűjteni. Eb-
ből a későbbi vizsgálatok tudják igazolni, ami most még csak feltételezés: farkas 
telepedett meg a hegységben. Persze egy farkas nem farkas, s mivel e rendkívül 
szociális kutyaféle falkában él, így a vélhetően Szlovákiából elkóborolt fiatal állat-
nak előbb-utóbb társakat kell találnia; tartós megtelepedése (a forrásállomány-
tól elszigetelt Börzsönyben) több mint kétséges.
Fotó: Paul A Carpenter / Shutterstock
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A VILÁG LEGRÉGIBB MADÁRPARKJA

adarakat már az ókorban is tartottak fog-
ságban, erre utalnak egyebek mellett Kai-
róban, az Egyiptom Múzeumban kiállított, 
vörös ásóludat ábrázoló képek is. Indiában 

pedig évezredes hagyománya van annak, hogy a 
maharadzsák tágas kifutókban sisakos kazuárokat 
gondoznak, melyeket a távoli Indonéziából impor-
tálnak. Hazánkban az első igazi egzotikus madár-
gyűjteménnyel minden bizonnyal Mátyás királyunk 
büszkélkedhetett, aki többek közt kakadukat és távoli 
vidékek darvait is tartotta. A későbbi, klasszikus ér-
telemben vett állatkertek viszont főleg az emlősökre 
fókuszáltak. Ám idővel, ahogy nőttek a látogatói és 
szakmai igények, valamint fejlődött a tartástechno-
lógia, mind több szárnyast, hüllőt, kétéltűt, halat és 
ízeltlábút is láthatott a közönség. Később pedig meg-
kezdődött a szakosodás: önálló akváriumok, terrári-
umok és madárparkok nyíltak. A világ első, Avifauna 
nevű madárparkja a Hága közelében fekvő Alphen 
aan den Rijnben 1950. május 17. óta fogadja látogatóit. 

Az persze nem véletlen, hogy épp Hollandiában 
létesült az első madárpark. Egyfelől az ország gaz-

HOLLANDIA ÉVSZÁZADOK ÓTA A DÍSZMADÁRTENYÉSZTÉS 
EGYIK FELLEGVÁRA, ÍGY NEM MEGLEPŐ, HOGY ITT 

LÉTESÍTETTÉK A VILÁG ELSŐ MADÁRPARKJÁT.

dag társadalmának volt igénye egy ilyen látványos-
ságra, másfelől – gyarmatosító hatalomként – rég-
óta érkeztek a legkülönfélébb egzotikus madarak 
Hollandiába, így ott már jól ismerték az egyes fajok 
szükségleteit. 

Amikor Van den Brink, a Ten Rhijn birtok tulaj-
donosa elhatározta, hogy egy kizárólag madarakat 
bemutató állatkertet nyit, maga sem gondolta, hogy 
igazi – generációkon átívelő – sikertörténet veszi 
kezdetét. Ma a madárpark logója már ott díszeleg 
egy étteremlánc „cégérén”; no meg az intézmény 
bejáratánál magasodó Hotel Avifaunát is ékesíti. De 
mint minden vállalkozás életében, az Avifaunáéban 
is voltak hullámvölgyek és hullámhegyek. Az elmúlt 
majdnem hét évtized során két komoly kár érte. 
2005 decemberében egy hatalmas tűzvész elpusz-
tította az épületek jelentős részét, melyek újjáépítése 
három évet vett igénybe. Szerencsére a madárállo-
mányból csak mintegy húsz példány vált a tűz mar-
talékává. 2014-ben pedig a gyűjtemény legértéke-

A színpompás 
szivárványos 
lórik hazájukban 
is előszeretet-
tel látogatják a 
madáretetőket, 
és akár kézből 
is elfogadják az 
eledelt. (balra)
Fotó: Dr. Tóth 
Zsigmond

A tukánok hatal-
mas csőre meg-
lepően könnyű, 
mégis szilárd és 
ellenálló, belülről 
ugyanis üreges, 
és fi nom csontok-
ból álló hálózat 
merevíti. (fent)
Fotó: Ziko van Dijk / 
Wikipédia

AVIFAUNA
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dolguk volt az építtetőknek, mert a trópusi éghaj-
laton egyszerűbb fenntartani a hatalmas röpdéket 
(egész évben nem kell fűteni). Értelemszerűen a leg-
nagyobb madárparkok később sem Európában léte-
sültek, s ahol tartanak is jelentősebb mennyiségben 
trópusi fajokat, ott gyakorta ősztől tavaszig bezárják 
az intézményeket, és a madarakat kisebb-nagyobb 
épületekben teleltetik. 

A holland Avifauna kontinensünkön korántsem a 
leghíresebb madárpark. A legismertebbek és legna-
gyobbak a németországi Weltvogelpark Walsrode és 
a Kanári-szigeteken lévő Loro Park (bár utóbbi föld-
rajzilag Afrikához tartozik). Noha a közelmúltban 
nálunk is nyíltak ilyen típusú kisebb intézmények, 
ezek méretükben, fajgazdagságukban még messze 
állnak a világ vezető madárparkjaitól. 

Madárgyűjtemény a kastélyparkban
A keszthelyi Festetics-kastély parkjában egy kis madárpark fogadja láto-
gatóit. A leginkább vízimadarakat felvonultató gyűjtemény területe nem 
nagy, de az állománya változatos. A bemutatott körülbelül negyven faj kö-
zött több olyan madár is akad, amely más kollekciókból hiányzik Magyar-
országon. Különlegesség az Új-Zélandon élő, állatkertekben ritkán látható 

paradicsom-ásólúd, a dél-amerikai Magellán-lúd (jobb oldali kép), vagy 
épp az Alaszkában és Északkelet-Szibériában honos császárlúd. Itt él az 
ausztrál fekete hattyúk (bal oldali kép) legnagyobb, mintegy húsz egyed-
ből álló magyarországi populációja is. Külön érdekesség, hogy az egyik 
tó élővilága hatalmas üvegablakon át tekinthető meg, s ha szerencsénk 
van, a különféle halak közt cikázó bóbitás bukók víz alatti manővereiben 
is gyönyörködhetünk.

K.Zs.

A szóban forgó létesítmények 
feladata, hogy átfogó képet nyújt-
sanak Földünk madárvilágáról, 
s emellett a természetben na-
gyon ritka vagy már kipusztult 
fajok megmentését is felvállalják. 
A Loro Park például a Spix-ara 
megmentését tűzte ki célul, s 
az intézmény munkatársai már 
azon fáradoznak, hogy a papagáj-
fajt visszajuttathassák a vadonba. 

Az Avifaunában is naponta 
négyszer nézhetünk meg közel 
egyórás műsorokat, melyek során 
Afrika és Dél-Amerika madárvilá-
gából, illetve a nappali és éjszakai 
ragadozó madarak viselkedéséből 
kapunk ízelítőt. Nagy öröm látni e 
nem amerikanizált bemutatókat, 
ellentétben azokkal, ahol voltaképp 

cirkuszt csinálnak bicikliző arával, zászlót felhúzó ka-
kaduval, hulahoppkarikán átrepülő papagájokkal.

Ottjártunkkor az Avifaunában természetesen vi-
selkedő, szabadon szárnyaló madarakat láthattunk: 
fehérfejű rétisast, koronásdaru-csapatot vagy ra-
gyogó sárga nappapagájrajt, amelyet ez ideig csak 
volierekben fi gyelhettünk meg. Az égboltot kémlel-

Az Antigoné-daru  
a darvak góliátja, 
a világ legmaga-

sabb röpképes 
madara. 

Nemcsak 
Elő- és 

Hátsó-Indiában 
fordul elő, hanem 

néhány évtizede 
Ausztráliában is 
felfedezték a faj 

fészkelő állomá-
nyát.

Fotók: Dr. Tóth 
Zsigmond

sebb egyedeit tulajdonították el, s bár a nyomozás 
eredményes volt, a madarak közül több már nem 
került vissza. 

Az Avifauna megelőzte korát, hiszen csak az 
1960-as években kezdték el építeni Szingapúrban 
angol segítséggel a világ jelenlegi legnagyobb ma-
dárparkját, a Jurong Bird Parkot. Itt viszont könnyű 

A kékszárnyú 
kookabura leg-

inkább hüllőkkel 
és kisemlősökkel 

táplálkozik.
Fotó: Ziko van Dijk / 

Wikipédia

Fotók: Kovács Zsolt
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ve úgy éreztük, hogy egzotikus 
tájakon barangolunk, s már-már 
igazi terepmadarász-pillanatokat 
is átéltünk. Mennyire más volt 
fölismerni a rózsakakadut távo-
li röpképe alapján, vagy épp egy 
színpompás turákót, amint felénk 
közelítve hasítja az eget!

Mivel az Avifauna az esztendő 
minden napján nyitva tart, nagy 
fi gyelmet fordítottak rá, hogy mi-
nél több örökzöldet ültessenek; 
a számtalan apró tavacskát és a 
nagy tavat pedig úgy alakították 
ki, hogy kemény fagyok idején is 
csak ritkán borítja őket jégpáncél. 

A bejáratnál tipikus holland mi-
liőbe érkeztünk: régi vörös téglás, 
takaros házikó fogadott minket. 
Beljebb viszont a Casa Havana ét-
teremnél közép-amerikai, míg a 
Billabongnál ausztrál életérzés fo-
gott el. Természetesen ehhez a körülöttük bemutatott 
madárfajok is hozzájárultak. A park különlegessége, 
hogy gazdag szarvascsőrűmadár-gyűjteménnyel 
rendelkezik. Számomra talán a fehérüstökű szarvas-
csőrű madár volt a legemlékezetesebb, mely kísérte-
ties gyorsasággal kapta el a felé dobott kis patkányt. 
Daruból is több fajt mutattak be, így a szürkén kívül 
feketenyakú koronásdarut, valamint paradicsom-
darut. De láthattuk a világ legmagasabb röpképes 
madarát, az akár 180 centiméterre megnövő Anti-
goné-darut is. A nagy árgusfácán melletti volierben 
nem akármilyen gyémántfácánok mutatkoztak: a 
kakas nemcsak hatalmas volt, hanem a tollazatán is 
látszott, hogy fajtiszta egyed. (Sajnos ilyen élmény-

AZ AVIFAUNÁBAN KOLIBRIKKEL ÉPPÚGY TALÁLKOZHATUNK, 
MINT AZ EURÓPAI ÁLLATKERTEKBEN NAGY RITKÁN LÁTHATÓ KIVIVEL.

ben nálunk nemigen lehet részünk, mivel a legtöbb 
hazai gyémántfácán ereiben bizony több-kevesebb 
aranyfácánvér is csörgedezik.) A holland kakas igen-
csak vérmes lehetett, mert a megszokott két-három 
helyett hat tyúkkal látták el.

A gyűjteményből a talegallatyúk sem hiányozha-
tott, amely épp költődombját kaparta rendületlenül. 
Itt, az ausztrál zónában egy külön házban éltek a szi-
várványos lórik, melyeket a látogatók apró csészékből 
műnektárral etethettek. A kis csészék eladásából is 
látszott, hogy a lóriház szép hasznot hozó vállalkozás. 

Feledhetetlen volt a Fülöp-szigetek esőerdeit 
bemutató terület mellett a Dél- és Közép-Amerika 
rengetegeibe kalauzoló részlegen a guvatgém és az 
örvös csája látványa is. A kolibrik parányi terme-
tükkel, darazsak szárnyalásához hasonló mozgá-
sukkal hosszú időre lebilincseltek bennünket. Nem 
úgy, mint az éjszakai házban élő kivi, mely kétszer 
fél órát vett el az életünkből úgy, hogy egyáltalán 
nem is láttuk, mivel gazdagon berendezett férőhe-
lyén tökéletesen el tudott bújni. A Rüppel-keselyűk 

előtt nemcsak azért álltam hosz-
szan, hogy megcsodáljam e ma-
darakat, amelyek bizonyítottan a 
legmagasabbra szálló élőlények – 
hiteles feljegyzés szerint egy pél-
dány 11 277 méteren repülőgéppel 
ütközött! –, hanem azért is, mert 
igen eredeti ötlettel találkoztam a 
röpdéjüknél. A madarak egy fém-
ből készült életnagyságú bivaly-
tetem belsejéből lakmározhatták 
a húst. 

A park családbarát intézmény: 
a hatalmas játszótéren nem min-
dennapi élményben van részük 
kicsiknek és nagyoknak. A játé-
kok közül talán legérdekesebb a 
mintegy négy emelet magassá-
gú forgótorony, melynek oldalán 
felcsörlőzhetjük magunkat, majd 
a magasból az általunk választott 
sebességgel leereszkedhetünk, 
szép komótosan, mint egy gólya, 
vagy zuhanórepülésben, akár egy 
prédára éhes sólyom.

DR. TÓTH ZSIGMOND

A barázdás szar-
vascsőrű madár, 
vagy más néven 
goge, Ázsia déli 

részén hatal-
mas területeken 
elterjedt, így az 

egyik legkevésbé 
veszélyeztetett 
szarvascsőrű-

madár-faj. Több 
nép hiedelemvi-

lágában fontos 
szerepet tölt be, s 
van, ahol csőrét, 

illetve koponyáját 
fejdíszként hasz-

nálták. 18-30 m 
magasan fészkel. 

A kivi állomá-
nya hazájában, 
Új-Zélandon az 

elmúlt évszázad-
ban az intenzív 
mezőgazdaság 

térhódítása és a 
behurcolt ragado-

zók miatt jelen-
tősen csökkent. 

(lent)
Fotó: Erich Isselee / 

Shutterstock

Az üstökös szar-
vascsőrű madár, 
mivel viszonylag 

jól alkalmazkodik 
a megváltozott 

körülményekhez, 
a Maláj-félszige-

ten, Szumátrán 
és Borneón még 
ma is viszonylag 
gyakori. (jobbra)
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július 4-én Edward O. Wilson 
neves amerikai entomológus, 
hangyaspecialista és természet-

védelmi szakértő, valamint Peter Alden hivatásos 
természetbúvár biológus szokatlan gyűlést szerve-
zett a Massachusetts állambeli Walden-tó környéké-
re. A terület emblematikus jelentőségű az amerikai 
természetvédelemben, hisz valaha Henry David 
Thoreau-nak, az USA talán legelső mélyen átszel-
lemült természetvédőjének otthonául szolgált az 
1840-es években. Thoreau két évet élt a maga építet-
te kunyhóban, ideje nagy részét elmélkedéssel és a 
környező élővilág megfi gyelésével töltötte, s magas 
iskolai végzettsége ellenére fi zikai munkával tartot-
ta fenn magát.

Alden és Wilson százötven évvel később azért 
hívta össze mintegy száz főből álló szakértői csa-
patát, hogy próbára tegyék saját ismereteiket a kör-
nyező élővilágról. A botanikusokból és zooló-
gusokból álló társaság huszonnégy órán 
keresztül gyűjtögette és listázta a szabad 
szemmel is látható élőlények 
példányait, melyeket a nap vé-
gén összesítettek. Az eredmény 
mindenkit meglepett, hisz a kez-
detben becsült körülbelül ezer faj 
helyett csaknem ennek kétsze-
resét sikerült lajstromba venniük 
– rávilágítva, hogy a sokéves ta-
pasztalat ellenére is alábecsülték 
a terület biológiai gazdagságát. 
A neves eseményt Biodiverzitás 

Napnak nevezték el, amely azóta szinte mozgalom-
má válva terjedt el a világ minden kontinensén.

Magyarországon 2006-ban került sor az első 
e� éle rendezvényre a hazai viszonylatban szintén 
emblematikus jelentőségű ökofaluban, Gyűrűfűn. 
A Biodiverzitás Napok néven ismertté vált rendez-
vényt azóta – mindig változó helyszínen – tizenhét 
alkalommal szervezték meg, 2010 óta a Magyar Bio-
diverzitás-kutató Társaság védnöksége alatt. Utolsó 
alkalommal, 2017 júniusában a Tatabányához tarto-
zó Csákányospuszta, a Vértes északkeleti előterének 
festői völgye adott otthont a teljes hétvégét felölelő 
és közel hetven kutatót megmozgató eseménynek.

A VIZSGÁLT TERÜLETEN TÖBB 
OLYAN ÁLLATFAJ IS ELŐKERÜLT, 

AMELYEK JELENLÉTE MÉG A 
SZAKEMBEREKET IS MEGLEPTE.

A kerecsen 
(Falco cherrug) 
az eurázsiai 
sztyeppék nemes 
tartású ragadozó 
madara. 
Költőterülete 
Mandzsúriától 
egészen 
a Kárpát-
medencéig 
húzódik, tőlünk 
nyugatra 
még a Bécsi-
medencében 
fészkel. (fent)
Fotó: Krasula / 
Shutterstock

HENRY THOREAU • Az USA korai történelmének nagy hatású 
fi lozófusa 1817-ben született Massachusetts államban, egy ce-
ruzagyártó iparos családban. Az 1830-as években felvilágosult 
szellemű, nyitott gondolkodásra nevelő iskolát nyitott, ahol a 
séta közbeni tanítás is bevett módszerré vált. A polgári életfor-
ma kritikájának számos írásában adott hangot. Kétévi elvonu-

lásával a saját szellemi-fi zikai képességeinek kibontakoztatá-
sát tűzte ki célul. Korán, 44 évesen hunyt el még a fi atalabb 

éveiben elkapott tbc-ben.

Lajstromon az élővilág
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A meghatározott és listára 
vett fajok száma megközelítette 
a 2400-at, melyből 1780-at tettek 
ki a leg szélesebb rendszertani 
skálát lefedő állatfajok. A zooló-
giában jártas természetbúvárokat 
bizonyára nem lepi meg, hogy a 
legtöbb, azaz négyszázhúsz fajt a 
fedelesszárnyúak, vagyis a boga-
rak köréből írták le, és lepkékből 
is szinte pontosan ennyit sikerült 
meghatározni. A két csoport 47 
százalékát alkotta a felmért csá-
kányosi állatvilágnak, de bárhol 
az országban hasonló aránnyal 
találkozhatnánk. Az sem meglepő 
a zoológiában jártasaknak, hogy 
a nagy testű és könnyen észreve-
hető gerincesek világszerte meg-
lepően szerény számban képvi-
selik magukat a helyi faunában. 
Csákányospusztán a halak, kétél-
tűek, hüllők, madarak és emlősök 
alig több mint 5 százalékot tettek 
ki az összes állatfaj között.

A mennyiségi lista elkészítése 
lényegi célja egy-egy Biodiverzi-
tás Napok rendezvénynek, ám a 
tudományos és természetvédelmi 
szempontok legalább ennyire fon-

tosak. A kutatók alapos felmérésének eredményeként 
több értékes megfi gyelés is történt; a nyolcvan védett 
és öt fokozottan védett faj jelenléte bizonyára fontos 
információ az illetékes Duna–Ipoly Nemzeti Park 
munkatársai számára.

A felsorolásban mindenképp előkelő helyen áll a 
kerecsensólyom. Az ősi magyar mondavilág turul-
madara – ritkasága miatt – különösen nagy jelen-
tőségű a hazai természetvédelemben. Szimbolikus 

egybeesés, hogy Tatabánya városát épp egy ha-
talmas Turul-szobor díszíti, alig tíz kilométernyire 
Csákányospusztától. A másik ritka állatfaj az öves 
szkolopendra, Magyarország legnagyobb termetű 
százlábúja volt. A 7-8 centiméterre is megnövő, alap-
vetően mediterrán – erős harapású, de nem veszé-
lyes mérgű – állat elterjedésének hazai északi határát 
eddig a Vértesben jelölték meg. A társaság kutatóinak 
most sikerült felfedezniük a Vértes és a Gerecse kö-

zött magasodó Hosszú-hegyen is, így „egy lépéssel” 
északabbra tolták a szkolopendra ismert életterét. 
Az egyenesszárnyúak nem bővelkednek védett fa-
jokban, így nagy örömet szerzett a száraz sztyep-
pékhez és sziklagyepekhez kötődő veszélyeztetett 
jégkorszaki reliktum, a fűrészeslábú szöcske meg-
találása is. E ragadozó rovar Európában mindenhol 
megritkult, nálunk többnyire hegyvidékeink száraz 
gyeppel borított, délies oldalain maradt fenn. A bo-
garak rendjéből is húsz védett fajt sikerült kimutatni. 
Java részüket az éjszaka mozgó, nagyobb testű fu-
tóbogarak tették ki. Ezzel szemben a tizenkét védett 
lepke többsége színpompás nappali faj volt.

A Csákányosi Biodiverzitás Napok eredményeit a 
társaság átadta a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ságának, újabb adalékot nyújtva a jövőbeli természet-
védelmi kezelések tervezéséhez.

DR. KOVÁCS TIBOR

MI IS AZ A BIODIVERZITÁS?
A biológiai sokféleséget röviden biodiverzitásnak nevezzük. Az elmúlt 
két évtizedben népszerűvé vált kifejezést ma már szinte mindennap 
hallhatjuk valamelyik tévé- vagy rádiócsatornán, mégis kevesen tud-
ják, hogy pontosan mit is takar. Az iskolai könyvek rendszerint egy-két 
száraz mondattal intézik el a magyarázatot, s a diákok annyit tanulnak 
meg, hogy minél több fajból áll egy biotóp, annál magasabb a diver-
zitása. Ez a megállapítás azonban csak bizonyos korlátok között igaz. 
Tudniillik nem mindegy, hogy egy adott élőlényközösségen belül me-
lyik fajból hány egyed van jelen. Hiába él például ugyanannyi fafaj két 
erdőben, ha az egyikben a példányok 90 százalékát egyetlen faj adja. 
Ennek kiszámolható diverzitása messze el fog maradni a másik erdőé-
től, ahol kiegyenlítettebb az említett arány.

A fajok megfogyatkozása könnyen vezethet egész biotópok ösz-
szeomlásához, mivel egy erőteljes és káros külső hatás ellen a meg-
gyengült közösség védekezőképessége is lecsökken. Tipikus példák 
erre a monokultúrás mezőgazdasági növények, amelyek esetében 
egy-egy fertőzés hatalmas területeket pusztíthat el. Elég, ha csak a 19. 
század hazai fi loxérajárványára vagy az 1845-ben kirobbant írorszá-
gi burgonyavészre gondolunk. Az egyik hatalmas gazdasági károkat 
okozott, a másik pedig éhínséghez vezetett.

VAJON MENNYI MADÁRFAJ FÉSZKELHET A KERTÜNKBEN? HÁNYFÉLE 
BOGÁR TELEPSZIK MEG A HÁZUNK ELŐTT ÁLLÓ DIÓFÁN? MILYEN DENEVÉREK 

LAKHATJÁK A FALU TEMPLOMÁNAK TORNYÁT? A TERMÉSZETSZERETŐ 
EMBERBEN GYAKRAN FELMERÜLNEK EZEK A KÉRDÉSEK. 

Az Európa-szerte 
ritka fűrészeslá-
bú szöcske (Saga 

pedo) hazánk 
legnagyobb ter-
metű egyenes-
szárnyúja, akár 
10 cm hosszúra 

is megnő. A szá-
raz sztyepprétek 

lakója, első-
sorban kisebb 

sáskafajokat 
zsákmányol. 

(jobbra)
Fotó: Sgamel / 

Wikipédia

Az öves 
szkolopendra 
(Scolopendra 
cingulata) 
látványos 
méretű százlábú, 
de éjszakai 
életmódja miatt 
ritkán kerül az 
ember szeme elé. 
A Dunántúl 
száraz, 
mediterrán 
klímájú 
sziklagyepeiben 
fordul elő. (balra)
Fotó: Korsós Zoltán
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indenki előtt 
közismert, hogy 
az „állatok kirá-

lya”, az oroszlán (Panthera 
leo) az erő, a bátorság, a 
legyőzhetetlenség jelképe 
számos kultúrában. Nem-
csak azoknál a népeknél, 
amelyek az oroszlán jelen-
legi vagy korabeli elterje-
dési területén élnek, ha-
nem olyan kultúrákban is, 
ahol korábban csak hírből 
ismerték ezt a lenyűgö-
ző és több szempontból 
különleges csúcsragado-
zót. Még India címerként 
használt jelképe is orosz-
lánokat ábrázol, pedig ott 
inkább tigrisek élnek.
Mióta az ember együtt él a 
Földön az oroszlánnal, az-
óta szeretné megismerni, 
kiismerni, s ez a törekvése 
az őskor óta máig nem 
változott. Elég csak arra 
gondolnunk, hogy számos 
oroszlánkutató projekt fut 
napjainkban is – néhány 
már évtizedek óta –, 
megtámogatva természet-
fi lmes stábok folyamatos 
népszerűsítő munkájával. ➤
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RENDSZERBE HELYEZVE
Az ember, mint minden fajt maga 
körül, az oroszlánokat is rendsze-
rezni próbálta, próbálja. A faj ko-
rábban hatalmas elterjedési terü-
leten élt, így számos, egymástól 
többé-kevésbé eltérő populációja 
alakult ki. Ezeket a 19. és a 20. szá-
zad természettudósai igyekeztek 
lajstromba venni. A testméret, a 
testalkat, az alapszín, a hasi bőr-
redő megléte vagy hiánya, a hí-
mek sörényének tulajdonságai, 
sőt még a farokbojt nagysága is 
határozóbélyegként szerepelt. 

Az alfajként elismert taxonok 
és azok vélt elterjedése kutatón-
ként változott. Több rendszerező 
igyekezett az adott kor lehetősé-
geinek megfelelően rendet tenni 
a sok variáns között. Míg a korábbi 
rendszerezés kizárólag morfoló-
giai alapon történt, a sejtbiológia 
és a genetika fejlődésével új lehe-
tőségek nyíltak a kutatók számára. 
Az alfajok száma egyre csökkent. 
Sokáig tartotta magát az a nézet, 
hogy az oroszlánnak csupán 
két alfaja van: az afrikai és az 
ázsiai, amelyeket morfo-
lógiai bélyegek alapján 
is meg lehet különböz-
tetni egymástól. Az 
ázsiai oroszlánnak 
mindig megfi gyel-
hető egy hosszanti 
bőrredő a hasán, a 
farokbojtja jóval na-
gyobb afrikai roko-
náénál, ezenkívül a ko-
ponyabélyegeket tekintve 
is eltér az afrikai és az ázsiai alak. A hímek sörénye 
kevésbé fejlett az ázsiai populáció esetében (a fülük 
mindig látszik), viszont a hasi oldalon hátrafelé ki-
terjedtebb. Számos kutató felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy a sörény fejlettsége az állatkerti példányoknál 

nagymértékben eltér a vadonban élőkétől, sőt egy-
azon állományon belül is jelentősek az eltérések. 
Nem egy olyan tulajdonság, mellyel az ázsiai alfajt 
jellemezték, több afrikai egyeden is megfi gyelhető 
(Szenegáltól Tsavóig), még ha utóbbiakon kevésbé 
szembeszökő is. Ráadásul az Indiában fennmaradt 
populáció genetikai változatossága számottevően 

beszűkült; a 19. század legvégén alig 
tizenkét felnőtt állat élt, amelyek kö-
zül csak kettő volt hím. A 20. század 

elején még egyszer lecsökkent körül-
belül húsz-harminc kifejlett példányra az 
egyedszám, mikor aztán szigorú védelem 
alá helyezték az állományt. Ez a palack-
nyakhatás az egyedek fenotípusán is nyo-

mot hagyott. Az első nagyobb számú mintán 
alapuló genetikai vizsgálatok azt mutatták, hogy az 

AZ OROSZLÁNOK RENDSZERTANA 
ÉVSZÁZADOKIG VITATOTT VOLT, ÉS 

CSAK AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN SIKERÜLT 
BEHATÁROLNI AZ EGYES ALFAJOKAT.

BARLANGI OROSZLÁN
A kutatók sokáig feltételezték, 
hogy a barlangi oroszlánok 
olyan közeli rokonságban álltak 
a mai oroszlánokkal, hogy csak 
alfaj szinten különítették el őket 
(Panthera leo spelaea). A legújabb 
molekuláris biológiai vizsgálatok 
azonban némileg meglepő ered-
ményt hoztak (J. Burger, K. Alt). 
Az általuk megvizsgált két egyed 
alapján megállapították, hogy 
a barlangi oroszlánok mintegy 
600000 éve elszigetelődve fejlőd-
tek a mai oroszlánok őseitől. 32 és 
47 ezer éves leletekből vett mDNS 
minták azt mutatták, hogy kü-
lönálló fejlődési vonalba tartoz-
tak a barlangi oroszlánok, és nem 
keveredtek a modern oroszlánok 
őseivel. Egy másik kutatás kimu-
tatta, hogy a Panthera spelaea 
(barlangi), a Panthera leo (mo-
dern) és a Panthera atrox (ameri-
kai) külön fajba tartozott.
Fotó: Zürichi Természettudományi 
Múzeum /Wikipédia

Egy hímkoalíció 
kettő-nyolc tagú 
lehet. Ha há-
romnál többen 
vannak, akkor 
mindig rokonok. 
Ha csak két-há-
rom hím alkotja, 
gyakran nem 
állnak rokonság-
ban egymással, 
csak szövetkez-
tek. A leggyako-
ribb a hármas 
szövetség. (balra)
Fotó: Stuart G. Porter / 
Shutterstock

A barlangi 
oroszlánok 
mintegy 10%-
kal nagyobbak 
voltak a mai 
oroszlánoknál. 
Koponyabé-
lyegeik a mai 
tigrisekéhez is 
hasonlítanak, 
így viszony-
lag könnyen 
elkülöníthetők a 
modern oroszlá-
noktól. (fent)
Fotó: RJMiguel / 
Shutterstock

ázsiai populáció nem különbözik jobban az afrikai-
tól, mint a vizsgált afrikai populációk egymástól. 
Wozencraft1 2005-ben tizenegy alfajt különbözte-
tett meg: leo, senegalensis, azandica, bleyenberghi, 
hollisteri, kamptzi, krugeri, massaica, melanochaita, 
nyanzae, persica; Sarah K. Haas, Virginia Hayssen 
és Paul R. Krausman2 szintén 2005-ben megjelent 
publikációja nyolc alfajt ismert el: leo, senegalensis, 
azandica, bleyenberghi, krugeri, nubica, melano-
chaita, persica; és Sunquist3 2009-ben ugyanazt a 
nyolc alfajt fogadta el.

A 2010-es években több, mitokondriális és auto-
szomális DNS-vizsgálatokra alapozó publikáció is 
megjelent, amelyek átírták a faj rendszertanát. A 
kutatások eredménye szerint, mely egyaránt alapul 
jelenleg is élő, valamint a közelmúltban kihalt állo-

1 Order Carnivora. In Mammal species of the world. A taxonomic 
and geographic reference (3rd ed.). Wilson D. E. & Reeder D. M. 
2 Mammalian species: Panthera leo
3 Handbook of the Mammals of the World, Volume 1
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EMBERT IS ESZNEK?
A nem kellően felfegyverzett emberi közösségekből a történelem során 
folyamatosan vámot szedtek az oroszlánok. Jelentős területek néptele-
nedtek el miattuk. Emberevő példányok a közelmúlttól napjainkig számos 
helyen keltettek, keltenek rettegést. A leghíresebbek a Tsavóban Patterson 
őrnagy által kilőtt példányok (1898) voltak, amelyek a Kenya-Uganda vas-
út építésekor vadászták le a védtelen építőmunkásokat, kb. 30 áldozatuk 
volt. A Njombe-falka Tanganyikában szintén hírhedtté vált (1932). Nap-
jainkban is előfordult Tanzániában (2002-2004) a Rufi ji-folyó mentén 
(kb. 50 áldozat), valamint Indiában a Gir-erdő közelében néhány halálos 
kimenetelű támadás. Ezek oka általában az állat sérülése, betegsége, élet-
kora, vagy a természetes zsákmány hiánya. Manapság, ha egy példány 
emberevésre adja a fejét, rövid úton végeznek vele.

A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A GEOLÓGIAI TÉNYEZŐK 
EGYARÁNT SZEREPET JÁTSZOTTAK AZ EGYES POPULÁCIÓK 

ELSZIGETELŐDÉSÉBEN.

A hímek belevaló 
szeretők. 55 óra 
alatt 157-szer is 
párosodhatnak 
a nősténnyel. 
Több mint két 
napon át, 21 
percenként. 
Ennek ellenére 
egy hímnek 
ezernél is 
többször kell 
párzania, 
mire kölykei 
születnek. (balra)
Fotó: Simon Eeaman / 
Shutterstock

A magas 
kockázat 
ellenére 
mindenütt, 
ahol mindkét 
faj előfordul, a 
ka� erbivalyok 
fontos részét 
képezik az 
oroszlánok 
zsákmányának. 
Egy 400-800 
kilós bivaly pár 
napig elegendő 
az egész falka 
számára.
Fotó: Maggy Meyer / 
Shutterstock

mányok mintáin (194 egyed huszonkét ország te-
rületéről), hat fejlődéstörténetileg eltérő csoport kü-
löníthető el. Egy délnyugati, egy déli-délkeleti, egy 
északkeleti, egy közép-afrikai, egy nyugat-afrikai 
és egy észak-afrikai–ázsiai. Ezek közül az első kettő 
jóval közelebbi rokonságban áll egymással, mint az 
összes többivel. A kutatás arra is rámutatott, hogy a 
Nagy-hasadékvölgy keleti ágának egyik és másik 
oldalán egyaránt találni olyan egyedeket, amelyek 
mindkét populáció génjeit (vagy azok egy részét) 
hordozzák. Dél-Afrikába viszont vadászati célból 
máshonnan  is telepítettek be oroszlánokat. 

HA VÁLTOZIK A KLÍMA
A genetikai vizsgálatok eredményei tehát azt az el-
képzelést erősítik, hogy egyrészt a modern orosz-
lánok jelentősen különböznek az eurázsiai barlangi 
oroszlántól, mellyel régebben egy fajba sorolták őket. 
Ez a barlangi oroszlán valamikor tizenháromezer 
éve halhatott ki. A mitokondriális DNS-vizsgálatok 
szerint nem keveredett a modern oroszlánok őseivel, 
elterjedési területe is északabbra feküdt. Másrészt a 
mai oroszlánok ősei Délnyugat-Afrikából terjedtek 
el először Délkelet-, majd Kelet-Afrikába. A mai Fok-
föld területét egy viszonylag kis egyedszámú popu-
láció Transvaal felől népesítette be. Ezután Északke-
let-Afrikát kolonizálták, majd elterjedtek Nyugat- és 
Észak-Afrikában is. Onnan Délnyugat-Ázsiába, s 
kelet felé egészen Bengáliáig és Srí Lankáig jutottak. 
Ám az éghajlat extrém módon szárazzá válhatott az 
elterjedési terület egy részén, s ez azt eredményez-
te, hogy az oroszlánok kihaltak Észak-Afrikából, 
Nyugat-Afrikából és a Közel-Kelet jelentős részé- ➤
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ről. A szubszaharai Afrikán kívül 
csak Indiában vagy India és a Kö-
zel-Kelet határán maradhatott egy 
elszigetelt populációjuk. Mikor 
a klíma újra nedvesebbé kezdett 
válni (mintegy 10 ezer éve), ko-
rábbi elterjedési területeikre nem 
Kelet-Afrika, hanem a Közel-Kelet 
felől vándoroltak vissza az orosz-
lánok. Ez azért történhetett, mert 
a Szahara még nem volt annyira 
száraz, mint jelenleg, illetve a ke-
let-afrikai Nagy-hasadékvölgy, 
az Etióp-magasföld, valamint az 
egyre kiterjedtebb közép-afrikai 
esőerdőöv határt szabott a délről 
való terjeszkedésnek. Így alakult 
ki az oroszlán két genetikailag 
eltérő alfaja. A Panthera leo leo 
Nyugat-, Közép- és Észak-Afriká-
ban, továbbá Délnyugat-Ázsiá-
ban él (illetve egyes területeken 
már csak élt), míg a Panthera leo 
melanochaita Dél-, Délkelet- és 
Kelet-Afrikában honos. Egy ko-
ponyabélyegeken alapuló kutatás 
is alátámasztotta az örökléstani 
vizsgálatok eredményeit. 

EGYRE KEVESEBBEN
A rendszertan eredményei befo-
lyásolják az oroszlánok védelmét 
szolgáló fajmegőrzési stratégiát. 
Alapvető feladat a faj genetikai 
változatosságának megőrzése. 
A kutatóknak és a természetvé-
dőknek meg kellett tudniuk a 
különböző fejlődéstörténetű po-
pulációk egyedszámát. A felmé-
rés eredménye több állomány 
esetében kétségbeejtő. Ma keve-
sebb mint 23 ezer oroszlán él a 
vadonban, s ebből körülbelül 10 
százalék a falkát uraló hímek ará-
nya, alig 2000 példány. Az ázsiai 

ELTERJEDÉS EGYKOR ÉS MA
Az oroszlánok egykor hatalmas 
elterjedési területen éltek. Előfor-
dultak a Jóreménység fokától Af-
rika keleti felén keresztül Núbiá-
ig, sőt Egyiptomig, kelet-nyugati 
irányban a Szomáli-félszigettől 
Szenegálig. Elszigetelt populáci-
óik voltak Kongóban, Gabonban, 
a szaharai Ennedi- és Air-hegy-
ségekben, valamint az Atlasz vi-
dékén Marokkótól Tripolitániáig. 
Ázsiában Kis-Ázsiától Indiáig 
terjedtek el. Északra a Kaukázus 
mellett fekvő Lenkoran területén 
említették. Talán Dél-Arábiában 
is éltek. Európából közvetlenül 
időszámításunk kezdete előtt 
halhattak ki, Trákiából, Makedó-
niából említették őket. Létfeltéte-
lük: némi árnyék, ivóvíz és egész 
évben elegendő préda, emellett 
legalább szubtrópusi vagy medi-
terrán éghajlat. Ahol ez megvan, 
a konkurenciával már elbírnak. 
Az emberi civilizáció, a modern 
lőfegyverek azonban vesztüket 
okozzák. Ma korábbi elterjedési 
területük kevesebb mint 10%-án 
élnek. Ázsiában csak a Gir Nem-
zeti Park környékén, Afrikában 
pedig szinte csak a védett terüle-
tek némelyikén. 

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Sebezhető

ECNTVUENCREWEX

NEM KIZÁRT, HOGY ÖTVEN ÉV MÚVA 
MÁR CSAK NÉHÁNY REZERVÁTUMBAN 

ÉS ÁLLATKERTEKBEN TALÁLKOZHATUNK 
OROSZLÁNNAL.

populáció minden egyede arra a tizenkét túlélőre 
vezethető vissza, amely a 19. század végén élt a Gir 
erdőben. A szigorú védelemnek hála, ma több mint 
523 egyed él a Gir Nemzeti Parkban és közvetlen 
környékén. Elégséges számú példány áttelepítése a 
Palpur-Kuno Nemzeti Park területére a politikusok 
ellenállásán meghiúsult, holott a beltenyészet által 
sújtott állomány széttelepítése elengedhetetlen len-
ne az ázsiai oroszlán védelméhez. Észak-Afrikából 
a vadon élő oroszlánok a 20. század első felében 
kihaltak. A marokkói uralkodó vadaskertjében élő 
egyedekről kiderült, hogy bár többségük eredete az 
Atlasz-vidékre tehető, számos esetben keveredhet-
tek Afrika más területeiről származó példányokkal. 
A nyugat-afrikai populáció a kihalás szélére került. 
Mauritániából, Gambiából, Maliból, Bissau-Guine-
ából, Sierra Leonéból, Elefántcsontpartról, Togóból 
kivesztek az oroszlánok, míg Guineában és Gháná-
ban állítólag él néhány egyed. Szenegálban (Nioko-
lo-Koba) 16 példány maradt, Niger, Burkina Faso és 
Benin határvidékén (W-Arly-Pendjari) 356 egyed él, 
míg Nigériában (Kainji Lake) 32 túlélő várja a szi-
gorú védelmi intézkedéseket. Összesen tehát 404 
példány maradt a korábban P. leo senegalensisként 
leírt populációból, ráadásul ennek csak a fele felnőtt 
állat. Ha az egyedszámcsökkenés így folytatódik, 
harminc éven belül eltűnnek az oroszlánok Nyu-
gat-Afrikából. A P. leo melanochaita alfaj esetében 
jobb a helyzet, vannak olyan állományok, melyek 
stabilak, de csak a nagy kiterjedésű védett terüle-

Egy alom 
átlagban 2-3 
kölyökből 
áll. Az anya 
általában 6-8 
hetes korukban 
mutatja be őket a 
falkájának, ekkor 
mindig feszült a 
légkör. (fent)
Fotó: Maggy Meyer / 
Shutterstock

A nőstények 
igen gyakran 
abban a falkában 
élik le életüket, 
amelyben 
születtek. 
Ismerik a 
territórium 
minden zugát. 
Ha a sors 
megkíméli őket, 
akár 15-16 évig 
is élhetnek, 
nőrokonaik 
támogatását 
élvezve. (jobbra)
Fotó: TTphoto / 
Shutterstock

Elterjedés 
egykor

Elterjedés 
ma
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A HÍM INDIAI OROSZLÁN  KÜLSŐ JEGYEIBEN IS 
KÜLÖNBÖZIK AZ AFRIKAITÓL

1

4

2

3

1 Vékonyabb szőrzet  2 Hosszabb farokbojt  3 Szőrtincs  4 Gyengébb sörény

teken. A nemzeti parkokon kívül egyedszámuk ro-
hamosan csökken. A fő veszélyt a helyi lakosság-
gal való konfl iktusok (emberek elleni támadások, 
haszonállatok megtizedelése) jelentik. Számottevő 
a trófeavadászat is. Ráadásul az oroszlánok falkák-
ban élnek, és egy-egy falkát hím koalíciók véde-
nek más oroszlánoktól. Leggyakrabban két-három 
hím alkot egy ilyen szövetséget. Ha közülük kilőnek 
egyet, a koalíció meggyengül, s képtelen lesz meg-
védeni a kölyköket, amelyeket az új, idegen hímek 
megölnek. Egy falkahím kilövése tehát öt-tíz másik 
oroszlán pusztulását is okozhatja. Talán nincs még 
egy olyan szárazföldi csúcsragadozó, mely annyira 
összeférhetetlen lenne a sűrű emberi populációval, 
mint az oroszlán. Ez szintén annak köszönhető, 
hogy falkában él. Egy falka territóriuma 10 (Nairobi 

NP) és 2600 négyzetkilométer (Skeleton Coast NP) 
között változhat élőhelytől függően, de leggyakrab-
ban 50-250 négyzetkilométer. Könnyű kiszámolni, 
mekkora helyre van szüksége egy egészséges, fenn-
tartható oroszlánpopulációnak. Az Afrikában ma 
végbemenő népességrobbanás nem sok jót jelent 
az „állatok királya” számára. Egyszerűen nem jut 
hely az oroszlánoknak. Az élőhelyük beszűkülése 
mellett zsákmányállataik csökkenése is megállítha-
tatlannak látszik. Csontjaikat, egyéb testrészeiket a 
hagyományos gyógyászatban vagy afrodiziákum-
ként használják. A zsákmányállataik által terjesztett 
járványok (tuberkulózis) is tizedelik őket.

Ha a politikusok, a helyi közösségek, a tehetősebb 
államok nem cselekednek gyorsan, szakszerűen és 
következetesen, a vadon élő oroszlánok napjai meg 
vannak számlálva. Talán az adhat reményt, hogy 
pár évtizede egy természetfi lmes (Schumacher) az 
indiai oroszlánokkal kapcsolatban jósolta meg a 
kihalásukat, de a hathatós védelem következtében 
utóbbiak egyedszáma újra gyarapszik.

KISPÁL ISTVÁN

A nomád hímek 
kevésbé merik 
megtámadni 
a dús sörényű 
hímeket. 
A nőstények a 
sötét sörényt 
preferálják, bár 
gyakran nincs 
választásuk. 
(balra)
Fotó: Maggy Meyer / 
Shutterstock

Az oroszlá-
nok orra a kor 

előrehaladtával 
sötétedik. 

A bajuszszálak 
tövénél lévő sö-

tét foltok egyed-
re jellemzőek, 

mint nálunk az 
ujjlenyomat. 

(jobbra)
Fotó: Maggy Meyer / 

Shutterstock
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„IDE NEKEM AZ OROSZLÁNT IS!”*
*SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

AZ OROSZLÁNOK A HATALOM, ERŐ, GAZDAGSÁG, 
BÁTORSÁG ÉS HŐSIESSÉG JELKÉPEI VOLTAK.

oha újkori állatkertekről csak harmadfél évszá-
zada beszélhetünk, különféle állattartó kertek 
már az ókori keleti civilizációkban is léteztek. 

S ezekből többnyire az oroszlánok sem hiányoz-
tak. Mezopotámiában főleg az Asszír Birodalomból 
ismerünk kerti oroszlánokról szóló adatokat, bár 
ezek az állattartó helyek másfajta céllal létesültek, 
mint manapság. Elsősorban az uralkodó gazdagsá-
gát és hatalmát jelképezték, valamint vadaskertként 
is működtek, ahol a király kedvére vadászhatott. Az 
oroszlánvadászatot számos asszír uralkodó kedvel-
te, ráadásul a törzsi időkből öröklött rituális jelen-
tősége is volt, hisz a korai emberi közösségekben a 
vezető feladatának számított a fenyegető ragadozók 
ártalmatlanná tétele. 

Az ókori Egyiptomban ugyancsak léteztek állat-
tartó kertek, s ezekben többnyire nagymacskák is 
éltek. De a fáraók közül többen szelídített oroszlá-
nokat is tartottak. IV. Thotmeszről például tudjuk, 
hogy betanított oroszlánnal vadászott antilopokra, 
II. Ramszeszről pedig az maradt fenn, hogy söré-
nyes házi kedvencét még a hadjáratokra is magával 
vitte, sőt ez az állat őrizte az uralkodó tábori sátrát.

N

A klasszikus antik korból szintén bőven találunk 
példát oroszlánok tartására. A II. Ptolemaiosz által 
alapított alexandriai állatkertből nem hiányoztak a 
nagymacskák sem. Ráadásul – mivel ez a kert az 
alexandriai könyvtárhoz, a Muszeionhoz is kapcso-
lódott – itt nemcsak reprezentáció vagy szórakoz-
tatás volt az oroszlántartás lényege, hanem állattani 
kutatások is folytak. Ám a magas kulturális szándék 
már aligha érhető tetten a venatio, azaz állatviadal 
céljait szolgáló oroszlántartásban. Utóbbi a Római 
Birodalomban volt jellemző, ahol hatalmas befogó- 
és ellátóhálózat működött, hogy az arénákat megfe-

Ez a kőből fara-
gott dombormű 

ma a londoni 
British Museum 

termeiben látha-
tó, ám eredetileg 

Asszurbanipál 
ninivei palotá-

ját díszítette. Az 
asszír uralkodó 

vadaskertjét 
megelevenítő 
alkotáson azt 

láthatjuk, amint 
az egyik oroszlánt 

éppen kiengedik 
a szállítóládából.

lelő számú vadállattal, köztük oroszlánokkal lássák 
el. Nem kétséges, hogy milyen sorsot szántak nekik.

KIRÁLYI NAGYMACSKÁK
A középkori monarchák körében elterjedt szokás volt 
különféle egzotikus állatok, s közülük is kifejezetten 
az oroszlánok tartása. Az ókori civilizációs hagyomá-
nyok, valamint a bibliai szövegek hatására ugyanis az 
oroszlánokat Európában hasonlóképpen a hatalom, az 

erő, a bátorság és a hősiesség szimbólumának tekin-
tették, összekapcsolva őket a fejedelmi erényekkel. A 
királyi nagymacskák alakja aztán az uralkodók címer-
pajzsáról beköltözött az országok címereibe is: ma a 
félszáz európai ország harmadának államcímerében 
találunk valamilyen oroszlánábrázolást.

A középkor korábbi szakaszában a bizánci ural-
kodóknak, valamint a német-római császároknak 
voltak nagyobb állatseregleteik. Később azonban 
szinte minden jelentősebb európai hatalmi köz-
pontban megesett, hogy hosszabb-rövidebb időre 
oroszlánokat tartottak.
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A 19. század első 
felében Magyar-
országon vándor-
menazsériákban 
lehetett orosz-
lánokat látni. 
Aztán 1866-ban 
megnyílt a Pesti 
Állatkert, amely-
nek 1876-ban már 
oroszlánháza 
is volt. A képen 
látható fi atal álla-
tokat épp ennek a 
régi, ma már nem 
létező állatháznak 
a ketrecében örö-
kítette meg Divald 
Károly fotográfus.

Elzát, az elárvult kölyköt a kenyai 
vadvédelmi szolgálat egyik tapasztalt 

munkatársa, George Adamson nevelte 
fel a feleségével, Joy Adamsonnal. 

A sikeresen fölcseperedő és végül teljes 
életet élő nagymacska szívhez szóló 

történetét az Oroszlánhűség, továbbá 
az Elza és kölykei című bestsellerekből 

ismerte meg a világ. Adamsonék és Elza 
történetéből még fi lmet is forgattak, 

amely igazi kasszasiker lett 1966-
ban. Joy Adamson mellesleg szakmai 
kapcsolatban állt a budapesti Fővárosi 
Állat- és Növénykerttel; e felvétel is az 

itt tett látogatásakor készült róla.

Így volt ez a magyar királyok esetében is. Nagy 
Lajos például a Velencei Köztársaságtól kapott aján-
dékba egy oroszlánt. Mátyás királyról pedig tud-
juk, hogy több oroszlánnal rendelkezett. 1469-ben 
történetesen Firenzéből kapott ajándékba egy párt, 
amelyről Janus Pannonius még verset is írt. Később 
a neves történetíró, Bonfi ni arról tett említést, hogy 
amikor Mátyás Bécsben meghalt, a Budán tartott 
oroszlánok is elpusztultak.

Bár a régészeknek nem sikerült azonosítaniuk, 
hogy pontosan hol tarthatták Mátyás király orosz-
lánjait, a budai vár korabeli kiépítettsége alapján 
két helyszín jöhet szóba. A legvalószínűbb, hogy a 
Várhegynek a Tabán felé eső oldalában, a mai Dó-
zsa György-szobor környékén épült Aula marmo-
rea (márványvilla) térségében voltak elhelyezve; itt 
tartották a király madarait is. De lehetséges, hogy a 
középkori palotát övező egyik falszorosban, az úgy-
nevezett nyugati zárt udvarban, illetve a Csikós-ud-

varban állt a szóban forgó oroszlánketrec. Épp erre-
felé folyt néhány éve az az ásatás, amelynek során 
egy leopárdtól származó fogat találtak a régészek.

CIRKUSZSÁTOR ÉS ÁLLATKERTI KIFUTÓ
A földrajzi felfedezések és a tengerentúli gyarmatbi-
rodalmak létrejötte nyomán egyre több oroszlán ju-
tott el Európába. Az uralkodói állatseregletek lassan 
nyilvános állatkertekké alakultak át, de közben lé-
teztek városról városra vándorló, mutatványos me-
nazsériák, melyek, ha csak lehetett, oroszlánokat is 
bemutattak a bámész közönségnek. Az ilyen bemu-

tatók többnyire a vásárok, ünnepi 
sokadalmak jellegzetes színfoltjai 
voltak, ám az ismeretterjesztés 
helyett inkább az álmélkodásra 
késztetés jellemezte őket. Ekko-
riban még az is attrakciószámba 
ment, ha az állatszelídítő bement 
az oroszlánhoz, és onnan sértet-
lenül jött ki.

A hagyományos vásári ván-
dormenazsériák ma a cirkuszi 
állatszámok formájában élnek to-
vább, s ez az oroszlánokkal való 
foglalkozásban is változást jelen-
tett. Az idomításban bevezették 
a szelíd dresszúrát, amelynek lé-
nyege az volt, hogy az állatokat 
nem kényszerítéssel, fenyegetés-
sel, hanem jutalommal és pozitív 
megerősítéssel igyekeztek ráven-
ni a mutatványok végrehajtására. 
Ezt a módszert Henri Martin, Carl 
Hagenbeck és az orosz Durov 
család tagjai terjesztették el.

Közben az állatkertekben is 
folyamatosan fejlődött az orosz-
lánok tartása. A kisebb-nagyobb 
ketreceket felváltották a száraz- 
vagy vizesárokkal, a megmászha-
tatlan műsziklákkal (majd sokkal 
később a páncélüveggel) határolt 
kifutók, ketrecek helyett pedig 
egyre inkább összetett mestersé-

ges életteret igyekeztek kialakítani. Az oroszlánok 
takarmányozásában is fordulat következett be, mert 
rájöttek, hogy nem elég egyszerűen húst adni ne-
kik, hanem a teljes értékű tápláláshoz minél több-
ször egész zsákmányállatot (szőröstül-bőröstül) kell 
biztosítani számukra, és heti egy koplalónapra is 
szükség van. Az oroszlánok – és általában a ragado-
zók – állatkerti takarmányozásában mind a mai na-
pig alkalmazott fenti elveket a kiváló bengáli szak-
ember, Ram Brahma Sanyal javasolta először, még 
1892-ben.

Az állatkerti oroszlántartás fejlődésében fontos 
eredmény volt a környezetgazdagítás bevezeté-
se, amely nemcsak programot, elfoglaltságot adott 
az állatoknak, hanem több mozgásra is ösztönözte 
őket. Emellett egyre több állatkert kezdett fi gyelni az 
alfajtiszta tenyésztésre is, hisz az állatkertészet hős-
korában az ilyesmivel nemigen törődtek. Ma már a 
korszerű kertekben odafi gyelnek az alfajtiszta szapo-
rításra. E gondolat egyik fő teoretikusa Európában a 
Kelet-berlini Állatkert egykori nagynevű igazgatója, 
Heinrich Dathe volt.

HANGA ZOLTÁN

EGY MODERN ÁLLATKERTBEN MA 
MÁR HATALMAS KIFUTÓKBAN ÉLNEK 
ÉS SZAPORODNAK AZ ALFAJTISZTA 
OROSZLÁNOK.

Magyarországon dr. Rátonyi Zol-
tán állatorvos, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert hajdani igazgatója 
különösen sok megfi gyelést vég-
zett az oroszlánok tartásával és 
szaporításával kapcsolatban. Sta-
tisztikát készített az egyes vem-
hességek hosszáról, megfi gyelte 
az állatok viselkedését, és azt is, 
hogy mikor érdemes együtt, il-
letve mikor kell külön tartani a 
tenyészpéldányokat. Kiállt a tel-
jes értékű takarmányozás mel-
lett, valamint ő javasolta először 
az állatkertekben ma is használt 
kettős áteresztő ajtókat. Tapasz-
talatait Oroszlántenyésztés című 
könyvében tette közkinccsé.



Összeállította: Jokuthy Emese

KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ

Március 8-tól április 19-ig látható a Ma-
gyarország nemzeti parkjainak párat-

lan természeti értékeit bemutató tárlat, 
mely a Varázslatos Magyarország havi 
fotópályázatának legjobb alkotásait vo-
nultatja fel. A szervezők célja a pályázattal, 
hogy jobban megismerjük országunk ter-
mészeti szépségeit és a hazai természet-
fotózás kiválóságait. 

Kércz Tibor és Komáromi Csaba elhivatott magyar 
természetfotósként felelősségének érzi a sark-

vidékek törékeny szépségének bemutatását. A két 
fotós arktiszi és antarktiszi útjain több tízezer ter-
mészetfotót készített. Önerőből kivitelezett három 
sarkvidéki expedíciójuk anyagát méltó helyen, a 
Magyar Természettudományi Múzeum Kupolacsar-
nokában állítják ki. Félszáz képből álló válogatásu-
kat április végétől láthatja a nagyközönség. 
A kiállítás üzenetét a múzeum tavasszal és nyáron 
tematikus programsorozattal erősíti. Ennek ki-
emelt eleme az április közepén induló, öt alkalmas 
szakmaiest-sorozat. A beszélgetéssel kiegészülő 
előadások témája a klímaváltozás. A múzeum ku-
tatói és vendégelőadók segítségével megismer-
hetjük a klímaváltozás őstörténeti lenyomatait, a 
felmelegedés hatását a madárvonulásra, új fajok 
megjelenésére, de azt is megtudhatjuk, milyen vál-
tozásokról árulkodnak a gyűjteményi cédulák.

„A hónap műtárgya” sorozat 
témája az invázió

Varázslatos 
Magyarország 

Olvadó jövőnk

Szigeten ragadt, hínárokkal táplálkozó hím  jegesmedve
Fotók: Kércz Tibor

Olvadék vízzuhatag az Austfonna jégfalon
Személyes távolság 

Fotó: Daróczi Csaba

A gyapottok-
bagolylepke 

egyik gyűjteményi 
példánya a múzeum 

Lepke gyűjteményéből 
Fotó: György Zoltán

A Magyar Természettudományi Múzeum 2018-ban „A hónap műtárgya” minigalériájában 
olyan állatok és növények gyűjteményi példányait mutatja be, amelyek általában az 

ember segítségével jutottak el hozzánk vagy a közeli országokba, majd onnan a maguk 
erejéből hódították meg hazánkat. Nálunk azután gyakran súlyos károkat okoznak, vagy 
az őshonos fajok visszaszorításával természetvédelmi problémák előidézői. Az ilyen álla-
tokat és növényeket inváziós vagy özönfajoknak nevezzük. 2018 márciusában a gyapot-
tok-bagolylepkét (Helicoverpa armigera) mutatjuk be, amely sokféle lágyszárú növény 
kártevője. Az eredetileg mediterrán elterjedésű faj az 1980-as évek végéig ritkaságnak 
számított Európában, ma már azonban tömegesen jelen van Magyarországon is.
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Cunnolites sp.
Sümeg, Köves-domb; felső-kréta (Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

DULAI ALFRÉD írása

A tengeri eredetű üledékes kőzetekben nem ritkák a korallok maradvá-
nyai, melyek lehetnek telepes vagy magános formák. A zátonyalkotó 

(többnyire telepes) korallok a sekély környezetekre korlátozódnak a ve-
lük szimbiózisban élő egysejtű dinofl agellaták miatt. Más fajok akár több 
száz méteres mélységig is előfordulhatnak. A Cunnolitesek (régebben 
használt nevükön Cyclolitesek) magános korallok, alakjuk kupolaformájú, 
bázisuk csaknem teljesen lapos, ritkán kissé homorú. A vastag, perforált 
szeptumok sűrűn egymás mellett helyezkednek el. A kehely felső része 
egy hosszúkás, szűk kehelymederré módosul. Rögzülés nélkül, szabadon 
hevertek a laza tengeraljzaton. A lapos és széles bázisuk megakadályoz-
ta, hogy belesüllyedjenek a puha üledékbe. Nagyon hasonlítanak a ma 
élő Fungia korallokhoz, így valószínűleg azokhoz hasonlóan dinofl agel-
latákkal éltek együtt, és emiatt előfordulásuk a sekély, átvilágított zó-

nára korlátozódott. A Cunnolites fajok Eurázsia, Észak-Afrika és a karibi 
térség kréta és eocén képződményeiben fordulnak elő. Magyarországon 
főleg a Bakonyban gyakoriak Sümeg és Ajka környékén (Jákói Márga). 
Leghíresebb hazai lelőhelyük a Sümeg melletti Köves-domb, ahol még 
ma is könnyen gyűjthetők a réten. Géczy Barnabás akadémikus 1954-es 
monográfi ájában 4500 példány alapján 17 fajt és alfajt különített el. A sü-
megi példányokon gyakoriak a különböző ránőtt szervezetek. A csöves-
férgek (Serpula) többnyire még a korall életében telepedtek a vázra, és 
annyira körbenőhették, hogy akár a korall alakja is eltorzulhatott emiatt. 
A Magyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteménye is sok 
száz példányt őriz a sümegi lelőhelyről.

Magyarország ősmaradványai 21.

A borostyánkő szó hallatára majd’ mindenki a balti (északi-tengeri) borostyánkőre gon-
dol. A balti drágakőre az a KRESZ-ből is jól ismert színárnyalat jellemző, mely róla kapta 

a „borostyánsárga” nevet. A bemutatott példány nemcsak határozottan sötétebb színű, 
hanem a mintegy 40 millió éves, eocén korú balti borostyánkőnél jóval idősebb is: al-
só-kréta korú, közel 140 millió éves széntartalmú üledékes kőzetben találták Salzburg 
(Golling) környékén, Ausztriában. Valószínűleg egykori araukáriafélék (ősi tűlevelű fák) 
gyantája. Ritkasága és sötét színe miatt e fosszilis gyanta drágakőnek csiszolt példányá-
val csak elvétve találkozhatunk.
További ásványritkaságok az mttm.blog.hu-n

Mi is az a borostyánkő?
Borostyánkő a Magyar Természettudományi 

Múzeum Ásvány- és Kőzettárának gyűjteményéből 

1 c
m

Fotó: Dulai Alfréd

Barbacka Mária és Bodor Emese kétrészes sorozata

Korsós Zoltán • Babocsay Gergely (szerk.)
MIRE JÓK A TERMÉSZETRAJZI 
GYŰJTEMÉNYEK? 
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2017. 

A Magyar Természettudományi Múzeum nagy sikerű cikksorozatának szerkesztett, gazdagon 
illusztrált formáját immár kézbe is vehetik az olvasók. A múzeum munkatársai régóta és többfé-

leképpen próbálják meggyőzni munkájuk és intézményünk jelentőségéről, társadalmi hasznáról a 
nagyközönséget, a humán tudományokkal és művészetekkel foglalkozó muzeológus kollégákat és 
persze a döntéshozó politikusokat is. A könyv szerzői a kívülállók számára is megfogható példákon 
keresztül támasztják alá érveiket. Reméljük, ezen írások az olvasóban sem hagynak kétséget, hogy 
a természettudományi gyűjtemények nem a múlt poros dokumentumai, mert a belőlük nyerhető, 
folyamatosan bővülő és megújuló információk segítségével sok esetben a társadalmat foglalkoz-
tató és gyakran súlyosan érintő problémák oldhatók meg. Hogy melyek ezek? A könyvből kiderül.

 A kiadványok megvásárolhatók a Magyar Természettudományi Múzeum jegypénztárában, vagy megrendelhetők a commerce.nhmus.hu weboldalon.

KIADVÁNYAJÁNLÓ
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRNYEZETÉRT

Évről évre 1 millió ember látja majd azokat a tablókat, ismeret-
terjesztő táblákat, amelyek hamarosan kihelyezésre kerülnek a 
Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Földművelésügyi Minisz-
térium (FM) támogatásával projekt indul a szelektív hulladék-
gyűjtés és az újrahasznosítás fontosságának bemutatására.
Mivel a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek és a � atalok � -
gyelmét kell felhívni főleg a környezetvédelmi problémákra, 
a környezettudatos nevelés és szemléletformálás keretében az 
állatkertben kihelyezésre kerülő tablók játékos formában, sok 
képpel, közérthetően és olvasmányosan mesélik el, miért és ho-
gyan kell szelektíven hulladékot gyűjteni. 
Emellett, hogy a tanultakat gyakorolhassák a látogatók, szelek-
tív hulladékgyűjtők kihelyezéséről is gondoskodnak az állatkert 
területén.

EGYÜTT AZ ERDŐKÉRT
ültetvényekre már nem lesz szükség, a helyükre vál-
tozatos, természetes erdő ültethető, ahol a madár, a 
vad és az ember egyaránt jól érzi magát.

A konyhai hulladékot is érdemes újrahasznosí-
tani. Míg vidéken disznót tartottak, ez viszonylag 
egyszerű volt, a moslékba szinte minden ehetőt bele 
lehetett keverni, így semmi sem veszett kárba. Ma 
más a helyzet, ám akinek kiskertje van, annak va-
lóságos kincs lehet a konyhai hulladék, amely kom-
posztálható. Az érett komposzt kiváló biotrágya, 
amely nem csak környezetbarát, de szaga sincs. Sőt, 
hasznos rovarok garmada keresi fel időről időre.

A legnagyobb veszélyt környezetünkre az er-
dőt-mezőt-vizeket egyaránt nagyon károsító, tö-
megével előforduló hulladékok jelentik: a különféle 
elemek, elektronikai és számítástechnikai eszközök 
és tartozékaik. Ezért a műszaki hulladékot minden 
körülmények között szelektíven kell gyűjteni! 

K.ZS.

Föld erdei az elmúlt évszázadokban vészesen 
megfogyatkoztak. Világszerte sok millió hek-
tár erdőt vágtak ki a fakitermelés, a mezőgaz-

dasági területek növelése, az urbanizáció felgyorsu-
lása miatt. Az egyik legnagyobb pusztítást a vasút 
térhódítása jelentette, hiszen régen a sínek talpfái 
valóban fából készültek. Belegondolni is rossz, mi-
lyen irdatlan mennyiségű erdő kivágása kellett a 
vasúthálózat világméretű kiépüléséhez. És persze 
ott van a papírgyártás! Kezdetben a könyvek még 

ugyan bőrre, pergamenre készültek (többnyire 
a bárányok bánatára), később a régi ruhákat 

is könyvvé dolgozták, ám amikor beindult 
a tömeggyártás, akkor az erdők váltak ál-

dozattá. Egy-egy bestseller kiadá-
sa bizony több hektár erdő kivágásá-

val járt. 
A nyomtatott sajtótermékek iránti ér-

deklődés mára jelentősen megcsappant, s 
azt gondolhatnánk, hogy ezért mind ke-
vesebb papírra van szükség. Ez azonban 
nagy tévedés! Ugyanis míg a könyvek és 
folyóiratok példányszáma rohamosan 
csökken, addig a csomagolóanyagok és 

reklámújságok mennyisége exponenciálisan nö-
vekszik! Magyarán, soha nem volt oly égető szükség 
a papír szelektív gyűjtésére, mint manapság. Egyet-
len család egy év alatt több fát is megmenthet azzal, 
ha részt vesz az újrahasznosításban. A tamáskodók 
erre azt is mondhatják, hogy ma már olyan faültet-
vények vannak, amelyek a papírgyártást szolgálják 
ki. Ám a faültetvény nem erdő! Nem találhatók meg 
benne azok a cserjék és lágyszárú növények, mint 
az igazi erdőkben, s bizony alig-alig akad bennük 
állat.  Ha a későbbiekben ezekre a mono kultúrás fa-

Csak a termé-
szetes vagy 
természetközeli 
erdők jelentenek 
megfelelő élőhe-
lyet és táplálékot 
az állatoknak. 
A papírgyártás 
igényeit kielégí-
tő faültetvények 
csak alig néhány 
fajnak adnak 
otthont. 
(balra)
Fotó: Kristian Bell / 
Shutterstock

A földigiliszta az 
egyik leghasz-

nosabb állat. 
Amennyiben 

komposztálunk, 
az így kialakított 

biotrágyában 
kedvükre szapo-

rodhatnak ezek 
a gyűrűsférgek. 

(balra)
Fotó: 

Manfred Ruckszio / 
Shutterstock
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Kulturális rovat

A szerző előző könyve, A fák titkos 
élete a hazai természetismereti 
irodalom egyik  bestsellere volt. 
Nem kérdéses, hogy Az állatok 
érzelmi élete is hasonló népsze-
rűségre tesz szert. Peter Wohlle-
ben jelen könyvével egy sajátos 
etológiai munkát tesz le az asz-
talra, melyben leginkább a saját 
tapasztalatait és nézeteit írja le. 

Ám amennyire erénye, úgy hátránya is ez, ugyanis ahhoz, 
hogy egy-egy tézist felállítson és igazoljon, jóval több ál-
latfajjal végzett megfi gyelésre és azok alaposabb elem-
zésére lett volna szükség. Nézzük el ezt a szerzőnek, 
hiszen nem etológus! Wohlleben munkája ennek ellenére 
minden állatbarát számára ajánlott, roppant élvezetes, 
egyben igazi szemléletformáló olvasmány. Könyvének 
üzenete egyértelmű: az állatok közelebb állnak hozzánk, 
mint hinnénk. 

AZ ÁLLATOK 
ÉRZELMI ÉLETE

Ára: 3490 FtPark Kiadó, 2017 

Magyarországon előforduló bagoly-
fajok határozása és gyakorlati 
természetvédelme című kötet 
egyben határozót, kézikönyvet és 
gyakorlati útmutatót foglal magá-
ba. Megtudhatjuk belőle, miképp 
lehet megkülönböztetni a tizenkét 
hazánkban előforduló bagolyfajt 
(valamint szól a lappantyúról is), 

részletesen ismerteti vedlésüket, a koruk, illetve az iva-
ruk meghatározását. Külön fejezet foglalkozik roppant 
különleges anatómiájukkal. A könyv fajonként bemutatja 
az egyes baglyok szaporodásbiológiáját, életmódját, 
természetvédelmi helyzetét és gyakorlati védelmét. 
Tanácsot ad arra vonatkozóan is, mit tegyünk, ha sérült 
baglyot találunk, illetve milyen méretű költőodú kihelye-
zésével segíthetjük a baglyok fészkelését, és ezáltal az 
elterjedését. (A könyv egyebek mellett megrendelhető: 
www.bukikonyv.hu)

MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ 
BAGOLYFAJOK

Herman Ottó Intézet, é.n. 

Magyarországon a hüllők tartá-
sával foglalkozó szakirodalom 
még gyermekcipőben jár. Ezért is 
külön öröm, hogy végre egy mind 
gyakrabban tartott csoportjuk, 
a kaméleonok ismertetésre ke-
rülnek, László Csaba és Dr. Gál 
János könyvében. Ez a kézikönyv 

kötelező olvasmány mindenkinek, aki kaméleont sze-
retne tartani  (vagy már tart)! A szerzők leírják, hogyan 
rendezzük be terráriumunkat, mivel és milyen időkö-
zönként etessük kedvenceinket, azok milyen hőfokot és 
páratartalmat igényelnek; egyáltalán milyen teendők 
kapcsolódnak a kaméleon tartásához. Azok is hasznos 
tanácsokat kapnak, akik tenyészteni szeretnék ezeket a 
hüllőket. A könyv végén a leggyakrabban tartott fajokat 
ismertetik. Kár, hogy a mellékelt térképekről lemaradt az 
előfordulási területek pontos jelölése. (Megrendelhető: 
bugs-world.com)

KÜLÖNLEGES KEDVENCÜNK, 
A KAMÉLEON

MG Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2017

Dr. Hangay György neve jól ismert az Állatvilág magazin olvasói 
előtt, szinte minden folyóiratszámban találkozhatnak egy-egy rend-
kívül érdekes, szakszerű cikkével. Szenvedélyesen népszerűsíti 
kedvenc állatait, a bogarakat, de sorozatban olvashatunk tőle a Ma-
gyarországtól távoli, egzotikus tájak élővilágáról, azok felfedezőiről, 
idegenbe szakadt hazánkfiairól. Hangay György is „idegenbe sza-
kadt”, 1965-ben hagyta el Magyarországot, és azóta Ausztráliában 
él, bár bejárta az egész világot. Számos könyvet írt útjairól, expe-
dícióiról, de saját életéről, hitvallásáról mégis talán ebből a filmből 
tudhatjuk meg a legtöbbet, amelyet a 2014-es magyar-ausztrál 
rovartani expedíció során forgatott Sáfrány József neves magyar 
természetfilmes. 
A gyűjtőút során a négy résztvevő (Hangay György, Szemadám 
György, Kovács Zsolt és Sáfrány József) bejárták Kelet-Ausztrália 
legnagyobb részét, tucatnyi nemzeti parkot, ahol különleges enge-
déllyel a Magyar Természettudományi Múzeum számára gyűjtöttek 
rovarokat. A filmben e munkának a részleteit is láthatjuk: éjjeli lám-
pázást, fűhálózást, rovarpreparálást, de az érdeklődő néző eközben 
– a gyönyörű, közeli képeken – felfedezheti a déli kontinens állat-
világának jellemző tagjait: kengurukat, koalát, papagájokat, kaka-
dukat, kéknyelvű gyíkot és másokat. A felvételeket kísérő szöveg, 
Szemadám György tolmácsolásában, az Attenborough-filmekhez 
mérhető tudományos ismeretterjesztő minőségű, és mindenütt el-
lát minket a megismert növény- és állatfajokhoz kötődő, hiteles in-

formációval. Az élvezetes narráció sokszor a humort sem nélkülözi, 
még szórakoztatóbbá téve az amúgy is érdekfeszítő úti beszámolót. 
Az 52 perces film izgalmakban sem szűkölködik: kalandos élménye-
ket láthatunk ausztrál cowboyokkal, folyón átkeléssel, autós elaka-
dással, erdőtűzzel, mérgeskígyóval. A karosszékben ülve járhatunk 
a Sydney melletti Kék-hegyekben, a Mungo-tó fehér homokdűnéin, 
a Csendes-óceán partján, eukaliptuszerdőkben és európai fenyő-
ültetvényben. Az expedíciót egy rövid kirándulás zárja az Ayers 
Rockhoz, Ausztrália szívéhez. Végül a gyűjtött bogarak szakszerű 
gondozását és a Magyar Természettudományi Múzeumba való el-
juttatását láthatjuk. 
Köszönet illeti Hangay doktort, akinek életcélja az, hogy a tudo-
mánynak és szülőföldjének hasznára váljon.
(A film megrendelhető: www.safranyjozsef.hu/webshop)

CSAVARGÁSOK AUSZTRÁLIÁBAN DR. HANGAYVAL

Art Vision Stúdió, Crocusfilm
Producer: Czeiner Katalin
Írta, fényképezte és rendezte: Sáfrány József
Szerkesztő: Kovács Zsolt
Narrátor: Szemadám György 

Ára: MP4 formátumban 1090 Ft, MP4 formátumban angol felirattal: 1090 Ft; 
DVD 1490 Ft

Csavargások Ausztráliában 
Dr. Hangayval
Sáfrány József fi lmje

A hónap filmje

DR. KORSÓS ZOLTÁN írása

Ára: 3990 Ft Ára: 4000 Ft
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„VIGYÁZAT, HARAPÓS KUTYA!” – szokás feltün-
tetni a fi gyelmeztető feliratot a kutyával őrzött ker-
tek, telkek, olykor lakások ajtaján. Holott valójában 
a szóban forgó kutya korántsem biztosan harapós, 
de mivel a területét védi, előfordulhat, hogy táma-
dóan lép fel az oda – kiváltképp a gazda távollétében 
– belépő idegennel szemben, ezért a tulajdonosnak 
kötelessége felhívni a fi gyelmet arra, hogy a portát 
kutya őrzi. Ilyen feliratok már az ókorban is létez-
tek, amint azt a Pompejiből származó híres római 
mozaik is bizonyítja. Az ugrásra készen acsarkodó, 
megkötött kutya alatt olvasható a felirat: Cave ca-
nem, azaz „óvakodj a kutyától”, ami azonban egy-
szerű technikai információközlés, nem pedig holmi 
közmondás, általános intelem arról, hogy a kutya 
általánosságban megbízhatatlan, veszélyes állat vol-
na, mint ahogy sokan e latin mondatot szövegkör-
nyezetéből kiragadva tévesen értelmezik. 

HOGY HARAPÓS LEGYEN…! A házőrzőként tar-
tott kutyától természetesen azt várta el a gazdája, 
hogy az idegenekkel szemben bizalmatlan legyen, 
fenyegetően, támadóan lépjen fel, sőt, végső eset-
ben kész legyen akár megharapni is. Erre azonban 
az átlagos kutyát nem is olyan könnyű rávenni, még 
ha meg is van benne a területvédő ösztön; a legtöb-
ben csak ráijeszteni akarnak az emberre, ténylege-

CAVE CANEM? 
Amikor a kutya ha-
rap

sen kárt tenni benne nem, sőt, az 
is lehet, hogy valójában félnek is 
tőle. Mindenki tapasztalhatta már, 
hogy a kutya magabiztosabban, 
agresszívebben viselkedik, ha 
póráz van rajta; ezt kihasználva a 
házőrző kutyát eleink napközben 
megkötve tartották, ahogy a ró-
mai mozaikon is látható, és csak 
éjszakára engedték szabadon. A 
folyamatos megkötve tartás aztán 
rögzítette a kutyában az agresszi-
ót: végeredményben tehát nem 
azért tartották láncon, mert ha-
rapós volt, hanem hogy harapós 
legyen!  A láncos kutya, ha szaba-
don, semleges területen találkozik 
az emberrel, megugatja ugyan, de 
szemtől szembe ritkán támadja 
meg, hátat fordítani viszont nem 
tanácsos neki, inkább hátrálva 
célszerű kitérni az útjából.

VIDÉKIEK ÉS VÁROSIAK A vi-
déki házőrző kutyát, még ha nem 
is tartják láncon, általában nem 
viszik sétálni, emberek és kutyák 
közé: az udvarba zárva, elszige-
telten nevelkedik, szocializációja 
ezért elmarad, így könnyen lesz 
harapós. Városi környezetben ez 
nem kívánatos, de ritkán is for-
dul elő, hiszen a lakásban tartott 
kutyát naponta többször is sétál-
tatják, és ilyenkor észrevétlenül 
is szocializálódik, még akkor is, 

ha ezért a gazdája nem tesz tudatos erőfeszítéseket. 
Hozzászokik az idegenek jelenlétéhez, jövés-mené-
séhez, és semleges területen találkozik velük, ahol a 
hozzájuk való közeledését nem a területvédő ösztön 
határozza meg. Mivel szembesül a különféle helyze-
tekkel, zajokkal, kevésbé hajlamos a váratlan inge-
rektől megijedni, ami szintén csökkenti a harapás 
kockázatát. Így aztán a városi kutyák között kevés 
a harapós: bizalmasan viselkednek az emberekkel 
szemben, ami nem jelenti azt, hogy ettől még ne 
védenék meg a gazdájukat vagy az otthonukat, ha 
szükség lenne rá.

A KUTYA TESTBESZÉDE SOK MINDENT 
ELÁRUL. KÖNNYEN KIOLVASHATJUK 
BELŐLE AZT IS, HA HARAPNI KÉSZÜL.

CANEM?AVE

AMIKOR A KUTYA HARAP

MIT NE TEGYÜNK?
➜ Ne nyúljunk a kutyához a 

gazdája távollétében vagy 
beleegyezése nélkül! 

➜ Ne nyúljunk a kutyához 
hirtelen vagy hátulról, és 
ne nézzünk a szemébe! 

➜ Ne nyúljunk be a keríté-
sen, autó ablakán stb., a 
láncos kutyát kerüljük el!

➜ Ne közelítsünk a 
kutyához, ha eszik, vagy 
van előtte valami, amit 
őrizhet!

➜ Ne fordítsunk hátat az 
agresszív kutyának, 
inkább hátrálva 
vonuljunk vissza!

Valószínűleg 
már az ókorban 
is tudták, hogy 
a láncon tartott 
házőrző harapó-
sabb lesz, mint 
az, amelyik sza-
badon mozoghat. 
Séta közben is 
mindig törekedni 
kell arra, hogy a 
póráz lazán lóg-
jon, ne feszüljön 
(lent)
Fotó: S-F / Shutterstock
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FÉLELEMBŐL HARAP Közterületen tehát, főként 
városban, a kutyaharapás szerencsére ritka. Ha 
mégis megtörténik, annak oka többnyire nem a ku-
tya támadó természete, hanem éppen ellenkezőleg: 
a félelem, a bizonytalanság, az áldozat pedig megle-
pő módon többnyire állatbarát. Nem minden kutya 
szereti, ha idegenek behatolnak az intim szférájába, 
és aki az állatot nem kedveli, tart tőle, az ezt általában 
nem is teszi meg, így nem kerül vele konfl iktusba. 
Ezzel szemben nagyon sok állatbarát túl bizalmasan 
viselkedik az idegen kutyával szemben, és elvárja, 
hogy az is ugyanilyen rokonszenvvel válaszoljon, 
de ez egyáltalán nincs mindig így. Ha a kutya ki tud 
térni a számára nem kívánatos, terhes közeledés 
elől, akkor ezt megteszi, de ha ebben korlátozzák, 
pl. meg van kötve, akkor megeshet, hogy harapás-
sal, odakapással igyekszik hárítani azt. A célja nem 
az, hogy kárt tegyen az emberben: ezek a harapások 
egy másik kutya vastag, szőrrel borított bőrét meg 
sem karcolnák, arra pedig nem készítik fel a blökit 
az ösztönei, hogy az ember bőre vékony és csupasz. 

NE GYERE KÖZELEBB! Az ilyen módon harapó 
kutya tehát „harapósnak” valójában nem mondható, 
és ezeknek a baleseteknek könnyű elejét venni. Elő-
ször is soha nem szabad kutyához közeledni, vele 
barátkozni a gazdája távollétében vagy annak be-
leegyezése nélkül. Ne nyúljunk hozzá hátulról vagy 
felülről, mert az váratlanul érheti, vagy fenyegetés-
nek tekintheti. Ha hátrál, elhúzódik, nem szabad 
követni, nem kell erőltetni az ismerkedést. A kutya 
mimikája, testbeszéde sokat elárul: ha felhúzza az 
ínyét, és vicsorít, nyilván senkinek nem jut eszébe 
közelíteni hozzá, de ha hátracsapja a fülét, a szemét 
ijedten forgatja, a farkát behúzza, akkor sem szabad 
közelíteni hozzá, mert félelmében ilyenkor is harap-
hat. Vigyázat, a farkcsóválás nem mindig jelent ba-
rátkozási szándékot: sok kutya a területvédő ugatás 
közben is ide-oda mozgatja a farkát. Ha barátságo-
san „vigyorog”, szemlátomást ő is közelíteni szeret-
ne, akkor is hagyni kell, hogy először szagmintát 
vegyen: számára így kezdődik az ismerkedés. 

ÖRDÖGFIÓKÁK  A legtöbb kutyaharapás azonban 
nem közterületen történik, és az áldozat többnyi-
re nem idegen, hanem vendég, ismerős vagy akár 
családtag. Az ok pedig nagyon gyakran az, hogy a 
gazda, illetve a család nem a megfelelő kutyát vá-

NINCS OLYAN KUTYAFAJTA, AMELYNEK EGYEDEI 
TÖRVÉNYSZERŰEN MIND HARAPÓSAK LENNÉNEK, 
ÉS NE LEHETNE BELŐLÜK MEGBÍZHATÓ, BARÁTSÁGOS 
TÁRSAT NEVELNI.

lasztotta. A kölyökkutya kiválasztásakor valaha ál-
talánosan elterjedt tanács volt, hogy az alomból a 
„legéletrevalóbb” kölyköt kell választani, aki megtá-
madja a csörgő kulcscsomót, és kapálózva tiltako-
zik, ha felemelik, vagy hanyatt fektetik. Valójában az 
ilyen kölykökből lesznek a túlzottan temperamentu-
mos, domináns egyéniségű kutyák, akik a megfele-
lő, tapasztalt gazdának hűséges társai lehetnek, és 
jól beválnak őrző-védő szolgálati vagy sportkutyá-
nak, de tapasztalatlan tulajdonos mellett a családba 
való beilleszkedésük sokszor nem megy könnyen: 
például rangsorvitákba keveredhetnek a gyerekek-
kel. Családi kutyának alkalmasabbak a kiegyensú-
lyozott, nem félénk, de nem is túl rámenős kölykök, 
akik bizalmasan fogadják az ember közeledését, és 
birkózós játék közben kevés ellenkezést mutatnak.

LÉTEZIK HARAPÓS FAJTA? Gyakori kérdés, 
hogy léteznek-e harapós kutyafajták. A vélemények 
erről megoszlanak: egyesek eleve előítéletekkel vi-
seltetnek bizonyos fajták iránt, mások makacsul ra-
gaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy minden 
kutya egyformának születik, és csak a nevelés dönti 
el, hogy fog később viselkedni.  Egyik félnek sincs 
igaza. Az egyes kutyafajták tulajdonságait az eredeti 
használati céljuk határozza meg, és bizony vannak 
olyan fajták, amelyeknek a területőrző, zsákmány-
szerző vagy versengő hajlama fokozott, netán épp 
függetlenebbek a szokottnál, ami könnyen vezethet 
oda, hogy hirtelen felindultságból csipkednek, illet-
ve bizonyos helyzetekben az átlagnál könnyebben 
szánják rá magukat akár harapásra is. Más fajtákkal 
szemben mindig is a végtelen türelem és a barátsá-
gos természet volt az elvárás, és ez a mai napig érez-
teti hatását. 

MIRTSE ÁRON

Ha a kutya 
eszik vagy 
őriz valamit, 
nem tanácsos 
hozzányúlni. 
Ilyenkor 
hevesebben 
reagálhat még 
az egyébként 
jóindulatú állat 
is. (jobbra)
Fotó: alexei_tm 
/ Shutterstock

Némelyik kutya-
fajta a küllemé-
nek köszön-
hetően téves 
megítélésnek 
örvend. 
A bulldog példá-
ul marcona képe 
ellenére ritkán 
harapós. (balra 
fent)
Fotó: Runa Kazakova 
/ Shutterstock

Nemcsak a ma-
gabiztos, támadó 
természetű 
kutya lehet ha-
rapós. A félelem 
legalább olyan 
gyakran vezet 
balesethez, mint 
a valódi agresz-
szió. (lent)
Fotó: Sarah2 
/ Shutterstock
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Összeállította: Hanga Zoltán

élekben már mindenki felkészült a közelgő 
szentestére, amikor december 23-án reggelre 
egy kölyökkel gyarapodott a budapesti goril-

lák közössége. A 17 esztendős anyaállat, N’yaounda 
már tapasztalt szülőnek mondható, hiszen koráb-
ban sikeresen felnevelt egy másik gorillakölyköt. 
A jövevényt az első napokban még nem láthatta a 
nagyközönség, ugyanis ilyenkor néhány napig a 
legteljesebb nyugalmat kell biztosítani neki, és per-
sze az anyaállatnak. Karácsony után viszont már 
megnyitottuk az emberszabású majmok házát, és a 
két ünnep között, majd az új esztendő első napjai-
ban sokan meg is látogatták az apróságot.

Nyugtalan gorillák, renitens látogatók
Az emberszabású majmok persze elég érzékeny 
állatok, így a látogatók felé állandó jelleggel meg-
fogalmazott kérésünk, hogy ne dörömböljenek az 
üvegen, a fotózáshoz pedig ne használjanak vil-
lanófényt, az év bármely napján indokolt. Amikor 
pedig kölyök is van, különösen fontos ennek betar-
tása. S bár a legtöbb látogató együttműködő meg-
értéssel fogadta kérésünket, ezúttal is akadtak, akik 
nem akarták betartani ezeket a nagyon egyszerű, és 
kultúrember számára semmilyen fájdalmas korláto-
zást nem jelentő szabályokat. Sajnos ez az anyaállat 
viselkedésére is hatással volt. Állandó nyugtalansá-
got fi gyelhettünk meg rajta, ami ilyenkor a kölyök 
fejlődését is befolyásolhatja, különösen akkor, ha a 
nyugodt szoptatás körülményei nem biztosítottak.

Éppen ezért január derekán azt a döntést hoztuk, 
hogy átmenetileg lezárjuk az állatházat. A jó hír, 
hogy ez meghozta a várt eredményt, sőt, e sorok 
írása idején már azt fontolgatjuk, hogyan és milyen 
ütemben tudjuk a gorillák bemutatóhelyét újra meg-
nyitni a nagyközönség előtt. Természetesen megint 
szükségünk lesz nem csak a többség, hanem min-

denki együttműködésére állata-
ink, és – ha már itt tartunk – a 
nagyközönség érdekében is. Mert 
eléggé nyilvánvaló, ha mondjuk, 
egy állatnak lépten-nyomon a 
szemébe vakuznak, előbb-utóbb 
szokásává válik, hogy otthoná-
nak a látogatótérrel épp ellentétes 
oldalán tartózkodjon, akár el is 
fordulva a szemlélődőktől. 

Már hatan vannak!
A Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben 1989 óta foglalkozunk goril-
lákkal. Abban az évben egy te-
nyészpárral kezdtük, s a két állat, 
Liesel és Golo azóta is intézmé-
nyünkben lakik. Kettejük frigyé-
ből három kölyök született – Dan-
go 1992-ben, Gorka 1996-ban, 
Ebobo pedig 2000-ben –, akik 
azóta felnőttek és elhagyták a 
„szülői házat”. Manapság Madrid, 

Barcelona és Sanghaj állatkertjei ben, immár maguk 
is szülőkké válva élik mindennapjaikat. 

Az eredeti tenyészpár, a már említett Golo és 
Liesel mellé az idők során három fi atal nőstény ér-
kezett: Iringa, N’yaounda és Hakuna Matata. Utóbbi 
továbbutazott egy másik állatkertbe, N’yaounda és 
Golo frigyéből viszont újabb utódok születtek. Elő-
ször Bongo 2010-ben, majd a mostani kölyök 2017 
decemberében. Összesen tehát öt gorilla született 
eddig Budapesten, a jelenlegi gorillacsapat pedig – 
a jövevénnyel együtt – hat állatból áll.

Cikkünk lezárásának idejére még nem sikerült 
kétséget kizáróan kifi gyelni, milyen nemű a jöve-
vény, de a gondozók úgy vélik, majdnem biztos, 
hogy kislány. Ahhoz azonban kétség sem fér, hogy 
egy gorillakölyök születése nemcsak azért öröm, 
mert nagyon aranyos, hanem azért is, mert e kri-
tikusan veszélyeztetett állatok állatkerti szaporítása 
természetvédelmi jelentőséggel bír.

GORILLAKÖLYÖK született

A világ állat-
kertjeiben 
gyakorlatilag csak 
nyugati síkvidéki 
gorillák élnek. 
Állatkertünkben 
1987-ben 
készült el az 
emberszabású 
majmok háza 
(melyet 2008-
ban átalakítottak 
és mellé tágas 
kifutók épültek), 
amely lehetővé 
tette a gorillák 
korszerű tartását.
Fotók: Bagosi Zoltán
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első napjaiban összesítettük Állatkertünk 
múlt évi tevékenységének legfontosabb ada-
tait. December 31-én a táblázatban szereplő 

faj- és egyedszámmal büszkélkedhetett intézményünk.
A 2017-es esztendő legnagyobb érdeklődéssel övezett kis-

állatai közül a november 8-án született elefántborjút, a fen-
tebb részletesen említett gorillakölyköt, illetve az év elején 
világra jött három zsiráfborjút érdemes külön is kiemelni. De 
„gyermekáldás” volt többek között a kovariknál, az ecsetfarkú 
patkánykenguruknál, a lajhároknál, a gyűrűsfarkú makiknál, 
az éji majmoknál, az ormányosmedvéknél, az ázsiai vadku-
tyáknál, a Böhm-zebráknál, a cebui disznóknál, a muntyák-
szarvasoknál, az indiai antilopoknál, a csupasz turkálóknál, 
a gundiknál, a nagy maráknál, a prérikutyáknál és a zöld 
agutiknál. Fiókákkal örvendeztettek meg bennünket a pápa-
szemes pingvinek, a vörösfülű arák, a pompás koronásga-
lambok, a rózsás fl amingók, a rózsás és a borzas gödények, 

a batlák, a bütykös és a vörös ásóludak, a sárga fütyülőludak, 
a cigányrécék, a tarvarjak és a ka� er szarvasvarjak is. Termé-
szetesen a hüllők állománya is gyarapodott, közülük a Ruth-
ven-királysiklóknál, a kaliforniai királysiklóknál, a hondurasi 
királysiklóknál, a gabonasiklóknál, a sisakos kaméleonoknál, 
a vitorlásgekkóknál, a szakállas agámáknál, a vöröshasú hu-
szárteknősöknél és a tigrispitonoknál volt külön említésre is 
érdemes szaporulat. Nem sokkal az év vége előtt a párducfol-
tos édesvízi rájákat is családi örömök érték.

Mint ismeretes, a Fővárosi Állat- és Növénykertben mentő 
tevékenység is zajlik: a hazai, vadon élő védett fajok emberi 
segítségre szoruló egyedeiről, törött szárnyú gólyákról, mér-
gezett sasokról és elvárult kismókusokról gondoskodunk. 
A 2017-es év mentési adatai szerint 103 faj 1524 egyedének 
mentésében vettek részt munkatársaink. A segítségre szoru-
ló állatok nagyobb része most is madár volt, de akadtak emlő-
sök, sőt kétéltűek is: négy foltos szalamandrát is mentettünk. 
A legnagyobb egyedszámban bekerült madárfaj a feketerigó 
(157 egyed), a széncinege (95 egyed) és a nagy fakopáncs (47 
egyed) volt, de 42 vörös vércse és 26 fehér gólya is akadt a 
mentett madarak között. Az emlősök közül sünből kellett a 
legtöbbet menteni: összesen 265-öt.

LELTÁROZTUNK

Az Állatkertben 2017. december 31-én bemutatott állatok faj- és egyedszáma
Összesen: 846 faj 8412* egyed

Mentett állatok Összesen 103 faj 1524 egyed

Emlősök 
3 faj 23 egyed1

*A gerinctelenek közül csak 105 faj esetében van 
egyedi nyilvántartás, 638-as egyedszámmal.

1  Margitszigeti  Kisállatkert

Madarak 
22 faj 119 egyed1

Emlősök 
128 faj 1298 egyed

Emlősök 
16 faj 505 egyed

Hüllők 
121 faj 797 egyed

Hüllők 
9 faj 110 egyed

Gerinctelenek 
216 faj 
megszámlálhatatlan 
egyed

Madarak 
150 faj 1195 egyed

Madarak 
77 faj 905 egyed

Halak 
196 faj 4172 egyed

Kétéltűek 
29 faj 308 egyed

Kétéltűek 
1 faj 4 egyed

FEKETEFEJŰ ÉJIMAJOM 
(Aotus nigriceps)

ECSETFARKÚ PATKÁNYKENGURU 
(Bettongia penicillata)

VÖRÖSFÜLŰ ARA 
(Ara rubrogenys)
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gy kedves Walt Disney-történetben Plútó ku-
tya közeli kapcsolatba kerül egy fura labdával, 
melyet a sajátjával téveszt össze, majd nem kis 
megdöbbenésére az négy lábra kelve folytatja 

útját. Nemcsak a rajzfilmbéli ebnek meghökkentő 
ez az állat, hanem mindazoknak, akik nem szoktak 
hozzá a vendégízületesek „földönkívüli” csapatába 
tartozó páncélosok látványához. A rajzfilmben – a 
labda hasonlóságának ötlete miatt – nehezen meg-
határozható, melyik faj is szerepel, egy dolog azon-
ban segíthet: a tökéletes összegömbölyödés elsősor-
ban a háromöves tatukra jellemző tulajdonság, így 
valószínűleg ő a rajzfilm főszereplője. Két fajuk közül 
a déli háromöves tatu, más néven matakó (Tolypeu
tes matacus) az ismertebb. Cikkünk róla szól.

A tatuk pajzsa az irha elcsontosodásával keletke-
zett úgynevezett bőrcsont, amely merev és mozgó 
övekbe rendeződött a csonttáblákból. Az övek szá-
ma fajra jellemző tulajdonság, így ismerünk például 
hat- és kilencöves tatukat is. Az összegömbölyödés 

számos ragadozó ellen nyújt védelmet, de nemcsak 
védekezésképp teszik, hanem – bár nem teljesen 
zártan – alváskor is. A zártság tudniillik javítja az ál-
latok hőháztartását, a „labda” belsejébe zárt levegő 
révén. A matakók farka rövid és vastag, nem moz-

gékony, mivel a fejükhöz hasonlóan bőrcsontle-
mezekkel fedett. Hasonló nagyságú két három-
szöget alkot fejük és farkuk, aminek jelentősége a 
védekezéskor derül ki, hisz pontosan illeszkednek 

egymás mellé, biztosítva a tökéletes lezárást.
Nem csupán páncélos mivoltuk különleges, ha-

nem – többek közt – a járásuk is. A hátsó lábuk má-
sodik, harmadik és negyedik ujja pataszerűen ösz-

szenőtt, míg az első és ötödik ujjuk elkülönült maradt. 
A matakó mellső lábain négy, nagyon erős karmok- 
ban végződő ujj látható. Séta, sőt futás közben a kar-
mok hegyén járnak. A tipegésük igen mulatságos lát-
ványt nyújt, mintha egy páncélozott balett-táncost 
látnánk. 

Szemben több más tatufajjal, a matakóknak vi-
szonylag speciális a táplálkozásuk. Elsősorban bo-
gárlárvákat esznek, de étrendjük fontos részei a 
hangyák és termeszek is, különösen a száraz év-
szakban, júliustól novemberig. A rovarokat a földben 
való turkálással vagy a korhadt fák kérge alól szerzik 
meg. A matakók ezenkívül jelentős mennyiségű 

gyümölccsel is táplálkoznak a nedves évszakban.
Számos forrás szerint nem ásnak üregeket, hanem 
más állatok, például hangyászok lyukait foglalják el, 
vagy a sűrű növényzetben bújnak meg. Állatkerti 
tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy szívesen 
ássák el magukat, sőt kifejezetten gyorsan ásnak a 
hatalmas karmaikkal.

A háromöves tatuk 9-12 hónapos korukban érik el 
az ivarérettséget. A legtöbb kistatu november és janu-
ár között születik kb. 120 nap vemhesség után, ám az 
év többi hónapjában is világra jöhetnek, ami azt jel-
zi, hogy a matakóknál nincs meghatározott párzási 
időszak. Viszonylag alacsony a faj szaporodási rátája, 
évente többnyire csak egyszer szaporodik. Az egye-
düli kölyök vakon, 80 gramm súllyal születik, de miha-
marabb lábra kel és védekezési képessége is gyorsan 
kifejlődik. A „villámsebesen” fejlődő kölyök az anyja 
méretét hamar eléri, amely 2-3 hónapos korában el is 
választja. A matakó több mint harminc évig él. 

A matakót elsősorban a húsáért folytatott vadá-
szat veszélyezteti, ám kézműves termékeket is ké-
szítenek belőle. Miután nem mély üregekben rejtő-
zik, könnyebben prédájául esik a rá vadászóknak, 
mint más tatufélék. Az élőhelyek pusztulása szin-
tén veszélyeztető tényező lehet, ahogy a vadont a 
megművelt területek váltják fel. Úgy tűnik azonban, 
hogy egy bizonyos szintig képes mindehhez alkal-
mazkodni. A harmadik veszélyforrás az állatkeres-

Az övesállAtok között A háromöves tAtuk  
A legügyesebbek A teljesen zárt  

gömbbé AlAkulásbAn. 

TankAri, 
a szegedi 
tatukölyök  
(fent)

Virágok  
között kelve
(jobbra fent) 

Tökéletesen zárt 
„tatulabda”
(középen)

Kutakodás a 
vakondtúrásban
(jobbra lent)
Fotók: Endrédi Lajos
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kedelem, különösen azért, mert jelentős a mortalitás 
a befogás és szállítás közben, nagyrészt az állatok 
speciális takarmányigénye miatt. 

Ha nem is a leggyakoribb faj, általános helyzete 
stabilnak mondható a világ állatkertjeiben. A kertek 
nemzetközi adatbázisa szerint jelenleg a világ száz-
huszonöt állatkertjében 271 egyede él. Magyarorszá-
gon a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Jászberényi 
Állatkert, a győri Xantus János Állatkert, valamint  
a Szegedi Vadaspark mutatja be, az utóbbi helyen jól 
is szaporodik. Sőt, Szegeden arra is kísérletet tettek, 
hogy a legutóbb született tatukölyköt kézhez szok-
tassák, hogy ne féljen az emberek közelében. Az 
elválasztás időszakában indult tréning sikeresnek 
bizonyult, s a TankArinak elnevezett nőstény kis-

A matakók Dél-Amerikában, pon-
tosabban Bolívia középső és ke-
leti, Argentína középső és északi 
részén, Brazíliában a Mato Grasso, 
Paraguayban a Chaco régióban 
élnek. Elsősorban a száraz sza-
vannaerdő közelében fekvő füves 
területeket, mocsarakat kedvelik. 
Többnyire magányosak, egyedül 
tipegnek és kutatnak táplálék után 
a vadonban, de időnként, például 
hidegebb időben csoportokba is 
verődhetnek.  

ecntvuencrewex

természetvédelmi státusz
Mérsékelten fenyegetett

tatu többször is bemutatkozott a közönség előtt a 
vadasparki erdőben tett sétával. 

A matakón kívül sörtés armadillóval (Chaetoph
ractus villosus) találkozhatnak még a látogatók a 
hazai állatkertekben: a Fővárosi Állat- és Növény-
kertben, a debreceni Nagyerdei Kultúrparkban, a 
Miskolci Állatkertben, a Nyíregyházi Állatparkban 
és a Pécsi Állatkertben.

Endrédi Lajos

Megjelenik a Magyar Természettudományi 
Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert 
közreműködésével.
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mmár nem az a kérdés, hogy élőhelyszerűen 
rendezzük be a terráriumot, hanem hogy milyen 
anyagokat, esetleg műanyagokat alkalmazzunk. 

A nyolcvanas évek elején már itthon is több sikeres 
bemutató büszkélkedhetett a műszikla háttérlátvá-
nyával. Elsősorban a terrarista szemének és lelkének 
fontos ez a megoldás, de a fogságban tartott állatok-
nak is jól jöhet a napi életritmusuk miatt. A hátfal 
elsősorban híg cement felhordása különféle vas-
tagságban egy adott felületre. Ezt a masszát – szí-
nezőanyagokkal, esetleg más adalékokkal is keverve 
– ecsettel vagy kézzel felkenjük az alapra. Az építés 

Rovatvezető: Fehér Tamás

ELHAGYHATATLAN  
ELEDEL

Mászható dekoráció

eginkább egyes madár- és 
gyíkfajok, néhány teknős, két-
éltűek, pókok fő takarmánya a 

banántücsök (Gryllus assimilis). A 
szakkereskedésekben jobbára fris-
sen szállított és csomagolt példányokat 
vehetünk. A nőstények nagyobbak, ezért sokan in-
kább őket szeretnék megvásárolni. Ha kedvencünk 
nem fogyasztja el azonnal a tücsköt, akkor a még to-
jóképes nőstények bizony telepetézhetik a terrárium 
talaját. Ha a peték megfelelő körülmények közé ke-
rülnek, kikelnek a kistücskök, nem kevés bosszúsá-
got okozva a terraristának. Főleg a madárpóktartók 
igyekeznek elkerülni az ilyen „baleseteket”.

A takarmányozásra tartott tücsköknek elegen-
dő a szobahőmérséklet, viszont a szaporításhoz 
már 30-34 fokra van szükség. A hangya nagysá-
gú példányokból ötven-hatvan nap alatt fejlődnek 
ki felnőtt méretűvé az egyedek. Az ivarérett 
nőstények hat-nyolc naponta petéznek, több 

alkalommal. Amikor látható, hogy a tojócső vége 
kettényílt, már biztosan nem fognak petézni. A pe-
tékből megfelelő hőmérséklet és páratartalom mel-
lett nyolc-tizenkét nap alatt kelnek ki az utódok. 

A megvásárolt tücsköket otthon egy jól záródó 
műanyag edényben tároljuk. Néhány tojástartót be-
helyezve biztosíthatjuk számukra a megfelelő búvó-
helyet. A frissen vedlett tücskök kitinváza még puha, 
csak később szilárdul meg, így a fajtársak könnyen 
megrágják, sőt el is pusztíthatják őket. Fő táplálékuk 
a friss zöld (pitypang, tyúkhúr). Étkezési salátát ki-
zárólag mosva és egy-két napos állás után adjunk a 
téli „zöldszegény” időszakban, mivel a csigairtóval 

Az afrikai kétfoltos tücsök (Gryllus bimaculatus) – rendkívül erős csáp-
rágója miatt – kizárólag felügyelettel, ellenőrzött körülmények közt etet-
hető. A terráriumban elbújt rovar éjszaka előjön, s kíméletlenül megrágja 
alvó kedvenceinket! Ezért inkább a kevésbé gyors, nagyra növő banán-
tücsökkel etessünk, amely veszélytelen.         Fotó: ilikestudio / Shutterstock 

permetezett salátát tücskeink vagy nem eszik meg, 
vagy pedig elpusztulnak tőle. Jó megoldás a kü-
lönféle zöldségmagokat csíráztatni, és azzal etetni.

Mikor aztán tücskökkel etetünk – mindegy, 
hogy mekkora nagyságúakkal –, kalcium- és vita-
minporral kell beszórni őket. Kisebb tücsökméretet 
etethetünk beszórással, a nagyobbat vagy csipesz-
ről, vagy egy olyan edényből, ahonnan az egyedek 
nem tudnak kimászni. Ilyenkor tegyünk melléjük 
egy kis zöldfélét. Létezik egy úgynevezett félauto-
mata etetőszerkezet is (kis műanyag doboz), mely-
ből a tücskök egy mászófelületen kijutva belepoty-
tyannak a terráriumba. A kijáratot természetesen el 
is lehet zárni, így tudjuk adagolni a mennyiséget. 
Csak fürgén mozgó, ép, egészséges példányokat 
vásároljunk! Sajnos – főként a dobozos árusítás al-
kalmával – meglepődhetünk, amikor a tücskök kö-
zött kisebb-nagyobb csótányok is szaladgálnak.  

előtt érdemes tájékozódni kedvencünk élőhelyéről. 
Fotókat böngészve alakíthatjuk ki a berendezést. 
Természetesen más egy trópusi, és megint más egy 
sivatagi kétéltű vagy hüllő élőhelye, amit fi gyelembe 
kell venni. Ha a cementpépes megoldást választjuk 
(használnak műgyantát, speciális poliuretánhabot 

A karmos gekkók 
is, amelyek 

nem tudnak az 
üvegen mászni, 

a műszikla háttér 
beépítésével ki-
használhatják a 

terrárium hát- és 
oldalfalát.

Több tücsökfaj is 
tápláléka lehet a 
madaraknak és 
kisemlősöknek. 

A lágy- és rovar-
evő madaraknak 

különösen a 
költési periódus 
elején és  fi óka-
neveléskor van 
szüksége nagy 

mennyiségű 
rovar táplálékra.
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stb. is), akkor a még híg anyagba 
rögzíthetjük a faágakat, gyökere-
ket, egyéb dekorációs elemeket. A 
kialakított párkányokon az állatok 
kedvükre mászkálhatnak, megta-
lálva a napi életciklusuknak alkal-
mas helyet. Egy kiugró nagyobb 
párkány fölé lehet elhelyezni a 
melegítő és az UV-lámpát. Az 
alsóbb részeken pedig akár hű-
sölhet is kedvencünk. A napi te-
endőkhöz tartozik a terrárium lo-
csolása, a növények permetezése. 
A hátfal könnyen magába szívja a 
vizet, majd később onnan elpáro-
logva jelentősen megemelkedik 
a belső páratartalom. Különösen 
trópusi (illetve vedlési ciklusban 
levő) állatainknál lényeges, hogy a 
levegő ne legyen száraz. Ha fűtő-
kábelt vagy fűtőlapot használunk, 
kiváltképp fontos a rendszeres és 
bőséges öntözés, hisz e technikák 
erősen szárítják a talajt és a leve-
gőt. Az építés során virágcserepe-
ket is rögzíthetünk a még friss masszába. Így sok-
kal könnyebb a dekorációs növényeket elhelyezni, 
olykor cserélni. Speciális esetben a hátfalba még a 
fűtőkábelt is beépíthetjük. Gyakorlatilag az egész fa-
lat fűthetjük. Csobogót, patakocskát is képezhetünk 
rajta: egy kisebb akváriumi szivattyúmotort rögzí-

tünk az aljzaton, műanyag csövet 
fektetünk a hátfalba, és kialakít-
juk a víz útját. A terrárium aljára 
ebben az esetben agyaggolyókat 
teszünk, majd addig a szintig tölt-
jük meg vízzel, amekkora a motor 
magassága. Különleges esetben 
rejtett világítás is lehet a hátfal ki-
ugrói alatt. Nagyon körültekintő-
en kell ezt a fényforrást elhelyez-
ni, mert néhány erősen turkáló 
faj kimozdíthatja a berendezést.

Ha a kereskedésekben készen 
árult, hátfallal dekorált terráriu-
mot vásárolunk, feltétlenül tapo-
gassuk végig a felületet. Egyes 
készítők tudniillik nem kellő 
vastagságban kenik fel a masz-
szát, mely rövid idő után egy-
szerűen lemállik, s kibukkan az 
alapfelület, így esztétikailag él-
vezhetetlenné válik a rendszer. 
Javítható persze, de ritkán sikerül 
ugyanazt a színt kikeverni, mint 
amilyen az eredeti volt. Komoly 

gondot okozhat még a vékony felület, ha rovarevő 
állataink vannak. A felkínált és el nem fogyasztott 
tücskök előszeretettel rágják be magukat a hátfalba. 
Akár szaporodhatnak is, ám a legfőbb gond a meg-
búvó hím tücskök hónapokig tartó muzsikálása, 
ami egy idő után elviselhetetlen.                         

gy igazán kedves, érdeklődő, könnyen nevelhe-
tő és jól szaporodó fajt ajánlunk olvasóinknak. 
A pörgefarkú leguán (Leiocephalus carinatus) 

nevét az izgalmi állapotban föltekeredő farkáról kap-
ta. Fajtársait, ellenségeit igyekszik ily módon elijesz-
teni. Olykor a farokcsigát mindkét irányban mozgat-
ja, így még nagyobbnak látszik. A kifejlett példányok 
20-25 centiméteresek. A hímek robusztus testűek. 
A faj elsősorban Közép-Amerikában él: a Bahamá-
kon, a Kajmán-szigeteken, Kubában és Hondurason. 
Floridában is feltűnt (1940), valószínűleg behurcol-
ták, s a kedvező körülmények miatt tömegesen el-
szaporodott. A pörgefarkú leguán 
kisebb csapatokban él. A domi-
náns hím féltékenyen őrzi egy 
vagy több nőstényét. Rangsorvi-
táik alkalmával egy-egy lehara-
pott ujjperc vagy a testből kitépett 
rész maradhat vissza. Terráriu-
mi tartásánál ezt fi gyelembe kell 
venni. Egy hím mellé két-három 
nőstényt tehetünk. Meleg- és pá-
raigényes faj. Élőhelyén köves, 
sziklás, bozótos területeket kedvel, 
de az ember közelségét is jól tűri. 
Szinte mindenevő. A rovarokon 
kívül saláta, pitypang, tyúkhúr, 
virágok szerepelnek az étlapján. 
Fogságban minden etetés alkal-

Ideális hobbi-hüllő

A PÖRGEFARKÚ LEGUÁN

mával gondoskodni kell a vitamin- és a kalciumpót-
lásról is. A terrárium hőmérséklete 26-28 Celsius-fok 
legyen, a napozóhely pedig 32-34 fok. Elengedhe-
tetlen az UV-sugárzás napi öt-hat órában. Célszerű 
műsziklával beépített terráriumban tartani, mivel 
előszeretettel mászik felfelé is. Különösen a vedlé-
sek alkalmával fontos a napi bőséges permetezés.

Párzása a mi tavaszunkra esik. A hímek heve-
sen, olykor durván udvarolnak. Intenzív bólogatás-
sal hívják fel magukra a fi gyelmet. A sikeres párzás 
után húsz-huszonöt nappal a nőstények lerakják 
hat-nyolc tojásból álló fészekaljukat. Ha nem talál-
nak megfelelő tojásrakó helyet, előfordulhat a tojás-
recenzió, azaz a tojásvisszatartás. Mivel a beragadt 
tojások a nőtény pusztulását okozhatják, haladék-
talanul szakállatorvoshoz kell fordulni. A kicsinyek 
28 fokos hőmérsékleten negyvenöt-ötven nap után 
kelnek ki. A meleg nyári hónapok alatt szabadtéri 
terráriumban is tarthatjuk őket.                         

A pörgefarkú 
leguán az egyik 

legbarátságo-
sabb terrárium-
ban tartott gyík. 

Gondozójától 
akár kézből is 

elveszi a táplálé-
kot. A terrárium 
ajtajának nyitá-

sakor azonnal 
ott terem, várva 

az esetleges fi -
nom falatokat.

Fotó: Fehér Tamás

A Fidzsi-leguán 
is igényli a mes-

terséges hátteret. 
Fotók: Kovács Zsolt



piroscsőrű timáliát (Leiothrix lutea) Magyaror-
szágon jobbára kínai fülemüleként vagy nap-
madárként ismerik. Annak, hogy én mégis 
piroscsőrű timáliának nevezem, racionális 

magyarázata van: hangja nyomába sem ér a mi csa-
logányunkénak, és persze közelebbi rokonságban 
sem áll a fülemülével. Továbbá e madár a sűrű bo-
zótost kedveli, s tollazatának színe sem indokolja a 
napmadár elnevezést. 

ján könnyen vásárolhatunk két hímet vagy épp két 
tojót is. Sokan állítják, hogy a hímeket meghatározza 
a farok feletti fehér „gyűrű”, más néven fehér kereszt-
sáv. Bizony, a több alfaj miatt ez sem lehet perdöntő 
bélyeg. Vannak olyan alfajok, ahol a hímeknél nincs 
ilyen sáv, illetve más esetben a tojóknál is megtalál-
ható. A kezdő vásárló fi gyelmébe ajánlom a csőrtől 
a szem felé húzódó világos sáv tanulmányozását. 
A tojónál ez szürkés, és szemtájékon befejeződik, a 
hímnél sárgás, és a szem mögött egy háromszögben 
folytatódik. Nekem mindeddig a nemek kiválasztá-
sánál ez vált be a legjobban.

A kínai fülemüle

KÖNNYEN MEGSZELÍDÜL

A piroscsőrű timália legközelebbi rokona az ezüstfülű timália (Leiothrix 
argentauris). Hazája átfedésben van az előbbivel, Kínában, Indonéziá-
ban, Thaiföldön és Malajziában honos. Méretre nagyobb: 17 centimé-
ter, és a lágyeleségben elkevert színezőktől a tollazata intenzívebben 
ragyog. A nemek eltérők. Éneke jellegtelen. A szakkönyvek szerint ér-
zékenyebb a piroscsőrűnél, de én ezt nem tapasztaltam. Táplálása ha-
sonló, mint a rokonáé. Sajnos a költés átütemezését nem tudtam vele 
kapcsolatban megoldani: nálam minden esetben karácsony körül kel-
tek ki a fi ókái. A fészket feketefenyőben és egyéb levágott örökzöld-
ben építette.              Fotó: J.J. Harrison / Wikipédia

HÍM VAGY TOJÓ?
A piroscsőrű timália 15-16 centiméteres, zömök, egy-
szerűségében is szép színezetű, nem félénk, mozgé-
kony madár. Nagyon szereti a sűrű növényzetet, ahol 
folyamatosan keresgéli a rovarokat. A tenyészidő 
kivételével társaságkedvelő. A csapatban kialakult 
párok összetartók és hűségesek. Tenyésztésük nehe-
zen orvosolható problémája a megfelelő tenyészpár 
kiválasztása. A nemek nagyon hasonlóak. A hímek 
egyetlen biztos ismérve az ének. A tenyésztés min-
den esetben a madarak beszerzésével kezdődik. Ta-
pasztalatból tudom, hogy egy börzei vásárlásnál a faj 
hímje hallgat. Sokan a mellszínben bíznak, feltételez-
ve, hogy a hím élénkebb tollairól felismerhető; sajnos 
ez tévedés. A mell színe függ a madár életkorától, 
vedlés előtti táplálékának minőségétől. Tehát a hal-
ványabb, tompább szín nem mérvadó, ennek alap-

TENYÉSZTÉSÜK NEHEZEN ORVOSOLHATÓ 
PROBLÉMÁJA A MEGFELELŐ TENYÉSZPÁR 

KIALAKÍTÁSA.

Hazájában 
leginkább 
1500-3000 
méter közötti 
hegységekben 
él, ám költési 
időn kívül 
megjelenik az 
alacsonyabb 
régiókban is. 
(lent)
Fotók: Wang LiQiang / 
Shutterstock



JÓL BÍRJÁK A HAZAI TELET
A megvásárolt madarakat tarthatjuk nagy méretű 
kalitkában is, de sokkal jobb a szobai, kerti röpde. A 
piroscsőrű timáliát, mivel nem érzi jól magát egye-
dül, lehetőleg párosával tartsuk! Együtt mozognak, 
egymásba gabalyodva, szinte eggyé válva alszanak. 
Sajnos a különböző tilalmak következtében a piros-
csőrű timáliák is egyre drágábbak, így ha elpusztul 
valamelyik, nehezen tudjuk pótolni. 

E dekoratív madár jól viseli a hideget, így a telelte-
tése senkinek sem okozhat gondot. A külső, szélvé-
dett röpde, ha fedett és védve van a hótól-jégesőtől, 
tökéletesen megfelel. Külső teleltetésnél fontos az 
energiadús táplálás és a napi folyadékigény bizto-
sítása. Befagyott itató, jeges gyümölcs mellett ma-
darunk elpusztulhat. Ha tenyészteni szeretnénk, 

va, az apró sáska. A lisztkukacból 
ilyenkor nem sokat fogyasztanak, 
s itt is a fehér vedlőt keresik. Sokat 
segít, ha keléskor a szülők elegen-
dő pókot és legyet vadászhatnak 
le. Ezért is célszerű a nagy röpde. 
Vadászatukat a röpdén belül kell 
segítenünk azzal, hogy a legyeket 
becsalogatjuk a madarakhoz. En-
nek egyszerű módszere a röpde 
eldugott sarkában a földre vagy 
egy fűrészporos edénybe kitett 
döglött hal. A romló halcsalit le 
kell takarni hálóval, szitával, hogy 
a madár ne férjen hozzá. Nagyon 
sok légy bemegy, és a kikelt szét-

mászó légylárva sem vész kárba. 
A fi ókák felnevelésének egyik kritikus időszaka 

életük első hete. Ha a szülő eddig nem dobta ki, nem 
ette meg őket, akkor reménykedhetünk a kirepülé-
sükben. A következő kritikus időszak épp a fi ókák 
kirepülésének ideje. Az ügyetlen fi atalok idegesítik 
szüleiket, s azok izgalmukban elfelejthetnek etetni. 
Sajnos erre fi gyelnünk kell, mert ha nincs más meg-
oldás, jöhet a kézi kényszernevelés. A rácsra kapasz-
kodó fi ókákra a macska is halálos veszélyt jelenthet. 
A már önállóan táplálkozó fi atalokat haladéktalanul 
vegyük el a szülőktől. Az öreg hím üldözheti, agyon-
verheti fi ait, különösen akkor, ha a pár újra költeni 
kezd. Az utolsó kritikus szakasz a fi atalok életében 
az első vedlés. Eléggé furcsán vedlenek. Ilyenkor jó, 
ha szárazabb, eső elől védett, huzatmentes helyre 
telepítjük át őket. A bőséges és változatos táplálékról, 
élő eleségről ebben az időszakban is gondoskod-
nunk kell.

LAKÓ ANTAL

A MEGVÁSÁROLT MADARAKAT TARTHATJUK 
NAGYMÉRETŰ KALITKÁBAN IS, DE SOKKAL 

JOBB A SZOBAI, KERTI RÖPDE. 

ne fűtsünk rá akkor sem, ha épületben teleltetjük. 
A hidegen tartott madárnak nem jut eszébe a fi ó-
kanevelés, így tenyésztési szempontból is nagyobb 
reménnyel várhatjuk a nyarat.

A timália táplálása igen egyszerű. Minden házi és 
gyári lágyeleségre rászoktatható. Kapható kimon-
dottan az igénye szerint elkészített gyári vödrös ele-
ség, granulátum is. Nagyon könnyen megszelídül, 
így kézből különféle rovarokkal kínálhatjuk. Egy 
madárnak a napi rovaradagja 15-20 szem lisztku-
kac, illetve azzal egyenértékű egyéb élő eleség (a 
hernyó, giliszta vagy más undort keltő bogár kivé-
telével). Szereti a legyeket, pókokat, légylárvát, han-
gyatojást, gyászbogárlárvát, tücsköket, szöcskéket, 
levéltetveket stb. Naponta adjunk neki az időszak-
nak megfelelően puha, édes gyümölcsöt. Az almát, 
körtét, narancsot elég kettévágni, majd ő kicsipke-
di – egészen szárazra – a gyümölcs héjáig. Szereti 
a bogyósokat is, a ribizlit, málnát, szedret, valamint 
sok vadnövény apró „gyümölcsét.” Télen szívesen 
csemegézik a kompótokból. Madaraim rendsze-
resen kapnak kanári magkeveréket is. Ezt idősza-
konként változó mennyiségben a rovarok mellett is 
felcsipkedik, s egyben nyelik le, nem szemetelnek a 
maghéjjal. A csupán magon tartott madár azonban 
elpusztul. Néha az apró zöldeleséget, tyúkhúrt is 
el-elcsipkedik.

Nagyon szeretnek télen fürdeni.

NEM EGYSZERŰ TENYÉSZTENI
Tenyésztésük alapfeltétele a biztos pár, a növények-
kel sűrűn betelepített hosszú röpde és a változatos 
élő eleség biztosítása. Fészküket a lehető legeldu-
gottabb helyre építik, s belehordanak fűszálat, sző-
röket, mohát stb. A félig nyitott odút is elfogadják. 
A csokorba kötött örökzöld, drót fészekkosár is segít-
het a fészek megépítésében. A tojások száma általá-
ban négy. Ahol kevesebbet találunk, ott vagy kirán-
tották, vagy feltörték a hiányzót. A kelési idő két hét. 
Az időjárás és a kotló madár szorgalmától függően 
ettől lehet egy-egy nap eltérés. A kelés idejére kell leg-
jobban összpontosítanunk, fontos, hogy az anyama-
dár azonnal megtalálja a neki tetsző apró élő eleséget. 
A legjobb indító „táp” a hangyabáb, a gyászbogárlár-

Hazája Dél-Kína, Pakisztán, In-
dia északkeleti területe, Nyugat- 
és Észak-Burma, Észak-Tonkin. 
Meleg égövi madár, de egyálta-
lán nem kényes. A Himalájába is 
eljut, s az európai telet is jól tűri. 
Élőhelyén nagyobbára a bok-
ros területeket lakja, ám a sűrű 
bambuszerdőkben is előfordul. 
Délkelet-Ázsiában és Kínában 
gyakori kalitkamadár.

A piroscsőrű 
timália első 
példányai Euró-
pába 1866-ban, a 
londoni  állat-
kertbe érkeztek, 
1873-ban pedig 
Németországban 
már tenyésztet-
ték. (fent)

Tágas férő-
helyen más 
madárfajokkal 
is együtt 
tartható, ám 
kis kalitkában 
még megszokott 
párjával is 
agresszív lehet. 
(lent)
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